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ALYTAUS r.op 5nr.ro-oa.nZrc

cncuZns MEN. vErKLos P
2022-04-29

Eil.
Nr. Veiklos turinys Data Atsakingas Pastabos/

vieta

1 2
a
J 4 5

I. Proiektind veikla:
1 Dalyvavimas projekte,,Sveikatiada" tarptautines Sokiq

dienos konkurse ,,Sok ir nesustok".

GeguZes

men.

Meninio ugdymo
mokytojas

2. Dalyvavimas eTwinning proj ekte,,Zaliuojtttakeliu
The green track".

GeguZes men. ,,PeledZiukq" grupes

mokytojai
Grupeje

3. Dalyvavimas tarptautiniame ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo istaigq eTwinning projekte

,,DarLas ant palanges" (tgsiamas).

GeguZes men. ,,NykStukq" grupes

mokytojai
Grupeje

[. Svent6s ir kt. renqiniai:
1 Motinos ir Seimos diena. GeguZes men. Grupiq mokytojai Saleje ir

sruodse

2. Vaikq palydos i mokykl4. 25 d.

15.00, 16.00

val.

,,Ki5kudiqoo,,,Druge1iq,
grupirt mokytojai

Saleje

a Futbolo festivalis, skirtas Lietuvos futbolo 100-mediui
pamineti.

6d.
10.00 val.

,,KiSkudiq" grupe Miesto
stadionas

4. Edukacija Saugaus eismo dienai - 112 pagalba. 19 d.

10.30 val.
,,Me5kudiq" ir,,Bitudiq"

grupiq mokytojai
Darlelyje

5. Vaikq mank5ta 48-ojo tarptautinio sportinio ejimo
festivalio - Alytus 2022 dalyviams

20 d.

9.30 val.
,,Druge1iq" grupes

mokytojai
Rotu5es a. -

Alytaus
miesto

stadionas

6. Spektaklis vaikams,,Stebuklingas Zodis". 24 d.

1 1.00 val.

Grupiq mokytojai Kieme arba
saleje

7. Ekskursij a i Prie5gaisring gelbej imo stoti. 3d.
1 1.00 val.

,,Drugeliqoo grupe DarZelio
kieme

III. PosddZiai, pasitarimai:
1 Metodin6s grup6s pasitarimas del veiklos plano

2022-2023 m. m. Vaikq pasiekimq ivertinimas ir
aptarimas ivairaus amZiaus grupese.

26 d.

13.00 val.

Metodines grupes

pirmininkas
Saleje

2. Atestacij os komisij os pos6dis.
Del kategoriios suteikimo mokytoiams

21 d.

13.00 val.
Atestacijos komisija Metodinis

kabinetas

IV. Pedaeosind - metodind veikla:
1 Mokytojq konsultacij a rengiantis atestacij ai. GeguZes

men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Metodinis
kabinetas

2. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas

iglrvendinandiq mokyklq veiklos kokybes isivertinimo
metodikos proiekto pristatymas.

sd.
10.00 val.

Direktorius,
Direktoriaus

pavaduotojas ugdymui

Nuotoliniu
tluclu

J. Kvalifikacij os tobulinimo programa,,Inovacij omis
gristas prie5mokyklinis ugdymas".

3d.
9.00 val.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Moky'tojos Rasa P, ir

Renata P.

Aiytaus
lopSelis-
darZelis

,,Vo1ungdld"

v. Parodos:



1 Vaikq knygos dienai pamineti, istaigos bendruomen6s
senq knygq paroda ,,Mano knygele, kvepianti
vaikyste".

Nuo 4 d. Grupiq mokytojai Zaidimr4
kambaryje

2. Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio vaikq ir pedagogq kurybiniq darbq

oarodoie ..GraZiausiai mamai. sraZiausia suknel6"

GeguZes

men.

,,Drugeliq" grupes

mokytojai
DarZelio
erdvdse

a
J. Dalyvavimas respublikineje ikimokyklinio ugdymo

istaigq vaikq ir mokytojq virtualioje fotografijq
parodoie ..Mamos portretas"

GeguZes

men.
,,Druge1iq" grupds

mokytojai
Grupeje

4. Dalyvavimas respublikinej e ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq virtualioje kurybiniq
darbq parodoje ,,Mano meile, tau mam5/te".

GeguZes

men.

,,NykStukr+",
,,Pe1edZiukq" grupiq

mokytojai

Grupeje

5. Dalyvavimas respublikinej e ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq kflrybiniq darbq
parodoie ".Mano Suniukas".

GeguZes

men.

,,Kadiukq" grupes

mokytojai
Grupeje

6. Pasaulines bidiq dienos paminejimas: kiirybiniq
darbeliu paroda qrupeie ..Bitutes darb5tuoles".

20 d. ,,Bitudiq" grupes

mokytoiai
Grupeje

VL Pedasoeinds veildos prieiiura:
1 U gdo mo s i o s ve ikl o s or ganizav imas,,EZiukq" grup ej e. GeguZes

men.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

2. Pedagogq siekiandiq auk5tesnes kvalifikacines
kateeorii os darbo orsanizavimas.

GeguZes
mdn.

