PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas
DARBO PLANAS SPALIO MĖNESIUI
2017-09-29 Nr. 1-354
Panevėžys

Data

Valanda

Vieta

Veikla
Parengtas įsakymas dėl mokyklos ir
plaukimo baseino darbo tvarkos
taisyklių atnaujinimo. Grupių darbo
organizavimas.
Literatūros paroda „ Mažesni už
mus“ (Pasaulinei gyvūnijos
dienai)
Elektros skydų mokyklos ir
baseino pastatuose
JS, AS profilaktikos darbai, įrašų
tikslinimas
Neformaliojo vaikų švietimo grupių
veiklos momentinė patikra
Vaikų mokymo plaukti projektas
,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis
vandenyje 2017“
1-8 klasių socialiai remtinų šeimų
mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas
Literatūros paroda „Priimki,
mokytojau, rudens žydėjimą“
11-asis Konstitucijos egzaminas
(1etapas)

2

-

Darbo kabinetas

2

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

2

2-13

Baseino
patalpos

2-31

Pagal
tvarkaraštį
8.00-13.00

Grupių darbo
vietose
Plaukimo
baseinas

2-31

-

Mokyklos
valgykla

2-31

Bibliotekos
darbo val.
9.00

Biblioteka

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
rugsėjo mėn.
pateikti iki
spalio 3 d.
Darbo laiku

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80 kab.

Pamokų lankomumo
koordinavimas, prevencinis darbas
su 5-8 klasių probleminio pamokų
lankomumo mokiniais, jų tėvais,
remiantis 5-8 klasių pamokų
lankomumo ataskaitomis

Darbo kabinetas
kabinetuose

Sdutarčių sudarymas
Elektros įrenginių apžiūros ir
profilaktinio remonto kabinetuose
(medžio ir metalo technologijų
kabinetuose, chemijos ir fizikos
kabinete, informacinių technologijų
I ir II kabinetuose, kompiuterių

3
3

3, 5, 26, 31
3-9

Lietuvių k. kab.
Nr.3

Atsakingas ir
dalyvaujantys asmenys
R. Grilauskas, grupių
vadovai
G. Andriušaitienė
V.Kirchovienė,
A.Mikalkevičius
R. Grilauskas, grupių
vadovai
A.Gabrilavičius,
Plaukimo kūno kultūros
mokytojai
L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė
G.Andriušaitienė
A.Puodžiūnienė
I.Norkūnaitė,
užsiregistravę mokiniai
L. Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai

A.Gabrilavičius
V.Kirchovienė,
A. Mikalkevičius

2

priežiūros inžinierių kabinete,
darbininkų dirbtuvėse), vertinant
darbo vietų saugą, apžiūra. Leidimų
ir defektinių aktų registras.
Edukacinė 5-8 klasių mokinių
(konkursų nugalėtojų, geriausiai
besimokančių) išvyka į LR Seimą,
Valstybės pažinimo centrą(7-8
klasės), Pinigų muziejų
(5-6 klasės)Vilniuje
Direktoriaus pavaduotojų ugdymui
tobulintinų vadybinio darbo ir kitų
veiklos sričių prioritetų, tikslų ir
sričių tvirtinimas.

4

8.00

Nuo mokyklos

4

Iki 16.00

Darbo kabinetas

5

13.20

Aktų salė

Renginys, skirtas Mokytojo dienai

5

15.00

6

13.00

Bendruomenių
rūmai
Nuo mokyklos

Iki 9

Socialinio
pedagogo
darbo val.

Tarptautinis mokytojų dienos
minėjimas
Edukacinė mokytojų išvyka į
Kėdainius ,,Integruotas mokymas laisvė mokinių ir mokytojo
kūrybiškumui “
,,Mokyklos socialinio paso
rengimas“, (remiantis 1-8 klasių
auklėtojų pateikta informacija)

9

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80 kab.
Stendas prie
sveikatos
kabineto
Darbo kabinetas

9-20

-

9-20

Pagal
susitarimą

Skaitykla

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Bibliotekos
darbo val.
Skaityklos
darbo val.

Biblioteka

Numatytu/
sutartu laiku

Pradinių klasių
(1-ų) kabinetai

9-31
9-31
9-31

10

Skaitykla

Stendinė informacinė medžiaga
„Spalio 10 d. - Pasaulinė psichinės
negalios diena“
Siūlymų teikimas dėl lėšų, gautų
pervedant pajamas iki 2 procentų
mokyklai, panaudojimo
„Knyga- mano gyvenimo istorija“.
Pokalbis apie knygas pagal W.
Joyce knygą „Stebuklingos
skraidančios Moriso Lesmuro
knygos“ ir to paties pavadinimo
trumpametražį filmuką.
„Laiškas bibliotekai“ 6-7 kl.
mokinių kūrybinių darbų
paroda.
„Ateities biblioteka“ 5-7 kl.
mokinių piešinių paroda
Literatūros paroda „Pagrindinis
šalies įstatymas“ (Konstitucijos
dienai)
Pasaulinė ,,Košės dienos“ akcija
progimnazijos pradinių klasių
(1-ų) mokiniams.

