PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas
DARBO PLANAS GĖGUŽĖS MĖNESIUI
2017-04-28 Nr. 1-199
Panevėžys
Data

Valanda

Vieta

Veikla

1-26

8.00-13.00

2-31

-

Mokyklos
baseinas
Mokyklos
valgykla

2

14.00

Mokyklos
skaitykla

Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje-2017“.
Mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas 1-8 klasėse,
nemokamo maitinimo sąrašų
tikslinimas, remiantis Panevėžio
miesto Socialinės paramos
skyriaus sprendimais dėl
socialinės paramos mokiniams
teikimo.
Vaiko gerovės komisijos
pasitarimas-konkretaus atvejo
aptarimas dėl 6a klasės mokinės
elgesio, priemonių taikymas.

2

14.00

,,Aukštaitijos“
stadionas

2 - 12

Atskiru
įsakymu
reglamentuota
tvarka

Kabinetuose

2-12
2-12

Mokykla
Bibliotekos
darbo val.
Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

2-12

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

2-29

Pagal atskirą

Pagal atskirą

2-12

Biblioteka

Panevėžio miesto mokinių taurės
lengvosios atletikos keturkovės
varžybos.
6 klasių (matematikos- 4d.), 8
klasių (socialinių-3d. ir gamtos
mokslų- 5 d.) NMPP vykdymas,
mokinių darbų taisymas, rezultatų
suvedimas Į DIVEMO sistemą.
VSB organizuojamas piešinių
konkursas „Mano šeimos nuotykis“
1-4 kl.
Literatūros paroda „Mama, mamarūpesčiais žydintis diemedi...“
Literatūros paroda „ Su knyga,
knygai, apie knygą“( Spaudos
atgavimo, kalbos ir knygos dienai).
„Knygų skirtukų paroda“
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai).
Mokyklos veiklos 2016 m. rugsėjis

Atsakingas ir
dalyvaujantys asmenys
A.Gabrilavičius, plaukimo
kūno kultūros mokytojai.
L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė

D. Janulytė –Venclovienė,
K. Augustinaitė,
A. Butkevičienė,
L. Bernadickaitė
6b, 6a klasių auklėtojos,
kviestų mokinių tėvai
A.Gabrilavičius,
R.Pūras
Mokyklos rinktinė 8
klasių mokiniai
A.Puodžiūnienė,
vykdytojai,
vertintojai
D. Griškėnienė,
1-4 klasės mokytojos
G. Andriušaitienė
G. Andriušaitienė
N. Juknevičienė
Metodinių grupių

2

pranešimą

pranešimą

2-31

Darbo
valandomis

3

9.30-16.00

Informacinių
technologijų
kab. Nr. 2
Panevėžio
apygardos
teismas

4

4,5,6 pamokos

Inf.Nr3

4

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
balandžio
mėn. pateikti
iki gegužės 4d.

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.

5

18 val.

Senvagė

5

10 val.

Valdovų rūmai

- 2017 m. gegužės vertinimas
metodinėje grupėje, dalyvaujant
kuruojančiam direktoriaus
pavaduotojui ugdymui.
Progimnazijos (mokyklos ir atskirai
- baseino) prioritetai, tikslai,
uždaviniai ir mokytojų tarybos
posėdžių temos 2017-2018 mokslo
metams.
Gairės vertinimui:
1.Ką vertinate geriausiai, kokie
renginiai ir veikla davė pridedamąją
vertę mokyklos veiklai ir mokinių
ugdymo kokybei?
2.Kokia veikla ar renginiai buvo
nereikšmingi ir kodėl?
3.Kokią veiklą ar renginius siūlote
planuoti mokyklos bendruomenei
2017-2018 mokslo metams ir
kodėl?
PASTABA. Rengiant metodinės
grupės dokumentą, analizuoti 20172019 metų mokyklos veiklos
strateginį ir 2017 metų veiklos
planus, mokyklos veiklos
įsivertinimo dokumentus, mokinių
akademinius pasiekimus.
Kabineto remontas ir paruošimas
pirmokų klasei.

vadovai.
Grupės parengtą
dokumentą, vadovas
pateikia direktoriui
gegužės 30 d.

