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Alytus

Eil.
Nr.

Renginiai

Data

Vieta

Atsakingi

I. KLAUSIMAI, RENGIAMI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PASITARIMAMS
1.
1.1.

1.2.

Švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų
direktorių
Sveikatos priežiūros bei sveikatos ugdymo
situacija Alytaus miesto savivaldybės
švietimo biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose
Alytaus lopšelių-darželių ir mokyklų
darželių nuostatų pakeitimas

Iki 29 d.

NN mokyklos

Rasa Kuckailienė

Iki 10 d

Nuotoliniu būdu

Laima Kairienė

II. VADOVAMS
2.
2.1.

2.2.

3.

PASITARIMAI
Alytaus miesto savivaldybės lopšeliųdarželių ir mokyklų-darželių direktorių dėl
įstaigų nuostatų pakeitimo
Alytaus miesto savivaldybės švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių,
lopšeliuose-darželiuose, bendrojo ugdymo
mokyklose dirbančių sveikatos priežiūros
specialistų dėl sveikatos priežiūros bei
sveikatos ugdymo situacijos savivaldybės
švietimo biudžetinėse ir viešosiose
įstaigose
ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖS
VEIKLA
Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų
konsultacijos

10 d.
13.00 val.

Nuotoliniu būdu

Laima Kairienė

29 d.
10.00 val.

Nuotoliniu būdu

Vytuolis Valūnas

4–31 d.

Švietimo ir sporto
skyrius, švietimo
biudžetinės ir
viešosios įstaigos

Rimvyda Ališauskienė,
Rasa Kuckailienė,
Aldona Pikienė,
Romualdas Zdanavičius,
Laima Kairienė,
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Audronė Ardaravičienė,
Vida Daukšienė,
Jurgita Burova
PASTABOS:
1. Sausio mėnesį Lietuvos valstybės vėliava iškeliama: sausio 1 d. – Lietuvos vėliavos dieną, sausio 13
d. (iškeliama ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava) – Laisvės gynėjų dieną (vėliavą iškelti be gedulo ženklo).
2. Sausio mėnesio atmintinos dienos – sausio 15 d. – Klaipėdos krašto diena, sausio 25-oji – Vilniaus
pagarsinimo (paminėjimo 1-ąjį kartą istoriniuose šaltiniuose) diena.
3. Lietuvos Respublikos Seimas 2021 metus paskelbė:
3.1. Lietuvos totorių istorijos ir kultūros metais (2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2471);
3.2. Archyvų metais (2019 m. spalio 10 d. Nr. XIII-2472);
3.3. Marijos Gimbutienės metais (2019 m. gruodžio 3 d. Nr. XIII-2594);
3.4. Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio įžado metais
(2020 m. gegužės 21 d. Nr. XIII-2955);
3.5. Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3273);
3.6. Jono Karolio Chodkevičiaus metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3274);
3.7. Vytauto Mačernio metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3275);
3.8. Kardinolo Vincento Sladkevičiaus metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3276);
3.9. Juozo Zikaro metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3277);
3.10. Juozo Lukšos-Daumanto metais (2020 m. birželio 30 d. Nr. XIII-3278).

III. MOKYTOJAMS
4.
4.1.

PASITARIMAI
Matematikos mokytojų dėl 69-osios
Lietuvos mokinių matematikos
olimpiados (9–10, gimnazijų I-IV klasių
mokiniams) 2-ojo etapo vykdymo

4.2.

5 d.
13.00 val.

Nuotoliniu būdu
„Teams“ platformoje

Psichologų metodinio būrelio (miesto)
pasitarimas dėl einamųjų reikalų
aptarimo

8 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu

4.3.

Rusų kalbos mokytojų metodinio būrelio
(miesto) dėl einamųjų reikalų aptarimo

12 d.
15.00 val.

Nuotolinis
susitikimas Zoom
platformoje

5.

SEMINARAS
Mokyklų bibliotekininkams „Nuotolinio
mokymo inovacijos: bibliotekininko
vaidmuo“

20 d.
14.00 val.

Nuotoliniu būdu

Laima Kairienė,
Virginija Šeštokienė,
Dainavos progimnazijos
bibliotekininkė

4–31 d.
Registruotis
tel. 75 507,
mob. tel.
8 657 54 599
arba rašyti el.
paštu
ampt@ppt.alyt
us.lm.lt
7 d.
13.00 val.

Nuotoliniu būdu

13 d.
8.00–8.10 val.

Švietimo biudžetinės
ir viešosios įstaigos
pagal galimybę

PPT psichologės:
Kristina Baranauskienė,
Jolanta Dimšienė,
Zita Pupkienė,
Danutė Putkienė,
Vilija Šiugždinytė,
Aušra ŽvinakevičiūtėStankevičienė,
Alma Golcienė
Laima Kairienė,
Simona Užkurienė,
lopšelių-darželių
„Šaltinėlis“, „Obelėlė“,
„Vyturėlis“, „Putinėlis“
projektinio darbo
specialistė
Švietimo įstaigų
direktoriai

6.
6.1.

