PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas

DARBO PLANAS BIRŽELIO MĖNESIUI
2018-05-31 Nr. 1-310
Panevėžys
Data

Valanda

Vieta

Veikla

1

8.30 - 11.30
(pagal atskirą
programą

Stadionas

Olimpinė netradicinio ugdymo diena
5.8 klasėse

1

Mokinių kūrybinių darbų, teiktų konkursui,
skirtam Vaikų gynimo dienai, ,,Kaip
įsivaizduoji vaikų teisių gynėją”,
internetinėje mokyklos svetainėje sklaida.
Atviras Panevėžio miesto plaukimo
čempionatas

1-2

1 d. 15.00
2 d. 9.30 val.

baseinas

1-15

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „Vaikystė- tai didelė
žemė...“

1-15

Bibliotekos
darbo val.
Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „Ant tėvelio rankų“

Biblioteka

Literatūros paroda „ Gedulio ir vilties
diena“

1-15

Atsakingas ir
dalyvaujantys
asmenys
A.Puodžiūnienė,
kūno kultūros
mokytojai R. Pūras,
A. Gabrilavičius, 5-8
kl. Auklėtojai ir
mokiniai
L. Bernadickaitė

A. Gabrilavičius
R.Kondrotaitė
M.Labanauskienė
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė
N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

1-15

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „ Vasara su knyga“

N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

1-15

Darbo metu

Remonto darbo
vietose

Pasitarimų organizavimas ir remonto
klausimų sprendimas su rangovais
mokyklos plaukimo baseine ir stadione.

R. Grilauskas,
V. Kirchovienė,
A. Gabrilavičius,
V. Šukienė
V.Kirchovienė,
darbininkai
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
A.Puodžiūnienė,
5-8 klasių auklėtojai

1, 8, 17
1-20
2

Bibliotekos
darbo val.
Klasių
auklėtojų
nuožiūra

Biblioteka
Miesto erdvės
(pagal paskelbtą
programą)

Patalpų paruošimas Valstybinių brandos
egzaminų vykdymui
Akcija „Grąžinkime knygas bibliotekai“
Olimpinė diena mieste

2

2-18
2
9
18

VBE egzaminų vykdymas:
- Lietuvių kalbos ir literatūros,
- Matematikos,
- Istorijos

R,Grilauskas,
A.Puodžiūnienė,
D.JanulytėVenclovienė,
vykdytojai

VDU „Atžalyno"
progimnazija
(Partizanų g. 46,
Kaunas)

Lietuvos mokyklų, praėjusių atranką, Protų
kovos „ Atrask ES Lietuvoje “ (nacionalinis
etapas)

3 pamoka

Geografijos kab.

4

15.00

Dailės kabinetas

Atvira pamoka:
Lietuvos vandenys.
(geografijos – ekologijos integruota
pamoka)
13-oji pamoka “Dailės terapija. Piešimas
ratu“

4

Darbo laiku

Darbo kabinetas

7-8 klasių mokinių
komanda
(15 mokinių),
A.Puodžiūnienė,
I.Skodytė
A. Puodžiūnienė,
6c klasė,
E. Jackevičienė,
užsirašę mokytojai
A.Puodžiūnienė,
užsiregistravę
progimnazijos ir
miesto mokytojai
R. Grilauskas,
pedagoginiai
darbuotojai

4-5

18.00-20.00

II a. prie
Mokytojų
kambario ir aktų
salės

8.30-13.30
8.30-12.30
8.30-12.30

Nurodyti
kabinetai,
aktų salė

4

10 val. nuo
mokyklos

4

I savaitė

Valgyklos
gamybinės
patalpos
Darbo kabinetas

5
I savaitė
5
7

8-13
8

11

Laidų, kabelių ir pereinamų laidininkų
varžų matavimo darbai valgyklos
gamybinėse patalpose
Darbo grafikų darbuotojams sudarymas
vasaros laikotarpiui
Aktyvaus žaibo priėmiklių patikra

Mokyklos
valgykla

Mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas 6-8 klasėse.

