


2.3. Sklaidos renginys, skirtas Alytaus miesto 

savivaldybės švietimo biudžetinių ir 
viešųjų įstaigų direktoriams, Alytaus 

Dzūkijos mokyklos naujų edukacinių 
erdvių pritaikymas šiuolaikinio  ugdymo 

poreikiams.  

Registruotis tel. 8-315-75618,   

el. p. rastine@dzukijosmokykla.lt    

14 d.  

11.00 val.   

  

Alytaus Dzūkijos 
mokykla   

  

Vilija Sušinskienė, 
Alytaus Dzūkijos 
mokyklos direktorė,  

švietimo įstaigų 
direktoriai 

  

2.4. Alytaus miesto savivaldybės švietimo 
biudžetinių ir viešųjų įstaigų direktorių 
dėl Alytaus miesto savivaldybės 
lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 
darbo 2022 m. liepos, rugpjūčio 
mėnesiais 

28 d. 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu Vytuolis Valūnas 

3. ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS GRUPĖS 
VEIKLA 

   

 Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojų 
konsultacijos 

1–28 d. Švietimo ir sporto 

skyrius, švietimo 
biudžetinės ir 
viešosios įstaigos 

Rimvyda Ališauskienė, 
Rasa Kuckailienė, 
Aldona Pikienė, 
Jurgita Burova, 

Edita Jurčienė, 

Laima Kairienė, 
Vytautas Pajarskis, 

Vida Daukšienė 

 

 PASTABOS: 

 1. Vasario mėnesį Lietuvos valstybės vėliava iškeliama: vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo 
dieną, vasario 24 d. – Estijos nepriklausomybės dieną. 
 2. Vasario mėnesio atmintina diena – vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena. 
 3. Lietuvos Respublikos Seimas 2022 metus paskelbė: 
 3.1. Lietuvos karaimų metais (2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-148); 

 3.2. Savanorystės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-314); 

 3.3. Lietuvos krepšinio šimtmečio metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-306); 

 3.4. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-312); 

 3.5. Lietuvos jaunimo metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-311); 

3.6. Jono Meko metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-310); 

3.7. Sūduvos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-313); 

 3.8. Pranciškaus Skorinos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-309); 

3.9. Lietuvos universitetų metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-308); 

 3.10. Gyvūnų gerovės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-307); 

3.11. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-316); 

3.12. Lietuvos Valstybės Konstitucijos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-305); 

3.13. Romo Kalantos metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-304); 

3.14. Ievos Simonaitytės metais (2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-303). 

  

III. MOKYTOJAMS. 
 

4. PASITARIMAI    

4.1. Alytaus miesto savivaldybės istorijos 

mokytojų metodinio būrelio pasitarimas 
dėl istorijos olimpiados organizavimo ir 

vykdymo  

2 d. 

16.00 val. 

MS Teams aplinka Vaida Svinkūnienė, 
Alytaus Jotvingių 
gimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė 

4.2. Alytaus miesto geografijos mokytojų 
metodinio būrelio susirinkimas 

8 d.  

15.00 val. 

Alytaus šv. 
Benedikto 

gimnazija 

Modestas Raudonis, 

geografijos mokytojų 
metodinio būrelio (miesto) 
pirmininkas 

4.3. Socialinių pedagogų metodinio būrelio 
narių susitikimas su Alytaus miesto 

savivaldybės atvejo vadybininkais, 

socialiniais darbuotojais 

„Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, 

planuojant pagalbą šeimai“ 

9 d. 

14.00 val. 

Alytaus miesto 

socialinių paslaugų 
centras 

Inga Albutavičienė, 
Alytaus Senamiesčio 
pradinės mokyklos 
socialinė pedagogė, 

socialinių pedagogų 
metodinio būrelio (miesto) 
pirmininkė, 
Jurgita Gurskienė, 
Alytaus miesto socialinių 
paslaugų centro Paramos 

mailto:rastine@dzukijosmokykla.lt


šeimai padalinio vedėja 
socialinėms paslaugoms 

5. SEMINARAI IR KITI RENGINIAI    

5.1. Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ugdymo įstaigų, vykdančių Olweus 
patyčių prevencijos programą, 
darbuotojams „Olweus programa–
patyčių masto mažėjimo mokykloje 
garantas“ 

4 d. 

