PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas
DARBO PLANAS BALANDŽIO MĖNESIUI
2018-03-30 Nr. 1-191
Panevėžys
Data

Valanda

Vieta

Veikla

3

10.00

2a klasė

Pradinių klasių metodinės grupės
susirinkimas

3-9

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „Linksmosios knygelės‘

I savaitė

10.00 val.

III a. Istorijos
kab. Nr. 71

3-11

Darbo metu

V.Kirchovienė,
darbininkai
A.Puodžiūnienė

3-25

Darbo metu

3-27

Darbo metu

3-30

Bibliotekos
darbo val.

Klasės lentos keitimo darbai Istorijos
kabinete
Mokinių, kurie atliks testus, sąrašų
sutikrinimas ir užregistravimas duomenų
įvesties modulyje DIVEMO,
supažindinimas su NMPP testų vykdymo
tvarka.
Siūlymų teikimas dėl vaikų neformaliojo
švietimo organizavimo mokykloje 20182019 mokslo metams „Aš galiu organizuoti
... klasių mokiniams neformaliojo švietimo
grupę, kurios iki šiol mūsų mokykloje
nebuvo ir nėra“.
Vykdant vaikų sveikatos stebėseną,
informuoti mokinių (kurių pasibaigęs
pažymos galiojimas) tėvus dėl sveikatos
pasitikrinimo
Literatūros paroda „Knygoje mažas yra
didelis“ (Tarptautinei vaikų knygos dienai)
Vaikų linijos inicijuotos Veiksmo Savaitės
,, Be patyčių", vykusios kovo 19-25 d.
apibendrinimas, nuotraukos, informacijos
sklaida.
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.

L. Bernadickaitė

Darbo kabinetai,
raštinei el. paštu

Biblioteka

Iki 4 d.

4

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

Socialinio
pedagogo
kabinetas (III a.),
80 kab.

Atsakingas ir
dalyvaujantys
asmenys
D. JanulytėVenclovienė,
M.Ramelienė, pradinių
klasių mokytojos
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

R. Grilauskas,
visi mokytojai

D. Griškėnienė

N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

L.Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai.

2

4

Darbo metu

Darbo el. paštas

Pagal
poreikį,
problemos
svarbumą

4-27

Darbo metu

Darbo kabinetai,
raštinei el. paštu

5-9

6

10.00-12.00
(registracija
nuo 9.55
val.,

6-7

Kabinetuose,
metodinių grupių
pirmininkų
nuožiūra

Alytus

Iki 9 d.

9-30

Visa mėnesį

9

Prie sveikatos
kab.
Mokyklos erdvės

9
9-20

Mokyklos
valgykla

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Akcijos „Savo pajamas iki 2 procentų skirk
mokyklai“ II etapo rezultatų
apibendrinimas ir skelbimas III etapo.
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.
Mokytojų metodinių grupių ir visuomeninių
organizacijų mokyklos veiklos vertinimas,
įgyvendinant 2017-2018 mokslo metų
prioritetus, tikslus ir uždavinius:
 ką vertina gerai (teigiamai) ir
kodėl, pateikti argumentus;
 ką vertina blogai (neigiamai) ir
kodėl, pateikti argumentus;
 kokius siūlo prioritetus, tikslus,
uždavinius ir Mokytojų tarybos
posėdžių temas 2018-2019 mokslo
metams.
Mokyklos ugdymo plano projekto 20182019 mokslo metams rengimas