7 pamoka

Vidinis kiemelis

Poezijos Pavasarėlis

8 val. nuo
mokyklos

Edukacinėse
šalies erdvėse
Teatro, kino ir
muzikos muziejus

Projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“ edukacinės programos:
1. kultūrinės meninės krypties „Scenografijos paslaptys“,

8 val. nuo
mokyklos

2. technologijų ir kūrybinių industrijų
krypties „Sukurk elektros tinklą“

II savaitė
III savaitė

Mokytojams ir švietimo pagalbos
specialistams pateikiama informacija dėl
ruošimosi metiniam pokalbiui su
direktoriaus pavaduotoju ugdymui
Dėvėtų mokinio uniformų ir asmeninių
mokymo priemonių spintelių mugė.

Nenaudojamo inventoriaus likvidavimas
rūsių patalpose

Atliekų šalinimas iš rūsių patalpų

R.Grilauskas,
V.Kirchovienė,
klasių auklėtojai
praneša mokiniams ir
tėvams.
A.Mikalkevičius
V.Kirchovienė
A.Mikalkevičius
L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė
A.Puodžiūnienė,
lietuvių k. mokytojos,
pakviesti ir susidomėję
5-8 klasių mokiniai
25 mokinių mišri
grupė
(6-8 kl.),
L.Žukauskienė,
D.Daunoravičienė
25 mokinių mišri
grupė
(6-8 kl.),
N.Vaičiulytė,
A.Balčiūnienė
V.Kirchovienė
V.Kirchovienė,
Darbininkai

3

12

7 val. nuo
mokyklos

Klaipėda

12

13.30

Mokyklos
skaitykla

13

8 val. nuo
mokyklos

Verkių ir Pavilnių
regioninis parkas

13

5-8 klasių
auklėtojų
nuožiūra

Tėvelių
darbovietėse
(pagal susitarimą)

Karjeros diena
„Šok į tėvų klumpes“

13

Pagal atskirą
pranešimą

Projektas MOKYKLOS: 100 mokyklų su
Šimtmečio programavimo valanda

13

14.00

Informacinių
technologijų kab.
Nr.1,2 ir istorijos
kab.
Aktų salė

14

Finalinis „Atrask ES Lietuvoje" renginys –
Išvyka į Klaipėdą: Delfinariumas,
Klaipėdos universitetas (jūros technologijų
ir gamtos fakulteto užsiėmimai).
Užkandžiai
VGK pasitarimas.
2017-2018 m. m. VGK veiklos aptarimas,
analizė, tikslų, uždavinių kitiems mokslo
metams numatymas.
3.gamtinės ekologinės krypties –
„ Invazinės rūšys“

Mokytojų tarybos posėdis:
1. Mokyklos veiklos kokybės 2 srities
„Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“,
2.3 temos „Mokymosi patirtys“
veiklos rodiklio: 2.3.2 „Ugdymas
mokyklos gyvenimu“ giluminio
įsivertinimo atskaita.
2. 2017-2018 mokslo metų II
pusmečio ir metiniai 5-8 klasių
mokinių
ugdymo (si)
rezultatai.
3. Informacijos.
Kultūros diena (netradicinio ugdymo)

Savivaldybės
rekomenduotos
erdvės
Aktų salė, kitos
edukacinės
mokyklos
erdvės

14

5-8 klasių
auklėtojų
nuožiūra
5-8 klasių
auklėtojų,
meno
vadovių
nuožiūra
14.55

14

15.00

14-15

Direktoriaus
kabinetas
Kaunas

14-15

Kaunas LSU

Lietuvos vaikų jaunučių plaukimo
čempionatas
Plaukimo trenerių seminaras

iki 15

2 a. fojė stendas

Neformalaus ugdymo grupių mugė

15

Darbo el. paštas

Netradicinė Ugdymo proceso pabaigos
šventė

Skelbiamas 2018-2019 mokslo metų
prioritetų, tikslų ir uždavinių ir Mokytojų
tarybos posėdžių temų projektas.
Kūno kultūros plaukimo mokytojo atranka