9 val. 

Nuotoliniu būdu Kristina Baranauskienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 
tarnybos psichologė, 
sertifikuota OP instruktorė, 
Birutė Černevičienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 
tarnybos metodininkė 

5.2. Virtuali respublikinė konferencija 
„STEAM – kūrybiškumo, iniciatyvumo, 
verslumo ir lyderystės kompetencijų 
tobulinimas“. Konferencijos nuostatai 

pridėti 

10 d.  

13.00 val. 

„MS Teams“ 
platforma 

Viltautė Jasiūnienė, 
Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Loreta Mazėtytė, Alytaus 
Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazijos 

informacinių technologijų 
mokytoja ekspertė 

5.3. Prof. dr. Aldonos Vilkelienės publikacijų 
paroda „Pedagogika –  

mano gyvenimas“,  
skirta pedagoginės ir mokslinės veiklos  
50-mečiui 

14 d.  

16.00 val. 

Alytaus miesto 

savivaldybė 

(Rotušės a. 4) 

Alytaus krašto 
mokslininkų draugija 
„Vizija“ 

5.4. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ 
METODINĖ DIENA „MOKINIŲ 
KOMPETENCIJŲ UGDYMAS 
ŠIANDIEN IR RYTOJ“ 

(pagal parengtą pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo programą) 

Prisijungimo nuoroda: 

Click here to join the meeting 

15 d. 

9.00-15.00 

val. 

 

 

 

 

 

 

Nuotoliniu ir 

kontaktiniu būdu 

Rimvyda Ališauskienė, 
Rimantas Židanavičius,  

Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės  
tarnybos direktoriaus 

pavaduotojas švietimui ir 
metodiniam darbui,  

metodinių būrelių (miesto) 
pirmininkai 

5.5. Specialiųjų pedagogų ir logopedų 
metodinio būrelio dalyvavimas 
Metodinėje dienoje. 
Pranešimas: „Žaidimų svarba, ugdant 
specialiųjų poreikių turinčius vaikus, 
logopedinių pratybų metu”  

15 d. 

 9.00-12.00 

val.  

Nuotoliniu būdu Darius Moraza, specialiųjų 

pedagogų ir logopedų 
metodinio būrelio (miesto) 

pirmininkas, 
Jolanta Kazakevičienė, 
Alytaus Panemunės 
progimnazijos logopedė, 
Gerda Šlenfuktaitė, 
.Neringa Janušauskienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 
tarnybos švietimo pagalbos 
specialistės 

5.6. Ekskursija į tarptautinę Vilniaus knygų 
mugę ir edukacinė-metodinė valanda 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus 
viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 
skyriuje 

24 d. Edukacinė išvyka 

 

 

Roma Apanavičienė, 
mokyklų bibliotekų 
darbuotojų metodinio 
būrelio (miesto) 

pirmininkė; 
Virginija Šeštokienė,  
mokyklų bibliotekų 
darbuotojų metodinio 
būrelio (miesto) 

pirmininkės pavaduotoja 

5.7. Kvalifikacijos tobulinimo renginys   

„Olweus programa - patyčių masto 
mokykloje mažinimo garantas“  
 

14 d.  

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu Kristina Baranauskienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 
tarnybos psichologė, 
Birutė Černevičienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mjg1ZjJmMDQtZjcyMS00ZWNhLWJmMGYtNDhiMTg1MDdkZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227168c082-fbc4-4cf1-8a4b-a7c24d585195%22%2c%22Oid%22%3a%2264ac1945-0c7a-4711-902c-13525913cc17%22%7d


tarnybos metodininkė, 
Jolita Paužienė, 
Alytaus Piliakalnio 

progimnazijos socialinė 
pedagogė  

5.8. Alytaus muzikos mokyklos mokinių 
meninė kompozicija „Tėvynės aidas 
melodijų vingiuose“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai 

15 d. 