KITI RENGINIAI
Alytaus miesto pedagoginės
psichologinės tarnybos psichologių
individualios metodinės konsultacijos
švietimo įstaigų pedagogams ir švietimo
pagalbos specialistams

6.2.

Putinų mikrorajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigų projektinės veiklos
patirties sklaida.
Dalyviai – lopšelių-darželių „Šaltinėlis“,
„Obelėlė“, „Vyturėlis“, „Putinėlis“
pedagogai

6.3.

Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta
visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis gyva,
nes liudija“ (8.00 val. dešimčiai minučių

Nuotoliniu būdu

Romualdas Zdanavičius,
Asta Grimalauskienė,
matematikos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Kristina Baranauskienė,
psichologų metodinio
būrelio (miesto)
pirmininkė
Dainora Lebedinskaja,
rusų kalbos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
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6.4.

išjungti šviesą ir languose uždegti
atminties žvakutes)
Metodinė konsultacija ikimokyklinių
ugdymo įstaigų grupių auklėtojoms,
dirbančioms su vaikais, turinčiais didelių
SUP, „Vaikų emocinių ir elgesio
problemos ir jų sprendimo būdai“.
Registruotis el. paštu
appt.zita@gmail.com iki 2021 m. sausio
14 d.

18 d.
12.00 val.

Nuotoliniu būdu

Silvija Peštenienė,
PPT direktoriaus
pavaduotoja švietimui ir
metodiniam darbui, l. e.
direktoriaus pareigas,
Zita Pupkienė,
PPT psichologė

IV. MOKINIAMS
7.
7.1

7.2

RENGINYS
Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta
visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis gyva,
nes liudija“ Alytaus miesto
savivaldybės švietimo ir sporto
įstaigose (8.00 val. dešimčiai minučių
išjungti šviesą ir languose uždegti
atminties žvakutes);
Laisvės gynėjų dienai paminėti skirta
visuotinė pilietinė akcija ,,Atmintis gyva,
nes liudija“ Alytaus miesto savivaldybės
švietimo įstaigų mokinių, mokytojų ir
kitų darbuotojų namuose (8.00 val.
dešimčiai minučių išjungti šviesą ir
languose uždegti atminties žvakutes);

13 d.
8.00–8.10 val.

Švietimo ir sporto
biudžetinių ir
viešųjų įstaigų
patalpose

Švietimo ir sporto
įstaigų direktoriai

13 d.
8.00–8.10 val.

Alytaus miesto
savivaldybės
švietimo įstaigų
mokinių, mokytojų
ir kitų darbuotojų
namuose

Alytaus miesto
savivaldybės švietimo
įstaigų mokiniai,
mokytojai ir kiti
darbuotojai

7 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu

Romualdas Zdanavičius,
Irma Linkevičienė,
chemijos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Renata Romanovienė,
Jotvingių gimnazijos
pavaduotoja ugdymui
Romualdas Zdanavičius,
Vaida Sakalauskienė,
biologijos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Asta Grimalauskienė,
matematikos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Raimonda Striaušienė,
prancūzų kalbos
mokytojų metodinio
būrelio (miesto)
pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Irena Ribinskienė,
fizikos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Loreta Mazėtytė,
informatikos mokytojų

8.
8.1

KONKURSAI IR OLIMPIADOS
59-osios Lietuvos mokinių chemijos
olimpiados 2-asis etapas

8.2.

Lietuvos mokinių anglų kalbos
olimpiados gimnazijų II klasių
mokiniams 2-asis etapas

8 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu

8.3.

53-osios Lietuvos mokinių biologijos
olimpiados 2-asis etapas

14 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu

8.4.

69-osios Lietuvos mokinių matematikos
olimpiados (9–10, gimnazijos I-IV klasių
mokiniams) 2-asis etapas

15 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu
„Teams“ platformoje

8.5.

Lietuvos mokinių prancūzų kalbos
olimpiada (gimnazijų III–IV klasių
mokiniams) ir Prancūzų kalbos
konkursas „Je parle francais et toi?“ (7ųjų klasių mokiniams)

20 d.

Nuotoliniu būdu

8.6.

68-osios Lietuvos mokinių fizikos
olimpiados 2-asis etapas

21 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu

8.7.

32-osios Lietuvos mokinių informatikos
olimpiados 3-iasis etapas

26 d.
9.00 val.

Nuotoliniu būdu
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8.8

32-asis nacionalinis prof. Jono
Matulionio jaunųjų matematikų
konkursas 9–10, gimnazijų I–IV klasių
mokiniams

30 d.
10.00 val.

