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ALYTAUS LOPSELIO-DARZE
BIRZELIO MEN. VEIKLOS PLANAS
2022-05-31
Ei1.

Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1

2

J

a

4

GeguZes
men.

Meninio ugdymo

Pastabos/

vieta

L
1

2.

II.
1

2.

a

4.
5.

III.
1

2.

Proiektin6 veikla:
Dalyvavimas proj ekte,,Sveikatiada"

Alytaus miesto ikimokyklinio, priesmokyklinio ir BirZelio men.
pradinio amZiaus vaikq ir pedagogq k[rybiniq
darbq il galaikis proj ektas,,Btik pasveikintas,
Alytau!
Sventds ir kt. renginiai:
Tarptautinei vaikq gynimo dienai pamineti
GeguZes 31 d.
,,Vaikystes Sypsena"
Alytaus miesto vaikq vasaros sporto Zaidynes,
skirtos Vaikq gynimo dienai pamineti
(organizuoja Alytaus lop5elis-darZelis,,Du
gaideliai")
Dalyvavimas,,Dzrikq Sventei e"
Tevo diena.
Jonines - vasaros saulegriZa.
Pos6dZiai, pasitarimai:
Mokytojq tarybos posddis del istaigos darbo
or ganizav imo vas a"ro s laikotarpiu.
2021-2022 m. m. veiklos plano vertinimas.
Tikslq ir uZdavini\2022-2023 m. m. kelimas.
Darbo grupes,,Pladiojo" istaigos veiklos kokybes
isivertinimo rezultatq analize.
Vaiko geroves komisijos posedis del veiklos

ld.
10.00 val.

1.

2.

v.
1

Pedagogin6 - metodin6 veikla:
Kvalifikacijos tobulinimo programa,,Inovacijomis
grlstas prieSmokyklinis ugdymas".
Konferencij a,,Aktyvios fizines veiklos
igyvendinimo patirtys: sekmes ir pamokosoo

Parodos:
KDrybines dirbtuveles istaigos kieme,,Kepu kepu
bandeles" (k[rybiniai darbeliai i5 smelio, molio,
akmenuku ir t.t.).

mokytojas
,,PeledZiukq" grupes

Grupeje

mokytojai

,,BoruZdliq",
,,Nyk5tukq" grupiq
mokytojai

Kieme

,,Bitudiq" grupes
mokytojai

Alytaus
miesto
stadionas

5d.
5d.

Sokiq vadove

AKC

Grupiq mokytojai

Grupese

23 d.

Grupiq mokytojai

Kieme

22 d.
1 3.00 val.

Direktorius

Saleje

BirZelio men.

Vaiko geroves komisij

os

pirmininkas

ataskaitos.

IV.

5

6,7 d.
9.00 val.

Direktoriaus

Alytaus

pavaduotojas ugdymui,
Mokytojos Rasa P. ir
Renata P.

lopSelisdarZelis

12.00 val.

Direkloriaus
pavaduotojas ugdymui

BirZelio

Grupitl mokytojai

13 d.

men.

,,Volungdl6"
Alytaus
Panemunes

progimnaziia
DarLelio
erdvese

u.
1

Pedagogin6s veiklos prieZitira:
Ugdomosios veiklos or ganizavimas kieme.

BirZelio men.

Direktoriaus

Grupdse

pavaduotoias ugdvmui

2.

Dienos ritmo laikymasis

BirZelio men.

Direktoriaus

Grupese

pavaduotojas ugdymui

VIL Valdymo tobulinimas:
1

VIII.

1

2.

IX.
1

2.

J.

x.
1

2.

Strateginio ir metinio veiklos plano
igyvendini mo aplvalga, atsiskaitymas
bendruomenei.
Dalyvavimas Svietimo ir sporto sk. renginiuose
ir pasitarimuose (pagal Svietimo ir sporto sk

veiklos plan4):
Alytaus miesto savivaldybes ikimokykliniq
istaigq direktoriq, del skaitmeninio ugdymo
priemoniq isigijimo galimybiq.
Alytaus miesto savivaldybes Svietimo ir sporto
biudZetiniq ir viesqiq istaigq direktoriq del
Svietimo istaigq darbo vasaros laikotarpiu.
Duomenq rengimas ir pateikimas Sviitimo ir
sporto skyriui, kt. institucijoms:
Pateikti informacij 4 apie lopSeliq-darZeliq ir
mokyklq-d arlelfu, ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio grupes2022 m. geguZes men.
lankiusiq vaikq, kuriq gyvenamoji vieta
deklaruota Alytaus raj ono savivaldybes
teritorijoje.
Pateikti informacij4 apie Svietimo istaigq
direktoriq atostogas ir duomenis apie juos
vaduojandius asmenis.
P ateikti informacij 4 ap i e p I anuoj amq 2022 -2023
m. m. prie5mokyklinio ugdymo klasiq komplektq
skaidiq.
Darbas su istaigos bendruomene, Seima:
Tevq informavimas apie lop Selio-darZelio veikl4
vasaros laikotarpiu.
Darbas v asar q kituose darZeliuose.

BirZelio men.

ls
1

d.

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Grupese

Direktorius

Alytaus
miesto
tarybos
posedZiq sale

1.00 val.

22 d.

Direktorius

rkiz

d.

Alytaus
miesto
tarybos
posedZiu sale

10.00 val.

Direktoriaus

iskaitytinai

pavaduotojas ugdymui

rki 3 d.
iskaitytinai

Direktorius

Iki liepos 26

Direktorius

d.

BirZelio

Direktorius

Grupese

Direktorius

Grupese

Sveikatos prieZi[ros
specialistas
Sveikatos prieZiDros
specialistas

,,Bitudiq"

men.

BirZelio
men.

xI.
1

2.
a

Sveikatos prieiitira:
Aktyvus uZsiemimai,,Kaip

aS

jaudiuosi".

Aktyvus uZsiemimai,,Dantukams draugi5ki
saldumynai vasar4oo.
Aktyvus uZsiemimai,,Saugi vasara((

9d.
16 d.

23 d.

Sveikatos prieZiiiros
specialistas

grupeie

,,NykStukrl"
grupeje

,,BoruZeliq"
grupeie

PASTABOS:

1. BirZelio menesi Lietuvos valstybes veliava i5keliama: birZelio 14 d. - Gedulo ir vilties dien4, birZelio
l5 d. - Okupacijos ir genocido dien4.

2. Alytaus miesto Sventes renginiai vyks2022 m. birZelio 18 d.
3. BirZelio m6nesio atmintinos dienos: birielio 1 d. - Tarptautine vaikq gynimo
saj[dzio diena, birZelio 5 d. - Tevo diena, birzelio 23 d. -Birzelio sukilimo diena.

diena, geguZes 3 d.

-

4. Lietuvos Respublikos Seimas 2022metus paskelbe:
4.1. Lietuvos karaimq metais;
4.2. Savanorystes metais;
4.3. Lietuvos krep5inio Simtmedio metais;
4,4. ,,Lietuvos Katalikq BaZnydios Kronikos" metais;
4.5. Lietuvos jaunimo metais;
4.6. Jono Meko metais;
4.7. Sflduvos metais;
4.8. Pranci5kaus Skorinos metais;
4.9. Lietuvos universitetq metais;
4.10. Gyv[nq geroves metais;
4. 1 1 .Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais;
4 .12. Lietuvos Valstybes Konstitucij os metais ;
4.13. Romo Kalantos metais;
4. I 4. Ievos Simonaitytes metais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

ry

Sigute Ramanavidi[te