L.Bernadickaitė,
A.Butkevičienė,
D.Daunoravičienė,
G.Skorupskienė
R. Grilauskas.
Planus pateikia:
D.Janulytė-Venclovienė,
A.Puodžiūnienė,
A.Gabrilavičius
8 klasių mokiniai ir
auklėtojos.
E.Jurgėlienė, R.Rakašienė
Mokinių taryba
A.Puodžiūnienė,
mokytojai
Kultūrinio darbo
organizatoriai
L. Bernadickaitė

D.Grškėnienė
R.Grilauskas, metodinių
grupių vadovai,
aptarnaujantis personalas,
darbuotojai asmeniškai,
Mokinių taryba
N.Juknevičienė
G. Andriušaitienė
D. Liorančienė

N.Juknevičienė
L.Putauskienė
A.Vaitkienė, 6-7 klasių
mokiniai
N.Juknevičienė
L.Šaulianskienė
G. Andriušaitienė

L. Bernadickaitė,
visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė
D. Griškėnienė,

3

10

Per trečią
pamoką:

Mokyklos
kieme

Akcija-susitikimas su Policijos
bičiuliu Amsiu 1-ų klasių
mokiniams ,,Būk saugus keliuose:
pakeliui į mokyklą ir iš jos“.

9.50 -10.05
1a kl.,
10.05-10.15
1b kl.,
10.15-10.25
1c kl.
10

L. Buraitienė (1b kl.),
V. Bartkienė (1c kl.).
Darbo kabinetas

12

9.00

Skaitykla

12, 17, 20, 24,
27

Pagal atskirą
tvarkaraštį

Darbo kab.

14

9.00

Plaukimo
baseinas

Iki 15

16-20

Visą mėnesį

16-31

17

1 klasių mokytojos ir
mokiniai.
L. Bernadickaitė, PK
bendruomenės pareigūnės
R. Gustaitienė,
L.Keblienė,
V. Pučkienė (1a kl.),

Mokinių asmeninių daiktų spintelių
apskaitos sutikrinimas. Poreikio
naujoms spintelėms sąrašo
sudarymas.
11-asis Konstitucijos egzaminas
(2etapas)
Individualus pokalbis su plaukimo
kūno kultūros mokytojais (pagal
direktoriaus 2017 m. birželio mėn.
pateiktą formą). Užpildytos formos
pateikiamos iki 9 d.
Ilgų nuotolių plaukimo varžybos

V. Kirchovienė

A.Puodžiūnienė,
I. Norkūnaitė,
Į 2-ąjį etapą patekę
mokiniai
A.Gabrilavičius
Plaukimo kūno kultūros
mokytojai
A.Gabrilavičius,
A.Šaulianskas, plaukikai

II a. stendų lenta

Kūrybinių darbų konkursas.
,,Pratęsk sakinį (10 punktų) :
mokykla be drausmės ir taisyklių,
tai......“

5 klasių
auklėtojai
ateina
suderinti laiką
su socialine
pedagoge,
atsižvelgiant į
klasių
valandėlių
laiką.
16-27
(su mokytojais
suderintu
laiku)
Pagal
tvarkaraštį

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80 kab.

Spalio mėn. skirtas teisės
pažeidimų (drausmės, elgesio,
nekultūringo bendravimo)
prevencijai
Klasių valandėlė 5-ose kl.
,,Mokykla be drausmės ir
taisyklių- tai malūnas be
vandens“. Kaip man sekasi?“

34 kab.

Pokalbiai su kuruojamų dalykų
mokytojais pagal pateiktą formą
(užpildytos formos pateikiamos iki
13 d.)
Pamokų, skirtų mokinio ugdymo
poreikiams tenkinti, momentinė
patikra

A. Puodžiūnienė
Kalbų , socialinių mokslų,
menų ir technologijų
mokytojai
R.Grilauskas, mokytojai

-

Mokyklos
erdvės

Vokiečių kalbos diena mokykloje

A.Puodžiūnienė,
A.Survilienė, vokiečių
kalbą besimokantys
mokiniai

Pamokų darbo
vietose

6-8 klasių auklėtojai.
Kiekviena 6-8 kl. pateikia
po vieną kūrybinį darbą
(lapo formatas
pasirinktinai) socialinei
pedagogei
L. Bernadickaitei iki
spalio 15 d.
L. Bernadickaitė, 5 klasių
auklėtojai,
PK bendruomenės
pareigūnės:
R. Gustaitienė,
D. Šarkauskienė.

4

17

12.55
(per 6
pamoką )

17

Mokyklos
skaitykla (II a.)