R. Grilauskas,
Ž. Armokienė
L. Bernadickaitė,
Panevėžio socialinių
paslaugų centro pav.
A. Žygelienė, VTAT .

R. Grilauskas,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
metodinių grupių ir
organizacijų vadovai.

A.Puodžiūnienė,
ugdymo plano
rengimo darbo grupė
Vaizdo konferencija „Menų dūzgės – A.Puodžiūnienė,
kuriančio žmogaus link“
Metodinės grupės.
(prisijungimo
nuoroda
http://193.219.133.45/videos/livestreams/pa
ge1/)
Renginio dalyviams, prisiregistravusiems
per informacinę sistemą „Ugdymo sodas“,
bus išduodama Ugdymo plėtotės centro
pažyma.
Lietuvos jaunimo –jaunių plaukimo A. Gabrilavičius,
čempionatas
Ž.Budrienė,
M.Labanauskienė,
plaukikai
NMPP testavimo vykdymo, testų vertinimo A.Puodžiūnienė
ir įvertinimų suvedimo tvarkos mokykloje
(pa)rengimas.
Mokinių nemokamo maitinimo
L. Bernadickaitė,
koordinavimas 1-8 klasėse, nemokamo
R. Vanagienė,
maitinimo sąrašų tikslinimas, remiantis
I. Strolienė
Panevėžio miesto Socialinės paramos
skyriaus sprendimais dėl socialinės
paramos mokiniams teikimo.
Stendinė medžiaga „Pasaulinė sveikatos D. Griškėnienė
diena“
Vaikų Velykėlės ,,Žemynoje‘‘.
1-8 klasių auklėtojos ir
mokiniai
Literatūros paroda „ Aš noriu, galiu ir turiu N. Juknevičienė
būti sveikas“ ( Pasaulinei sveikatos dienai)
G.Andriušaitienė
6-tų klasių mokiniai

3

9-30

Baseinas

Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje-2018“

Mokyklos
skaitykla
Sporto salė

VGK posėdis

10

14.00 val.

10-24

Pagal atskirą
pranešimą

11-12

Darbo metu

Rūsys

Patalpų tvarkymas

11

5 pamoka

Skaitykla

12

13.00

Rožyno
progimnazija

Antrųjų klasių viktorina "Viščiukų
rungtynės", skirta atvelykiui
Panevėžio miesto 8 klasių mokinių
chemijos olimpiada

Alytus

Lietuvos plaukimo čempionatas

Baseinas

Nugaristo dienos plaukimo varžybos

12-14
14

9.00

Miesto mokinių 5-6 klasių krepšinio taurės
varžybos

Pagal
švietimo ir
jaunimo
reikalų
skyriaus
pranešimą

14

9.00-12.00

III savaitė

Darbo metu

balandžio
16 d. –
gegužės
4 d.

Pagal atskirą
įsakymą

16 d.
17 d.
18 d.
19 d.
20 d.
23 d.
23 d.
24 d.
25 d.
25 d.
27 d.
23 d.
25 d.
Po NMPP

Tarpklasinės 5-6 klasių mokinių krepšinio
varžybos.

Pagal atskirą
įsakymą

Lietuvos
edukologijos
universitete,
Vilnius
Darbo kabinetas

Nacionalinis Č. Kudabos geografijos
konkursas
Remonto darbų birželio-rugpjūčio mėn.
planavimas, sąmatos, lėšų poreikis.
NMPP organizavimas ir vykdymas 2, 4, 6 ir
8 klasėse:

8 klasės - Rašymas
6 klasės - Rašymas
8 klasės - Matematika
6 klasės - Skaitymas
8 klasės - Skaitymas
2, 4 klasės - Rašymas, 1 dalis (teksto
suvokimas)
6 klasės. Klausimynas
8 klasės – Socialiniai mokslai
8 klasės – Gamtos mokslai
2, 4 klasės - Matematika
8 klasės. Klausimynas
2,4 klasės - Rašymas, 1 dalis (teksto
kūrimas)
2,4 klasės – Matematika.
NMPP vertinimas 2, 4, 6 ir 8 klasėse

A. Gabrilavičius,
plaukimo kūno
kultūros mokytojai
D. JanulytėVenclovienė, VGK
A. Gabrilavičius,
R.Pūras, 5-6 klasių
mokinių komandos.
V.Kirchovienė
darbininkai,
kiemsargės
R. Radvilienė,
mokinių taryba
A.Puodžiūnienė,
S. Butkutė, 8 klasių
mokiniai
A. Gabrilavičius,
I.Paipelienė
A.Gabrilavičius,
G.Kemėšienė
A. Gabrilavičius,
R.Pūras, 5-6 klasių
mokinių komanda

A.Puodžiūnienė,
E.Jackevičienė, 8a
klasės mokinys
I.Janeliūnas
V.Kirchovienė
A.Puodžiūnienė,
NMPP vykdytojai

A.Puodžiūnienė,
NMPP vertintojai

4

16

13.55 val.

Istorijos kab.

17

5 pamoka

Skaitykla

17

12.00

„Vyturio“

progimnazija
18

13.00 val.

M1 kab.

18

15.00

Direktoriaus
kabinetas

23
23-30

Bibliotekos
darbo val.