16.00 val. 

 

Alytaus  

muzikos mokyklos  

Koncertų salė 

(Sporto g. 12) 

Daiva Grabauskienė, 
Alytaus muzikos mokyklos 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

5.9. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimo renginiai:  

16 d.   

5.9.1. Šv. Mišios, skirtos paminėti Vasario 16-

ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną  
11.00 val. Angelų Sargų 

bažnyčia 

(Savanorių g. 14)   

Alytaus miesto 

savivaldybės 
administracijos Kultūros 
skyrius, 

Alytaus „Drevinuko“ 
mokykla-darželis 

5.9.2. Iškilmingas Vasario 16-osios – Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos minėjimas 
„Vasaris sujungia KARTAS“ 

12.00 val. Laisvės Angelo 
aikštė 

5.9.3. Dokumentinis filmas „Mr. Landsbergis. 
Sugriauti blogio imperiją“ (trukmė 4 val. 
9 min). Bilietų kainos 3–5.50 Eur. 

Bilietus platina kino teatro kasa ir 

kinasdainava.lt 

18.00 val. Kino teatras 

„Dainava“ 

5.10. Kūrybinis darbas, „Su Gimimo diena, 
„PASAKA“! Alytaus lopšelio-darželio 
„Pasaka“ bendruomenei. 
Registracija per semi+ 

28 d. 

 9 val. 

Alytaus lopšelis-

darželis „Pasaka“  
Sigutė Ramanavičiūtė, 
Alytaus lopšelio-darželio 
„Pasaka“ direktoriaus 
pavaduotoja, 

Nijolė Stakutienė Alytaus 
lopšelio-darželio „Pasaka“ 
ikimokyklinio ugdymo 

mokytoja metodininkė, 
Gitana Baležentienė, 
Alytaus lopšelio-darželio 
„Pasaka“ ikimokyklinio 
ugdymo mokytoja,  

Birutė Černevičienė, 
Alytaus miesto 

pedagoginės psichologinės 
tarnybos metodininkė 

 

IV. MOKINIAMS. 
 

6. KONKURSAI, OLIMPIADOS, KITI 

RENGINIAI 

   

6.1. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada 
Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų 
I-IV gimnazijos klasių mokiniams 

1 d.. 

12.00 val.  

Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija 

Edita Jurčienė,  
Aldona Butrimanskienė, 
Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja 
metodininkė 

6.2. Alytaus miesto savivaldybės pradinių 
klasių mokytojų metodinių grupių 

pirmininkų susirinkimas 

1 d. 

15.00 val. 

 

„MS Teams“ 
platforma 

Lina Bubnienė,  
Alytaus miesto 

savivaldybės mokyklų 
pradinių klasių mokytojų 
metodinio būrelio 
pirmininkė  

6.3. Šalies 3-4 klasių mokinių integruotas 
anglų kalbos - dailės kūrybinių darbų 
konkursas "Mano žiema" ("My Winter 
Days" ). Konkurso nuostatai pridėti 

1-25 d. Nuotoliniu būdu Jurgita Dimšienė,  
anglų kalbos mokytojų 
metodinio būrelio (miesto 
) pirmininkė, 
Judita Kašėtienė,  
Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja, 
Erika Stanevičiūtė,  
Alytaus Vidzgirio 



progimnazijos vyresnioji 

anglų kalbos mokytoja 

6.4. Piešinių konkursas Alytaus miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 

1-4, 5-8 klasių mokiniams „Patyčios nėra 
gerai“. Konkurso nuostatai pridėti 

1-28 d. Alytaus Likiškėlių 
progimnazija  

Daiva Čepanonienė, 
Alytaus Likiškėlių 
progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, 

Ramutė Vitienė, Alytaus 
Likiškėlių progimnazijos 
socialinė pedagogė  

6.5. Virtualus meninio skaitymo konkursas 

,,Tau, Lietuva“ 

2022 m. 

vasario mėn. 
1 d. –  

2022 m. 

kovo mėn.  
7 d. 

Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos 

internetinė svetainė  
(nuotoliniu būdu) 

Danguolė 
Aleksandravičienė,   
Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos pradinių 
klasių mokytoja 

metodininkė,  
Diana Marculevičė, 
Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos vyresnioji 

pradinių klasių mokytoja 

6.6. Alytaus miesto savivaldybės mokyklų 1-

4 klasių mokinių dailės, prozos ir 
poezijos       konkursas ,,Laisvės skrydis“ 

2022 m. 

vasario mėn. 
1 d. –  

2022 m. 

kovo mėn.  
7 d. 

Alytaus Piliakalnio 

progimnazijos 

internetinė svetainė 

(nuotoliniu būdu) 

Rima Pėstininkienė, Rasa 
Urbanavičienė, Violeta 
Narvičienė, Alytaus 
Piliakalnio progimnazijos  

pradinių klasių mokytojos 
metodininkės, Vilma 
Steniukynienė, Alytaus 

Piliakalnio progimnazijos    

vyresnioji pradinių klasių 
mokytoja 

6.7. Alytaus muzikos mokyklos mokinių 
projektas „Groju „Tautišką giesmę“ 

2022 m. 

vasario 1 d. 

– 2022 m. 

kovo 11 d.  

Alytaus  

muzikos mokykla  

(Sporto g. 12) 

Undinė Pinkevičienė, 
Alytaus muzikos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

6.8. Alytaus muzikos mokyklos mokinių 
darbų paroda „Tėvynei“, skirta Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienai ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 

2022 m. 

vasario 1 d. 

– 2022 m. 

kovo 11 d.  

Alytaus  

muzikos mokykla  

(Sporto g. 12) 

Daiva Grabauskienė, 
Alytaus muzikos mokyklos 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

6.9. Alytaus jaunimo centro dailės studijos 
„Vaizduotis“ ugdytinių darbų paroda 
„Alisa stebuklų šalyje“  

2–28 d.  Alytaus 

„Drevinuko“ 
mokykla-darželis 

Andrius Grigaliūnas, 
Alytaus jaunimo centro 

dailės mokytojas  
6.10. Lietuvos mokinių lotynų kalbos ir 

Antikos kultūros olimpiados antrasis 
(miesto) etapas 

3 d. 

12.00 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija 

Danutė Dragūnienė, 
Alytaus Adolfo 

Ramanausko-Vanago 

gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.11. X Lietuvos mokinių muzikos olimpiados 
(6–8 klasių ir I–IV gimnazijų klasių) 
antrasis Alytaus miesto savivaldybės 
etapas 

3 d. 

10.00 val. 

 

Alytaus  

muzikos mokykla  

(Sporto g. 12) 

Undinė Pinkevičienė, 
Alytaus muzikos mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

6.12. Respublikinio anglų kalbos konkurso (I–
IV gimnaz. kl.) antrasis (miesto) etapas 

4 d. 

9.00 val. 

Alytaus Adolfo 

Ramanausko-

Vanago gimnazija 

Ramunė Petrosian, Alytaus 

Adolfo Ramanausko-

Vanago gimnazijos anglų 

kalbos mokytoja 

metodininkė 

6.13. Miuziklas „Mamma Mia“ Dzūkijos 
mokyklos mokiniams  

4 d.  

12.00 val.  

Alytaus Dzūkijos 
mokykla  

Ieva Ivanauskienė, Jonas 
Gaižauskas, Alytaus 
jaunimo centro dramos 

studijos ir miuziklo 

mokytojai 

6.14. Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos 
pirmokų darbų paroda „100 dienų 
mokykloje“ 

7 - 11 d. Alytaus rajono 

savivaldybės viešoji 
biblioteka, Naujoji 

g. 48. 