Kauno technologijos
universitetas
„Zoom“ ir „Moodle“
platformose

metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė
Romualdas Zdanavičius,
Asta Grimalauskienė,
matematikos mokytojų
metodinio būrelio
(miesto) pirmininkė

V. ATASKAITOS, INFORMACIJOS
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pateikti informaciją el. p.
jurgita.burova@alytus.lt apie lopšeliųdarželių ir mokyklųdarželių ikimokyklinio ugdymo ir
priešmokyklinio ugdymo grupes 2020 m.
gruodžio 1–31 d. lankiusius (pradėjusius
lankyti nuo rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1–31
d. į švietimo įstaigą atvykusius
(duomenys teikiami kaupiamuoju
principu) vaikus, kurių gyvenamoji vieta
deklaruota Alytaus r. sav. teritorijoje
Pateikti informaciją apie švietimo įstaigų
darbuotojų tarifikacijų sąrašų
pasikeitimus (naujos tarifikacijos pagal
VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ
ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO
APMOKĖJIMO ĮSTATYMO NR. XIII198 nuo 2021 m. sausio 1 d. galiojančius
pareiginės algos pastoviosios dalies
koeficientus) Excel ir pdf formatu
Pateikti informaciją apie švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų
šildymą (kiekvieno pastato atskirai) ir
elektros energijos sunaudojimą 2020 m.
gruodžio mėn. el. p.
jurgita.burova@alytus.lt
Pateikti el. paštu svietimas@alytus.lt
prašymą dėl mokyklos direktoriaus
skyrimo valstybinių ir / ar mokyklinių
brandos egzaminų vyresniuoju
vykdytoju, administratoriumi
Pateikti informaciją apie mokinių
važiavimo išlaidas 2020 m. gruodžio
mėn.

Iki 4 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytu
s.lt

Jurgita Burova

Iki 7 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. paštu
aldona.pikiene@alytu
s.lt

Aldona Pikienė

Iki 14 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytu
s.lt

Jurgita Burova

Iki 15 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 425 kab.
arba el. paštu
svietimas@alytus.lt

Rimvyda Ališauskienė,
mokyklų direktoriai

Iki 11 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 426 kab.
arba el. p.
romualdas.zdanaviciu
s@alytus.lt skenuotą
informaciją

Pateikti el. paštu
jurgita.burova@alytus.lt iš Mokinių
registro brandos atestatų, jų priedų,
pagrindinio išsilavinimo ir kitų
pažymėjimų blankų panaudojimo 2020
metais ataskaitas (turėti parengtas, ir
paprašius operatyviai pateikti šias
ataskaitas popieriuje; laikas bus
derinamas telefonu)
Pateikti informaciją apie švietimo
biudžetinių ir viešųjų įstaigų pastatų
(kiekvieno pastato atskirai) šildymą,
elektros energijos ir vandens
sunaudojimą 2020 m. sausio-gruodžio
mėn. el. p. jurgita.burova@alytus.lt
(informacijos pateikimo forma bus

Iki 15 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytu
s.lt

Romualdas Zdanavičius,
bendrojo ugdymo
mokyklų bei
neformaliojo švietimo
įstaigų (išskyrus
lopšelius-darželius)
direktoriai
Jurgita Burova

Iki 18 d.
įskaitytinai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytu
s.lt

Jurgita Burova
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16.

17.

atsiųsta el. paštu)
Parengti švietimo biudžetinių ir viešųjų
įstaigų direktorių metų veiklos ataskaitas,
paskelbti viešai ir pateikti svarstyti
švietimo įstaigos bendruomenei ir
mokyklose – mokyklos tarybai,
Pedagoginės psichologinės tarnybos –
savivaldos institucijai
Bendrojo ugdymo mokykloms,
gavusioms informaciją apie savivaldybės
teritorijoje gyvenančius ir nesimokančius
vaikus, patekusius į Nesimokančių vaikų
duomenų bazės vaikų sąrašus, nustatyti
šių vaikų nesimokymo priežastis ir apie
tai raštu informuoti (el. paštu
jurgita.burova@alytus.lt) (sušvelnėjus
karantino sąlygoms, nesimokymo
priežasčių nustatymas gali būti
pakartotinai inicijuojamas)

Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji
specialistė

Iki 20 d.
įskaitytinai
(Pedagoginės
psichologinės
tarnybos
direktorius –
iki 10 d.
įskaitytinai)
Iki 22 d.
įskaitytinai

Švietimo įstaigos

Švietimo įstaigų
direktoriai

Rotušės a. 4, 409 kab.
arba el. p.
jurgita.burova@alytu
s.lt

Jurgita Burova

Rasa Kuckailienė
Pasirašyta elektroniniu parašu.

