PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas
DARBO PLANAS GEGUŽĖS MĖNESIUI
2018-04-30 Nr. 1-242
Panevėžys
Data

Valanda

Vieta

2

14.00

Skaitykla

2

Prie sveikatos
kab.
Teritorijoje

2
2-4

Darbo
valandomis

Darbo kabinetai

2-4

Darbo
valandomis

Darbo kabinetas

2-9

Veikla

Atsakingas ir
dalyvaujantys
asmenys
Posėdis dėl 7b klasės mokinio Ernesto
D. Janulytė –
Ivaškevičiaus elgesio.
Venclovienė, VGK,
7b klasės auklėtoja
D.Čižienė, Ernesto
Ivaškevičiaus tėvai.
Stendinė medžiaga „Pasaulinė rankų D. Griškėnienė
higienos diena“
Edukacinės erdvės teritorijoje ŠOKLIUKAI V.Kirchovienė,
rengimas
darbininkai
Vadovaujantis Panevėžio miesto
V. Kirchovienė,
savivaldybės administracijos direktoriaus
V. Šukienė
įsakymu, peržiūrėti mokyklos
aptarnaujančio personalo etatų skaičių ir
pasiruošti darbui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.
VBE egzaminų vykdymo grupių sudarymas A.Puodžiūnienė

34 kabinetas

6 ir 8 klasių mokinių NMPP testų
įvertinimų suvedimas DIVEMO sistemoje

A.Puodžiūnienė,
atitinkamų testų
vertinimo komisijų
pirmininkai

Metodinių grupių ir mokytojų visuomeninių
organizacijų siūlymų dėl 2018-2019 mokslo
metų, apibendrinimas ir teikimas svarstyti
mokyklos bendruomenei.
Darbo krūvio skirstymas mokytojams pagal
kuruojamas veiklos sritis.

R.Grilauskas, grupių
vadovai.

2-10

Darbo
valandomis

Darbo kabinetas

2-11

Darbo
valandomis

Darbo kabinetai

2-13

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „Mama, mama –
rūpesčiais žydintis diemedi...“

2-26

8.00-13.00

Baseinas

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

2-31

Visa mėnesį

Mokyklos
valgykla

Mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas 1-8 klasėse, nemokamo
maitinimo sąrašų tikslinimas, remiantis

D. JanulytėVenclovienė,
A.Puodžiūnienė,
A. Gabrilavičius
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
A. Gabrilavičius,
Plaukimo kūno
kultūros mokytojai.
L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė

2

2-31

Darbo metu

3

14.00

Aukštaitijos
stadionas

Pagal
švietimo
skyriaus
pranešimą.
4

Panevėžio miesto Socialinės paramos
skyriaus sprendimais dėl socialinės
paramos mokiniams teikimo.
Vykdant vaikų sveikatos stebėseną,
informuoti mokinių (kurių pasibaigęs
pažymos galiojimas) tėvus dėl sveikatos
pasitikrinimo
Panevėžio miesto mokinių taurės
keturkovės varžybos
Panevėžio miesto mokinių taurės virvės
varžybos

D. Griškėnienė

A.Gabrilavičius,
R.Pūras
A.Gabrilavičius,
R.Pūras

Valgykla

Akcija skirta Pasaulinei rankų higienos
dienai „Plaukime rankas“

D. Griškėnienė

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.

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,
5-8 klasių auklėtojai.

4

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
balandžio
mėn. pateikti
iki gegužės
4d.
9.40 - 11.00

Skaitykla

Susitikimas su žurnalistu, „Kalendoriaus“
leidyklos direktoriumi Aurelijumi
Naruševičiumi ( Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dienai)

4

14.00

Direktoriaus
kabinetas

Pasitarimas dėl mokyklos aptarnaujančio
personalo etatų skaičiaus ir darbo nuo 2018
m. rugsėjo 1 d.

N. Juknevičienė,
G.Andriušaitienė,
M. Ramelienė,
3-5 kl. kuriantys
mokiniai
R.Grilauskas,
V. Kirchovienė,
V. Šukienė

4

4-18

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „ Su knyga, knygai, apie
knygą“ (Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai)

N. Juknevičienė,
G.Andriušaitienė
A. Gabrilavičius,
A. Marapolskienė
R. Radvilienė, mokinių
taryba,
3 klasių mokinių
komandos (po 5
mokinius)
N. Juknevičienė,
G.Andriušaitienė

5

9.00

Baseinas

,,Brasisto dienos“ plaukimo varžybos

7

5 pamoka

Skaitykla

Viktorina 3-ioms klasėms „Vasaros
belaukiant“

7-18

Bibliotekos
darbo val.