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

VII. Valdymo tobulinimas:
1 Vaikq veiklos planavimo tobulinimas. SusipaZinimas

su rekomendacijomis ,Laisme ir atradimai" ir
prie5mokyklinio usdymo rekomendaciiomis.

GeguZes men. Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

VIII. Dalyvavimas Svietimo ir sporto sk. renginiuose ir
pasitarimuose (pagal Svietimo ir sporto sk veiklos
plan4):

1 Civilines saugos mokymai 10 d.

11.00 val.

Direktorius,
direktoriaus

pavaduotojas fikiui

Nuotoliniu
budu

2. Alytaus miesto savivaldybes Svietimo istaigq
direktoriq susitikimas su profesiniq s4jungq atstovais.

\2 d.

15.30 val.

Direktorius Nuotoliniu
b[du

J. Alytaus miesto savivaldybes ikimokykliniq istaigq
vadovams, metodinio blrelio (miesto) pirmininkams
del savivaldybes ugdymo turinio atnaujinimo
komandos ir ios veiklos pristatymo.

18 d.

15.00 val.

Direktorius Nuotoliniu
biidu

4. Alytaus miesto savivaldybes Svietimo ir sporto
biudZetiniq ir vieSqjq istaigq direktoriq del mokslo
metq uZbaigimo ir Svietimo istaigq veiklos 2022 m.
birZelio men.

27 d.

10.00 val.

Direktorius Alytaus
miesto
tarybos

posedZitl sale

5. Specialiqjq pedagogq ir logopedq metodinio biirelio
nariq i5vyka i nacionaling konferencij 4,,Svietimo
pagalbos speciBlistq patrr(ys igyvendinant itraukqj i
ugdvma"

11 d.

7.30 - 18.30

val.

Logopedas Burbi5kiq
dvaras

6. Ikimokyklinio ugdymo istaigq metodinir4 grupirt
pirmininkq dalykine-paZintine kelione i Kauno lop5eli-
dar1eli,,Lilvitis".EdukacijaPanemunespilyje.

20 d. Metodines grupes
pirmininkas

rx. Duomenq rengimas ir pateikimas Svietimo ir
sporto skyriui, kt. institucijoms:

I Pateikti informacij4 apie lop5eliq -darileli4 ir mokyklq-
darZeliq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio grapes 2022

m. balandZio men. lankiusiu vaiku, kuriu gyvenamo.ii

rki 3 d.

iskaitytinai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui



vieta deklaruota Alytaus rajono savivaldybes
teritoriioie.

x. Darbas su istaigos bendruomene, Seima:

1 Tevq informavimas apie lopSelio-darZelio veikl4
vasaros laikotarpiu.

GeguZes

men.

Direktorius Grupese

2. Tevq dalyvavimas darZelio renginiuose, vaikq
iSleistuvese.

GeguZes
mdn.

Grupirl mokytojos Grupese

xr. Sveikatos nrieii[ra:
1 Aktyvus uZsiemimai ,,Judu a5, judi tu, judame visi

kat1u".

t9 d. Sveikatos prieZilros
specialistas

,,NykStukr]"
grupeje

2. Aktyvus uZsiemimai ,,Kaip aB jaudiuosi" 26 d. Sveikatos prieZilros
specialistas

,,Drugeliq'
sruoeie

J. Aktyvus uZsiemimai,,Svariq rankq diena" 5d. Sveikatos prieZiiiros
specialistas

,,Kadiukq"
grupeie

4. Aktyvus uZsi6mimai,,Svariq rankq diena". 12 d. Sveikatos prieZiiiros
specialistas

,,BoruZeliq'o
sruoeie

PASTABOS:

1. GeguZes menesi Lietuvos valstybes veliava i5keliama: geguZes 1 d. -Lietuvos istojimo i
Europos S4jung4 dien4, geguZes 9 d. - Europos dien4.

2. GeguZes menesio atmintinos dienos: geguZes 1 d. - Motinos diena, geguZes 7 d. -Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos diena, geguZes 8 d. -Antrojo pasaulinio karo aukq atminimo diena, geguZes 14 d.

-Pilietinio pasiprie5inimo diena, geguZes 15 d. - Steigiamojo Seimo susirinkimo diena. GeguZes 17 d.-
Pasauline informacines visuomends diena, geguZes 2l d. -Lietuvos tautiniq bendrijq diena, geguZes 25 d. -
Tarptautine dingusiq vaikq diena.

2. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbe:
2. i. Lietuvos karaimq metais;
2.2. Sav anorystes metais ;
2.3. Lietuvos krep5inio Simtmedio metais;
2.4. ,,Lietwos Katalikq BaZnydios Kronikos" metais;
2.5. Lietuvos jaunimo metais;
2.6. Jono Meko metais;
2.7. S[duvos metais;
2.8. Pranci5kaus Skorinos metais;
2.9. Lietuvos universitetq metais;
2.10. Gyv[nq geroves metais;
2. I 1 .Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais;
2.12. Lietuvo s Valstybes Konstituc ij o s metai s ;

2.13. Romo Kalantos metais;
2.14. Ievos Simonaitytes metais.

7 Sigute RamanavidifiteDirektoriaus pavaduotoj a ugdymui