Susitikimas su 5-8 klasių naujai į
mokyklą atvykusiais mokiniais ,,Ar
sunku būti naujoku, viskas
priklauso nuo paties žmogaus
pastangų“

1 aukšto fojė

Paroda ,,Rudens išdaigos‘‘

Priesalis

Paroda ,,Tautiniai raštai iš rudens
gėrybių‘‘
Sveikuoliškas rytmetis „JES“
(Jėga Energija Sveikata)
mažiesiems

L. Bernadickaitė.
Dalyvauja 5-8 klasių
mokiniai naujokai, PK
bendruomenės
pareigūnės:
R. Gustaitienė.
D. Šarkauskienė.
1-4 klasių mokytojos ir
mokiniai
5-8 klasių auklėtojos ir
mokiniai
R. Radvilienė,
Mokinių taryba,
D. Griškėnienė,
D. Daunoravičienė,
4 klasių mokytojos ir
mokiniai
A. Puodžiūnienė,
A. Survilienė,
8 klasių mokinių
komanda.

18

8.00

Valgykla

18

13.00

Panevėžio
apskrities
Gabrielės
PetkevičaitėsBitės viešosios
bibliotekos vaikų
literatūros
skyriuje
(Aukštaičių g. 4).

Dalyvavimas tarpmokykliniame
konkurse „Ö kaip vokiškai?“

Aktų salė ir
muzikos
kabinetas

Pianinų derinimas

V. Kirchovienė, pagal
verslo liudijimą dirbantis
meistras

Gamtos diena :
Išvyka į NAISIUS(4-8 klasių
mokinių savivaldos aktyvas),
tiriamoji veikla gamtoje (1-8
klasės)
Pilietiškumo akcija ,,Mandagiu
elgesiu galima daug laimėti.
Mandagumas nieko nekainuoja, o
viską paperka....“
Tikslas: ugdyti pagarbų
bendravimą, kultūringą mokinių
elgesį.

A. Puodžiūnienė,
J.Petkevičienė,
R.Radvilienė,
D.Grakauskaitė

18

19

9.00-17.00
(nuo
mokyklos)

Pasirinktose
erdvėse

19

Atskiru planu
iki spalio
17-18 d.
kiekviena 1-4
klasė pristato
po keletą
kūrybinių
darbų (A3
formate):
apipavidalinti
vieną, savo
nuožiūra,
pasirinktą
mandagumo
žodį
Laikas bus
tikslinamas

I a. fojė,
II a. stendų lenta

Vieta bus
tikslinama

“Maisto banko” akcija

A. Puodžiūnienė,
E.Jackevičienė,
jaunieji skautai

Darbo laiku

-

Pedagoginių darbuotojų ir mokinių
po 5 atstovus rinkimai į Mokyklos
tarybą

Direktoriui siūlo
metodinės grupės po 1-2
kandidatus.
Mokinių taryba pateikia
direktoriui išrinktus 5

20-21

Iki 23

L. Bernadickaitė,
mokinių savanorių grupė.

5

23-31

Su mokytojais
suderintu laiku

Direktoriaus
pavaduotojo
ugdymui kab.

Pokalbiai su kuruojamų dalykų
mokytojais pagal pateiktą formą
(užpildytos formos pateikiamos iki
20 d.)

24

-

-

27-28

Laikas bus
tikslinamas

27 - 11-03

Bibliotekos
darbo val.

Paįstrio Juozo
Zikaro
gimnazija
Biblioteka

Patarimai, rekomendacijos (el. p.)
mokytojui, klasės auklėtojui ,,
Kaip palengvinti auklėjamąją –
ugdomąją veiklą, sprendžiant
problemas su vaikais, tėvais
Skautų sezono uždarymo stovykla

Pagal atskirą
pranešimą

28
30-31

30-31

9.00

Numatomas
renginys
Panevėžio
M.Karkos
pagrindinėje
mokykloje
Plaukimo
baseinas
Mokyklos
patalpos
Pusrūsio
patalpos

Literatūros paroda „Atkelkim vėlių
vartelius“
Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“
1-4 klasių mokinių grupė;
5-6 klasių mokinių grupė

Kompleksinio plaukimo varžybos
Elektros skydų mokyklos ir
baseino pastatuose
JS, AS profilaktikos darbai, įrašų
tikslinimas
Mokinių rūbinės dalies patalpos
atskyrimo darbai asmeninių
mokinių daiktų spintelių
tvirtinimui.

________________________

atstovus.
Metodinių grupių
vadovai.
Mokinių taryba ir
mokytoja R. Radvilienė
D. Janulytė-Venclovienė,
Pradinių klasių, tiksliųjų
ir gamtos mokslų
mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai
L. Bernadickaitė

A. Puodžiūnienė,
E.Jackevičienė,
jaunieji skautai
G.Andriušaitienė
D.Griškenienė,
1-4 , 5-6 klasių auklėtojai
ir mokiniai

A. Gabrilavičius,
J.Klimavičienė, plaukikai
A. Mikalkevičius

V. Kirchovienė