Konferencija-diskusija
,,Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo, teikiant pagalbą
vaikui ikiteisminio tyrimo ir teismo
proceso metu, aktualijos“.
Netradicinės pamokos, skirtos
Europos dienai „Kelionė per
Vokietiją“ (6-8 klasių mokiniai)
Prevencinis darbas su probleminio
pamokų lankomumo, mokymosi
motyvacijos stokojančiais
mokiniais, mokinių tėvais,
nelankymo, nesimokymo
priežasčių išaiškinimas, pagalba
mokiniui, šeimai, remiantis 5-8
klasių auklėtojų pateiktomis
pamokų lankomumo ataskaitomis
už 2016 m. vasario mėn.

L.Bernadickaitė,
Panevėžio apygardos
teismas, Panevėžio
apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas.
A.Survilienė

Prevencinė akcija „Mes už blaivų ir
aktyvų Panevėžį“. Bėgimas-ėjimas.

D. Griškėnienė,
R. Pūras,
norintys dalyvauti
mokiniai.

Dalyvavimas nacionalinio

A.Vaitkienė,

V.Kirchovienė,
D. Janulytė-Venclovienė

L.Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai.

3

(Vilnius)
6

9.00

8

12.55-13.40

8

14.20

Mokyklos
baseinas
Psichologo
kabinetas
Vaiko gerovės
komisija prie
Panevėžio m.
Savivaldybės

Pagal poreikį,
problemos
svarbumą.

Skaityklos
darbo val.
(Pagal
susitarimą)

Skaitykla

Biblioteka

9

Bibliotekos
darbo val.
11.30

9

9-11 val.

Geografijos kab.

9-23

14.30

9

18.30

Mokyklos
stadionas
Aktų salė
(po to - klasėse)

10

18.30

8-12

8-31

37 kab.

Aktų salė
(po to - klasėse)

II savaitė

konkurso „ Lietuvos vaikai kuria
pasakas“ nugalėtojų apdovanojimų
šventėje.
,,Nugaristo“ plaukimo varžybos.
5-6 kl. mokinių grupelės
psichologinis užsiėmimas.
Miesto VGK posėdis dėl Vaiko
Minimalios priežiūros priemonės
skyrimo 7b kl. mokinei.

11.30

Biologijos kab.

11

Mokytojų
nuožiūra

Kabinetuose

A. Gabrilavičius,
G. Kemėšienė
K. Augustinaitė, 5-6
klasių mokiniai
L. Bernadickaitė,
Panevėžio m. VGK,
G.Skorupskienė

Informacijos apie mokinių ugdymo
ir ugdymosi poreikius, pažangą,
mokyklos lankymą, elgesį, tėvų
atliekamas pareigas teikimas
Panevėžio m. VTAT, Socialinių
paslaugų centrui, dėl centro
socialinių paslaugų teikimo
socialinės rizikos grupės šeimoms.
Literatūrinis rytmetis pradinių
klasių mokiniams „Jos didenybėKnyga!“
(Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai).

L. Bernadickaitė,
Panevėžio socialinių
paslaugų centro pav.
A. Žygelienė, VTAT .

Literatūros paroda „Europa ir
mes“, skirta Europos dienai.
2017-2018 m. m. BUP projekto
aptarimas.

G. Andriušaitienė

Europos egzaminas
(žinių apie ES konkursas).
Mokyklos 5-6 klasių futbolo
varžybos.
1-4 klasių tėvų susirinkimas
„Klasės mokytojo ir tėvų
bendradarbiavimas - mokinio
ugdymosi rezultatas ir pažanga“.

5-8 klasių tėvų susirinkimas
„Mokytojų ir klasės auklėtojo
bendradarbiavimo su tėvais reikšmė
mokinio ugdymosi rezultatams ir
pažangai“.
Patalpų, tvarkomų mokinių
atostogų metu peržiūra, 6 - 8 mėn.
remonto darbų plano parengimas.