8

5 pamoka

Skaitykla

Viktorina 6-oms klasėms „Lietuvos grožis
aplink mus“

9

8.30 (nuo
mokyklos)

Čiurlionio dailės
muziejus
(Kaunas)

Projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“ edukacinės programos:
2. kultūrinės meninės krypties - „Meno
pažinimas praktiškai “(4-ųjų klasių
mokiniai)

Biblioteka

Literatūros paroda „ Europa ir mes“
(Europos dienai)

R. Radvilienė, mokinių
taryba,
6 klasių mokinių
komandos (po 5
mokinius)
A.Puodžiūnienė,
D. Grakauskaitė,
P. Šimaitienė

3

9

Pagal atskirą
planą

Mokykla,
stadionas, kiemas

Netradicinio ugdymo diena:
- Žmogaus saugos diena

D.Liorančienė,
1-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai

9

9.00

R1 kab.

Žmogaus saugos diena „Skendimai. Pirmoji
pagalba“ 6a klasės mokiniams

9-23

13.40

Stadionas

Mokyklos 5-6 klasių futbolo varžybos

11-12

15.30
9.00

Klaipėda

Lietuvos jaunučių pavasario pirmenybės

II savaitė

Patalpose

II savaitė

Darbo kabinetas

Laidų, kabelių ir pereinamų laidininkų
varžų matavimo darbai pusrūsio
patalpose,29 kabinete, 8 kabinete naujai
įrengtose ar pertvarkytose vietose
Valytojų valomų plotų perskaičiavimas ir
aprašų sudarymas.
Kiemsargių valomų plotų permatavimas,
skaičiavimas
Atviros integruoto ugdymo pamokos
(kiekvienos metodinės grupės 1-2 atviros
pamokos)

D. Griškėnienė,
6a klasės mokiniai ir
E. Sereikienė
A.Gabrilavičius,
R.Pūras
A. Gabrilavičius
Ž.Budrienė
A.Mikalkevičius

14-25

Pagal atskirą
planą
(met. grupių
pirmininkai
užrašo)

Iki 15

-

Metodinių grupių
pirmininkai
užrašo tikslią
pamokos datą,
laiką, klasę
mokytojų
kambaryje
iki 05.10 d.
-

15

10.00

Aktų salė

Panevėžio krašto mokyklų Protų kovos
„Atrask ES savo krašte “ (projektas „Atrask
ES Lietuvoje“)

15

15.45

Direktoriaus
kabinetas

Pasitarimas:
1. Vyriausiosios buhalterės metinių
užduočių eiga – mokyklos biudžeto
vykdymas.
2. Direktoriaus pavaduotojų,
paskirstyto darbo krūvio
mokytojams 2018-2019 mokslo
metams, aptarimas.

15
2a. fojė
18.00

Aktų salė

Ugdymo plano rengimas, projekto
pristatymas darbo grupėje

3. Informacijos ir spręstinų klausimų
derinimas.
Šeimos dienos renginiai:
Paroda, skirta šeimos dienai.
Koncertas ,,Šeima – vienas iš gamtos
šedevrų“.

V.Kirchovienė

A. Puodžiūnienė,
Metodinių grupių
pirmininkai, dalykų
mokytojai

A. Puodžiūnienė,
D.JanulytėVenclovienė,
A. Gabrilavičius,
A.Puodžiūnienė,
užsiregistravusių
mokinių komanda
R. Grilauskas,
V.Šukienė,
D. JanulytėVenclovienė,
A. Puodžiūnienė,
A. Gabrilavičius,
D.Daunoravičienė,
E.Jurgėlienė.
Pasitarimo dalyviai.

L.Buraitienė,
L.Šaulianskienė
E.Jurgėlienė,
L.Žukauskienė,
R.Rakašienė,
J.Petkevičienė,
neformalaus ugdymo
grupių mokiniai, tėvai.

4

19

9.00

21

9.00 val.
(nuo
mokyklos)

21 -31

21-31

Bibliotekos
darbo val.

baseinas

Projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“ edukacinės programos:
3. technologijų ir kūrybinių industrijų
krypties – kūrybinės dirbtuvės „Aš išradėjas
“ (7-ųjų klasių mokiniai)

14.00

A. Gabrilavičius
G.Jonelytė
A.Marapolskienė
A.Puodžiūnienė,
L.Putauskienė,
J.Petkevičienė

2 a. fojė stendas

Neformalaus ugdymo grupių mugė

E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
neformalaus ugdymo
grupių vadovai.