Jolanta Janavičiūtė, 
Alytaus „Sakalėlio“ 
pradinės mokyklos 

pradinių klasių mokytoja 
metodininkė,  



Jurgita Dabravolskienė,  
Gražina Gurnevičienė, 
Alytaus „Sakalėlio“ 
pradinės mokyklos  

vyresniosios pradinių 
klasių mokytojos 

6.15. 29-oji Lietuvos mokinių rusų (gimtosios 
ir užsienio) kalbos olimpiada (II-III 
gimnaz.  kl.) 

10 d.  

9.00 val.   

Alytaus Jotvingių 
gimnazija 

Edita Jurčienė,  
Renata Romanovienė,  
Alytaus Jotvingių 
gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

6.16. Miuziklas „Mamma Mia“ Alytaus Putinų 
gimnazijos mokiniams  

11 d.  

12.00 val. 

Alytaus jaunimo 

centro didžioji salė  

Ieva Ivanauskienė, Jonas 
Gaižauskas, Alytaus 

jaunimo centro dramos 

studijos ir miuziklo 

mokytojai 

6.17. 70-oji Lietuvos mokinių matematikos 
olimpiada (I–IV gimnaz. kl.) II etapas 

11 d.  

9 val. 

Alytaus miesto 

savivaldybės 
gimnazijos 

Edita Jurčienė, 
Asta Grimalauskienė 
matematikos mokytojų 
metodinio būrelio (miesto) 
pirmininkė 

 

6.18. Integruota istorijos ir pilietinio ugdymo 

pamoka ,,Vasario 16-ji – Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena“ 

11 d. 

12.15-13.00 

val. 

MS Teams aplinka Vaida Svinkūnienė, 
Alytaus Jotvingių 
gimnazijos istorijos 

mokytoja metodininkė, 
Alytaus miesto mokyklų 
istorijos mokytojai 

6.19. Alytaus jaunimo centro ugdytinių darbų 
paroda „Laisvės sparnai“  

 

14 d.  

 

Alytaus jaunimo 

centro fojė  

 

Andrius Grigaliūnas, 
Alytaus jaunimo centro 

dailės mokytojas,  
Aliona Čikiševienė,  
Alytaus jaunimo centro 

grožio ir sveikos 
gyvensenos studijos 

mokytoja 

6.20. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 
paminėjimo renginiai:  

16 d.  Alytaus miesto 

savivaldybės 
administracijos Kultūros 
skyrius, 

Alytaus „Drevinuko“ 
mokykla-darželis 

6.20.1. Šv. Mišios, skirtos paminėti Vasario 16-

ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną  
11.00 val. Angelų Sargų 

bažnyčia 

(Savanorių g. 14)   
6.20.2. Iškilmingas Vasario 16-osios – Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos minėjimas 
„Vasaris sujungia KARTAS“ 

12.00 val. Laisvės Angelo 

aikštė 

6.20.3. Dokumentinis filmas „Mr. Landsbergis. 
Sugriauti blogio imperiją“ (trukmė 4 val. 
9 min). Bilietų kainos 3–5.50 Eur. 

Bilietus platina kino teatro kasa ir 

kinasdainava.lt 

18.00 val. Kino teatras 

„Dainava“ 

6.21. MO muziejaus ir Britų Tarybos projektas 
„Vizualinio mąstymo mainai mene: 
Mokytojų projektas II“  

2022 m. 

sausio 20 d. 

– 2022 m. 

kovo 3 d. 

Nuotoliniu būdu Sandra Kazlauskaitė, 
Alytaus jaunimo centro 

asmenybės ugdymo 
mokytoja,  

Rūta Jasionienė,  
Alytaus jaunimo centro 

jaunųjų žurnalistų 
mokytoja 

6.22. Rusų kalbos dailyraščio konkursas, 

skirtas 5-8 klasių mokiniams 

24 d.   Alytaus Dzūkijos 
mokykla (5-6 kl.) 

Alytaus Vidzgirio 

progimnazija (7-8 

kl.) 