23-30

Bibliotekos
darbo val.

24
Iki 25

25

Prie sveikatos
kab.
Biblioteka

Biblioteka

Teritorija
Darbo metu

12.05 val.

Darbo kabinete

R1 kab.

Aktų salė, po to
klasių auklėtojų
kabinetai.

25-26

25
26
25

18.00
18.00
12 val.

26

Pagal
susitarimą

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro parengta prevencinė paskaita
„Vandeny būk atsargus - tu ne žuvis, o tik
žmogus“
Penktųjų klasių viktorina- konkursas
„Žemynos protų varžytutės“
Panevėžio miesto 8 klasių mokinių anglų
kalbos olimpiada
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro parengta prevencinė paskaita
,,Vandeny būk atsargus - tu ne žuvis, o tik
žmogus"
Pasitarimas:
1. Dėl pasiruošimo skirstyti darbo
krūvį mokytojams 2018-2019
mokslo metams.
2. Dėl pasiruošimo gegužės mėnesio
Mokytojų tarybos posėdžiui
„Kaitos pamokose praktika 20142018 mokslo metais, siekiant
ugdymo kokybės“.
3. Spręstini darbo klausimai, kurių
pozicijas būtina suderinti ir
informacijos.
Stendinė medžiaga „Tarptautinė triukšmo
suvokimo diena“
Literatūros paroda „ Biblioteka: informacija
ir žinios kiekvienam“ (Nacionalinei
bibliotekų savaitei)
Piešinių paroda „Ateities biblioteka“
(Nacionalinei bibliotekų savaitei)
Aukštuminių, langų valymo darbų
organizavimas
Duomenų rinkimas ir apibendrinimas dėl
užsienio kalbos ir dorinio ugdymo dalykų
2018-2019 mokslo metams pasirinkimo.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro parengta prevencinė paskaita
,,Vandeny būk atsargus - tu ne žuvis, o tik
žmogus"
Tėvų susirinkimai:

Skaitykla

1-4 klasių
5-8 klasių
Geriausių bibliotekos skaitytojų
apdovanojimo šventė „Kartu mes kuriame
ateitį“ (Nacionalinei bibliotekų savaitei)

Skaitykla

Literatūrinė popietė. Jurgos Vilės knygos
„Sibiro haiku“ pristatymas.

D. Griškėnienė,
5c klasės auklėtoja ir
mokiniai
R. Radvilienė,
mokinių taryba, 5
klasių mokiniai
A. Puodžiūnienė,
J. Lysovienė, 8 klasių
mokiniai
D. Griškėnienė,
5a klasės auklėtoja ir
mokiniai
R. Grilauskas,
D. JanulytėVenclovienė,
A. Puodžiūnienė,
A. Gabrilavičius,
V. Kirchovienė.

D. Griškėnienė
N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė
N. Juknevičienė
L. Šaulianskienė
5-tų klasių mokiniai
V.Kirchovienė
D. JanulytėVenclovienė, 1-7
klasių auklėtojos
(pateikia informaciją
pavaduotojai)
D. Griškėnienė,
5b klasės auklėtoja ir
mokiniai
R. Grilauskas,
direktoriaus
pavaduotojai ugdymui,
klasių auklėtojai.
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
Pradinių klasių
mokiniai
N.Juknevičienė,
G.Andriušaitienė,
L.Putauskienė,
7 klasių mokiniai

5

Iki 28

28

Iki 25

Iki 30

9.00

Darbo laiku

Darbo metu

Baseinas
Pagal metodinių
grupių vadovų
pranešimą

Darbo kabinetas

Neformalaus ugdymo grupių poreikio
tyrimas.
Mokinių ir mokytojų apklausa, rezultatų
apibendrinimas.

E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė

Brasisto dienos plaukimo varžybos

A. Gabrilavičius,

Mokytojų 2017-2018 m.m. darbo kokybės
ir darbo rezultatų aptarimas metodinėse
grupėse, darbo krūvio aptarimas 2018-2019
mokslo metams.
Darbo krūvio projektą pateikia
kuruojančiam direktoriaus pavaduotojai
ugdymui.
Projektas dėl darbo krūvio 2018-2019
mokslo metams mokytojams paskirstymo.

Metodinių grupių
vadovai, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui.

_________________________

A.Marapolskienė

D. JanulytėVenclovienė