Biblioteka

Literatūros paroda „ Vasara su knyga“

G.Andriušaitienė

Apsauginių elektros įrankių patikra

A.Mikalkevičius

Atranka kūno kultūros plaukimo mokytojo
pareigoms, darbui baseine nuo 2018 m.
rugsėjo 1 d.

R. Grilauskas,
direktoriaus įsakymu
sudaryta komisija.

Stendinė informacija Gegužės 31-ai –
Pasaulinei dienai be tabako, taip pat
mėnesiui be smurto prieš vaikus pažymėti.

L. Bernadickaitė,
D. Griškėnienė,
I. Skodytė

III savaitė
24

Atviros ,,Žemynos“ vaikų plaukimo
varžybos

Direktoriaus
kabinetas

24-31

Darbus
pristatyti
iki gegužės
10 d.
socialinei
pedagogei

Skelbiamas 5-8 klasių mokinių rašinių
konkursas „Laiškas vaikų teisių gynėjui"
(ką norėčiau pasakyti, ko paklausti, kas
man svarbu ir aktualu...?)

Darbus
pristatyti
iki gegužės
10 d.
socialinei
pedagogei.

L. Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai,
mokiniai,

Skelbiamas 3-8 klasių mokinių piešinių
konkursas „Kaip įsivaizduoji vaiko teisių
gynėją?" (kaip jis atrodo, ką veikia
kasdien? Į ką jis panašus? Tai herojus,
personažas ar žmogus?).
(lapo formatas A4).

L. Bernadickaitė,
3-8 klasių auklėtojai,
mokiniai

25

Pagal atskirą
planą

Miesto kultūrinės
erdvės

Netradicinio ugdymo dienos:
- Kultūros diena

1-4 klasių mokytojos,
neformaliojo švietimo
grupių vadovai

25

Laikas bus
tikslinamas

Aktų salė

Ketvirtokų išleistuvės.

25-26

Klaipėda

Lietuvos vaikų vasaros plaukimo
pirmenybės

D. JanulytėVenclovienė,
L. Grigalienė,
R.Jurgaitienė,
A. Žilevičienė
A. Gabrilavičius,
J.Klimavičienė

28

Prie sveikatos
kab.

Stendinė medžiaga „Pasaulinė diena be
tabako“

D. Griškėnienė,

5

29

15.45

Aktų salė

Mokytojų tarybos posėdis:
1. 2017-2018 mokslo metų II
pusmečio ir metiniai 1-4 klasių
mokinių
ugdymo (si)
rezultatai.
2. Kaitos pamokose praktika 20142018 mokslo metais, siekiant
ugdymo kokybės.

3. Informacijos.
Projekto „Neformaliojo švietimo paslaugų
plėtra“ edukacinės programos:
1. gamtinės ekologinės krypties – „ Miško
paslaptys“ (5 a klasės mokiniai),

30

8.00
(nuo
mokyklos)

Nėries regioninio
parko lankytojų
centras
(Vilniaus r. sav.)

30

Pagal atskirą
planą

Progimnazija,
edukaciniai
renginiai mieste

Netradicinio ugdymo dienos:
- Olimpinė diena

31

Laikas bus
tikslinamas

Mokyklos
stadione

Mokslo metų pabaigos ir šokių šventė
,,Sveika, vasarėle‘‘

31

Laikas ir
vieta bus
tikslinami

IV savaitė

3x3 krepšinio varžybos ,,Prieš rūkymą- su
kamuoliu rankose‘‘

Rūsių patalpose

Atliekų šalinimas iš rūsių patalpų

_________________________

D. JanulytėVenclovienė, klasių
mokytojai.
Direktoriaus
pavaduotojai ugdymui
pagal kuruojamus
mokytojus:
D. JanulytėVenclovienė,
A.Puodžiūnienė,
A. Gabrilavičius.
Posėdžio dalyviai
A.Puodžiūnienė,
R.Dilienė,
R.Bulovienė
1-4 klasių mokytojos,
kūno kultūros
mokytojai,
mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai)
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
R.Rakašienė, 1-4
klasių mokiniai,
mokytojos ir tėvai.
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
A.Gabrilavičius,
R. Pūras,
5-8 klasių auklėtojos,
užsiregistravusios
komandos.
V.Kirchovienė,
darbininkai ir
kiemsargiai