Edita Jurčienė,  
Dainora Lebedinskaja, 

Alytaus Dzūkijos 
mokyklos rusų kalbos 
mokytoja metodininkė, 
Vida Sorokienė,  
Alytaus Vidzgirio 

progimnazijos rusų kalbos 
mokytoja metodininkė 



6.23. 51-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio 

rašinio konkursas (miesto etapas) 

 

24 d.  

14.00 val. 

Alytaus šv. 
Benedikto 

gimnazija  

Edita Jurčienė,  
Audronė Balčiūnienė, 
Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijos lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja 
metodininkė  

6.24. 31-oji Lietuvos mokinių istorijos 
olimpiada (II-IV gimnaz. kl.) 

24 d. 

 

Nuotoliniu būdu Virginija Svinkūnienė,  
istorijos mokytojų 
metodinio būrelio (miesto) 

pirmininkė 

6.25. Alytaus muzikos mokyklos ir Kauno  

Juozo Gruodžio konservatorijos mokinių 
koncertas ,,Supinsim pynę iš garsų“  

24 d.  

16.00 val. 

Feisbuko paskyra 

„Alytaus muzikos 

mokykla“ 

 

Edita Radvilavičienė, 
Alytaus muzikos mokyklos 

muzikos mokytoja 

metodininkė 

 

V. ATASKAITOS, INFORMACIJOS. 

7. Pateikti Alytaus miesto savivaldybės 
lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupes 2022 m. sausio mėn. 
lankiusių vaikų, kurių gyvenamoji vieta 
deklaruota Alytaus rajono savivaldybėje 
ir kurie šias švietimo įstaigas pradėjo 
lankyti nuo 2020-09-01 ir vėliau, skaičių 

Iki 3 d. 

įskaitytinai 
El. p. 

jurgita.burova@alytu

s.lt   

Jurgita Burova 

8. Pateikti Pailgintos dienos grupių 
paslaugų teikimo Alytaus miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklose tvarkos aprašo, patvirtinto 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 
2021-12-22 sprendimu Nr. T-367, priede 

nustatytos formos Alytaus miesto 

savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų 
pailgintos dienos grupėms finansuoti, 
2022 m. sausio mėn. panaudojimo 
ataskaitą 

Iki 4 d. 

įskaitytinai 
El. paštu 
jurgita.burova@alytu

s.lt 

Jurgita Burova 

 

9. Pateikti švietimo įstaigų direktorių 2021 

metų veiklos ataskaitas Alytaus miesto 
savivaldybės merui  

Iki 4 d. 

įskaitytinai 
Rotušės a. 4  Rimvyda Ališauskienė, 

švietimo įstaigų direktoriai 

10. Švietimo įstaigoms, kuriose įsteigti 
lietuvių kalbos ir literatūros, menų, 
technologijų mokyklinio brandos 

egzamino ir brandos darbo vertinimo 

centrai, pateikti darbų vertinimo 

komisijos sudėtį, darbo vietą, darbų 
vertinimo datas ir vertinamų darbų 
saugojimo vietas (pagal BE 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 
114 punktą) 

Iki 4 d. 

įskaitytinai 
El. paštu 
avilysreg@alytus.lt 

 ir word format el. 

paštu 
rimvyda.alisauskiene

@alytus.lt 

 

Rimvyda Ališauskienė, 

gimnazijų ir APRC 
direktoriai 

11. Pateikti informaciją apie mokinių 
važiavimo 2022 m. sausio mėnesį 
išlaidas 

Iki 10 d. 

įskaitytinai 
El. paštu 
edita.jurciene@alytus

.lt 

Edita Jurčienė, bendrojo 
ugdymo mokyklų bei 
neformaliojo švietimo 
įstaigų (išskyrus lopšelius-

darželius) direktoriai 
12. Pateikti mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologus) 2022–
2024 metų atestacijos programas (būtinai 

Iki 18 d. 

įskaitytinai  
El. paštu 
avilysreg@alytus.lt 

 

Laima Kairienė, 
Edita Jurčienė, 
švietimo įstaigų direktoriai 
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