11

5 b klasės mokinys
D. Zelenauskas

Metodinės tarybos pasitarimas.
Tarpmokyklinė viktorina vokiečių
kalba 6 klasių mokiniams

N. Juknevičienė,
G. Andriušaitienė

A.Puodžiūnienė,
ugdymo plano rengimo
darbo grupė
E.Jackevičienė
A.Gabrilavičius,
R.Pūras
R. Grilauskas.
Klasių auklėtojai
pakviečia tėvus.
Klasėse analizuojami
mokinių ugdymo(si)
rezultatai ir pažanga pagal
susirinkimo temą.
R. Grilauskas.
Klasių auklėtojai
pakviečia tėvus.
Klasėse analizuojami
mokinių ugdymo(si)
rezultatai ir pažanga pagal
susirinkimo temą.
V. Kirchovienė

A.Puodžiūnienė ,
Metodinė taryba
A.Survilienė

4

11

12.00-12.45

4a klasė

15

Atskirai
reglamentuota
tvarka

Kabinetai,
mokyklos
kiemas, sporto
salė/stadionas

15

13.55 val.

Biologijos kab.

"Mokomės drauge: linksmai ir
išradingai" (kartu su Šaltinio,
Vyturio progimnazijomis ir
A.Paltaroko gimnazija).
Klasės valandėlė „Mano klasė –
darni komanda“, klasės
mikroklimato tyrimas.
Meninių ir sportinių įgūdžių diena
„Piešiu, dainuoju , šoku ir sportuoju
(5 klasėms)“.

V. Pučkienė, 4a klasės
mokiniai,
K. Augustinaitė
Meno vadovės, pradinių
klasių mokytojos, kūno
kultūros mokytojai,
5-ųjų klasių auklėtojai

Klasės valandėlė „Paauglystė ir
žalingos priklausomybės.
Rūkymas“ 7b klasei
Šeimos dienos renginiai:
4-5 klasių mokinių piešinių paroda ,
skirta šeimos dienai.

D. Griškėnienė,
G.Skorupskienė,
7b klasės mokiniai
L.Buraitienė,
L.Šaulianskienė,

Aktų salė

Koncertas ,, Šeima – gyvybės ir
meilės bendruomenė“

Pagal
susitarimą
-

Velžio
gimnazijoje
Darbo kabinetai

15-31

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

15-31

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Edukacinės anglų kalbos aplinkos
pamokoje.
Rengiamos sąlygos ir skelbiami
reikalavimai Panevėžio miesto
savivaldybės ir progimnazijos
internetiniuose puslapiuose bei
Darbo biržoje dėl anglų kalbos
(jeigu nebūsime pakviesti dalyvauti
projekte „Renkuosi mokyti mokyklų kaitai“) ir chemijos
mokytojų atrankos, darbui nuo
2017 m. rugsėjo 1 d.
Literatūros paroda „Mane pašaukė
žemėje gimti...“ (K. Bradūno
gimimo 100-sioms metinėms).
Literatūros paroda „Vasara su
knyga“.

E.Jurgėlienė,
L.Žukauskienė,
R.Rakašienė,
A.Mikulėnienė,
neformaliojo ugdymo
grupių mokiniai, tėvai.
A.Puodžiūnienė,
užsienio kalbų pamokos
A.Puodžiūnienė,
D. Janulytė-Venclovienė,
R. Grilauskas

15
16

16
15-17

2 a. fojė
18.00

III savaitė

16-18

17

12.55-13.40

Psichologo
kabinetas

18

8.00 val.

R2 kab.

G. Andriušaitienė
G. Andriušaitienė

Valytojų valomų plotų aprašų
tikslinimas.
Pasiruošimas 2017/2018 m. plotų
priskirimui.
Mokyklos ir baseino pastatų
valymas iš lauko pusės.
Paaukštinimo priemonės išorės
langų valymo darbams nuoma.
3-4 kl. mokinių grupelės
psichologinis užsiėmimas.