34 pakviesti
5-8 klasių mokiniai,
A.Puodžiūnienė,
I.Skodytė,
V.Locnienė
D. JanulytėVenclovienė,
VGK
25 mokinių mišri
grupė
(6-8 kl.),
G.Skorupskienė,
Z.Budrienė
5-8 klasių mokiniai,
auklėtojai,
lydintieji mokiniai
I.Norkūnaitė,
P. Tauroza
5-8 klasių 60 pakviesti
mokinių ir auklėtojai
R. Grilauskas, visi
tarybos nariai
R.Bulovienė

D. JanulytėVenclovienė

5-8 klasių mokiniai,
auklėtojai,
lydintieji mokiniai
5-8 klasių
bendruomenės,
mokytojai
R. Grilauskas, visi
pedagoginiai
darbuotojai
R. Grilauskas, atrankos
komisija
A. Gabrilavičius,
G.Kemėšienė
A. Gabrilavičius
Plaukimo mokytojai
projektinės veiklos
dalyviai
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė
Neformalaus ugdymo

4

15

Laikas bus
tikslinamas

Aktų salė

Aštuntokų išleistuvės

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.

3a kl. mokiniui skirtos ir vykdytos
Minimalios priežiūros priemonės ataskaitos
rengimas ir teikimas Panevėžio m.
savivaldybės administracijos
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatorei, VGK komisijos pirmininkei
A. Trybei.
Prevencinis darbas su probleminio pamokų
lankomumo mokiniais, remiantis 5-8 klasių
auklėtojų pateiktomis pamokų lankomumo
ataskaitomis.

Iki 15

16

17-22

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
gegužės,
birželio mėn.
pateikti iki
birželio 16 d.
Pagal atskirą
programą

Išvyka į Vokietiją

Iki 18
18

18.00-20.00

II a. prie
Mokytojų
kambario ir aktų
salės

18-22

Pagal atskirą
programą

Išvyka

28-29
Iki 29

Iki 29

Klaipėda

Ekskursija į Vokietiją (Miunchenas, Alpės,
Europos pramogų parkas)

Ugdymo plano projekto tobulinimas,
atsižvelgiant į švietimo aktualijas, gautus
siūlymus.
Dėvėtų mokinio uniformų ir asmeninių
mokymo priemonių spintelių mugė.

Edukacinė programa „Mokinio pažangos ir
pasiekimų vertinimo kaitos svarba
šiuolaikinio ugdymo(si) kontekste. Lenkijos
patirtis.“
Lietuvos jaunimo- jaunių plaukimo
čempionatas
1-8 klasių ataskaitų ,,Alkoholio, tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo, savižudybių, ŽIV/AIDS,
prievartos, smurto, patyčių, teisės
pažeidimų ir kt. prevenciją klasėse“.
Socialinio pedagogo savianalizės, 1-8
klasių 2017-2018m.m. ataskaitos
,,Socialinio pedagogo darbas su
probleminio elgesio mokiniais“ rengimas.

grupių vadovai.
E.Jurgėlienė,
L. Putauskienė,
D.Čižienė, ,
D.Daunoravičienė,
6 kl. auklėtojos, 6-8 kl.
mokiniai, tėvai.
D. JanulytėVenclovienė,
VGK,
3a klaės mokytoja
L. Grigalienė

L. Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai.

A.Survilienė,
vokiečių kalbą
besimokantys mokiniai
kartu su
„Šaltinio“,“Vyturio“
progimnazijomis ir
Kazimiero Paltaroko
gimnazija
A.Puodžiūnienė
R.Grilauskas,
V.Kirchovienė,
klasių auklėtojai
praneša mokiniams ir
tėvams.
A.Puodžiūnienė,
24 užsiregistravę
mokytojai
A. Gabrilavičius,
M.Labanauskienė
L. Bernadickaitė,
užpildytas klasių
ataskaitas 1-8 klasių
auklėtojai pateikia
socialinei pedagogei
elektroniniu paštu iki
2018-06-29.
L. Bernadickaitė

5