V. Kirchovienė

Diskusija su mokiniais „Sveika
mityba“ 5a klasei

D. Griškėnienė,
E. Sereikienė, 5a klasės

V. Kirchovienė,
A. Mikalkevičius
K. Augustinaitė, 3-4
klasių mokiniai

5

mokiniai
19
19
20
22-31

12.00-12.45
15.30
9.00

Psichologo
kabinetas
Mokyklos
baseinas

22-24

22
23
24
23

14.00-14.30
15.00-15.30
10.00-10.30
13.00

24 -31

26

17.00

Pagal atskirą
pranešimą
29

13.30

Direktoriaus
kabinetas
Mažajame
kiemelyje
2 a. fojė stendas

Mokyklos
stadione

Pagal švietimo
ir jaunimo
reikalų skyriaus
pranešimą
Aktų salė

30

14.00

Pagal atskirą
pranešimą

30

Pagal atskirą
pranešimą

Aktų salė

1-2 klasių mokinių grupelės
psichologinis užsiėmimas.
Panevėžio miesto plaukimo
čempionatas.
Ataskaitų ruošimas Visuomenės
sveikatos biurui.
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui
ataskaita - pokalbis su direktoriumi
„Mano darbas ir veikla 2016-2017
mokslo metais pagal paskirtus
darbo barus“. Pagrindinį dėmesį
skirti:
1.darbas su kuruojančiais
mokytojais,
2.kuruojamųjų dalykų mokinių
žinių patikra, mokinių ugdymo(si)
pažanga,
3. priemonės mokytojų darbo ir
mokinių ugdymo(si) gerinimui.
D. Janulytė-Venclovienė.
A. Puodžiūnienė.
A. Gabrilavičius.
Poezijos pavasarėlis
„Poezijos sparnai“
Neformaliojo ugdymo grupių
mugė.
Mokslo metų pabaigos ir šokių
šventė
,,Sveika, vasarėle“.

Panevėžio miesto mokinių taurės 34 kl. ir 5-6 kl. krepšinio varžybos
Mokytojų tarybos posėdis:
1.Grįžtamoji kontrolė – mokyklos
veiklos kokybės įsivertinimo
rodiklio „Pedagoginė, psichologinė
ir socialinė pagalba“, veiklos
tobulinimo priemonių plano
įgyvendinimo rezultatai.
2. 1-5- klasių mokinių ugdymo(si)
2016-2017 mokslo metų II
pusmečio ir metiniai rezultatai.
Susirinkimas aptarnaujančio
personalo darbuotojams.
Ketvirtokų išleistuvės.

K. Augustinaitė, 1-2
klasių mokiniai
A. Gabrilavičius,
R.Kondrotaitė
D. Griškėnienė
R.Grilauskas

L. Putauskienė,
L.Žukauskienė
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
neformaliojo ugdymo
grupių vadovai
D. Janulytė-Venclovienė,
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
R.Rakašienė, 1-4 klasių
mokiniai ir mokytojos,
tėvai.
A. Gabrilavičius,
R.Pūras
R. Grilauskas
D. Janulytė-Venclovienė

D. Janulytė-Venclovienė
V. Kirchovienė,
baseino ir mokyklos
nepedagoginiai
darbuotojai
D. Janulytė-Venclovienė
E.Račienė, P.Šimaitienė,

6

30
31

31

Atskirai
reglamentuota
tvarka
Atskirai
reglamentuota
tvarka
Laikas ir vieta
bus tikslinami

Progimnazijoje
ir/ar už
mokyklos ribų
Mokykla (aktų,
sporto salės,
stadionas)

Projektas „Sveika, vasarėle“.
Sporto (6 ir 8 klasių mokiniams) ir
meno (7 klasių mokiniams) diena
„Sportuokime, vaidinkime kartu“ .
3x3 krepšinio varžybos ,,Prieš
rūkymą- su kamuoliu rankose“.

________________________

D.Grakauskaitė, 4 klasių
mokiniai, tėvai.
Pradinių klasių
mokytojos, 5 klasių
auklėtojos
Meno vadovės, 6-8 klasių
auklėtojai, dalykų
mokytojai, mokyklos
administracija
A.Gabrilavičius,
R.Pūras,
5-8 klasių auklėtojos.
Užsiregistravusios
komandos.

