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Panevėžys
Data

Valanda

2-10

Darbo metu

2-31

3

10.00

3-5
3-31
4

4-31

Vieta
Darbo
kabinetuose

Mokyklos veiklos 2017 metų
ataskaitos projekto rengimas
(mokyklos administracija pagal savo
kuruojamas sritis).

Mokyklos erdvėse

Projektas ,,Lietuvybės giraitė“

Aktų salė

Mokyklos veiklos ir mokinių
ugdymo proceso aktualijos bei
svarbiausi akcentai baigiantis 20172018 mokslo metų I pusmečiui.
Darbo grafikų aptarnaujančio
personalo darbuotojams sudarymas.
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu
dovanotų knygų paroda.

Darbo kabinetas
Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

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

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.

Visa mėnesį.

Mokyklos
valgykla

4-31

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.
Pagal poreikį,
problemos
svarbumą.

Veikla

Atsakingas ir dalyvaujantys
asmenys
2 d. - V.Kirchovienė,
3 d. - A. Gabrilavičius,
4-5 d. - A. Puodžiūnienė,
8-9 d.- D. JanulytėVenclovienė,
10 d. - R.Grilauskas
D. Daunoravičienė,
E. Jurgėlienė,
1-8 klasių mokiniai,
auklėtojos
R.Grilauskas, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui.
Dalyvauja visi pedagoginiai
darbuotojai.
Vida Kirchovienė
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

Prevencinis darbas su probleminio
pamokų lankomumo, mokymosi
motyvacijos stokojančiais mokiniais,
nelankymo, nesimokymo priežasčių
išaiškinimas, pagalba mokiniui,
šeimai, remiantis 5-8 klasių
auklėtojų pateiktomis pamokų
lankomumo ataskaitomis už 2016 m.
gruodžio mėn.
1-8 klasių socialiai remtinų šeimų
mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas.
Patyčių prevencija. Individuali
pagalba mokiniui, šeimai.

L. Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai

Informacijos apie mokinių ugdymo
ir ugdymosi poreikius, pažangą,
mokyklos lankymą, elgesį, tėvų

L. Bernadickaitė, Panevėžio
socialinių paslaugų centro
pavaduotoja A. Žygelienė,

L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė
L. Bernadickaitė,
1-8 klasių auklėtojai,
MVGK.

2

atliekamas pareigas teikimas
Panevėžio m. VTAT, Socialinių
paslaugų centrui, dėl centro
socialinių paslaugų teikimo
socialinės rizikos grupės šeimoms.
„Šarliui Pero-390 metų“

VTAT .

Bibliotekos darbo
val.

„Sausio 13-oji-Laisvės gynėjų diena“

N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

Mokyklos
baseinas
Mokyklos
patalpos
Prie sveikatos
kab.
Darbo
kabinetuose

Nugaristo dienos plaukimo varžybos.

A.Gabrilavičius,
A.Šauliansakas
V. Kirchovienė

11
(laikas
bus
tikslinamas )
Iki 12

Mokyklos
skaitykla (II a.)

Vaiko gerovės komisijos posėdis.

Sausio
mėn.

Mokytojų
nuožiūra

5-16
5-20

Bibliotekos
darbo val.
Bibliotekos
darbo val.

6

9.00

II
savaitė
8
11-15

Darbo metu

Biblioteka

Naujai įgyto inventoriaus
ženklinimas. Apskaita.
Stendinė medžiaga
„Peršalimo ligos ir gripas“
Ataskaitos projekto svarstymas
mokyklos bendruomenės grupėse.

Scenografijos akcento Sausio 13-ajai
rengimas.
5-7 klasių mokinių darbų paroda,
skirta Lietuvos 100- mečiui.

12

8.00

Kabinetai

Pilietinė akcija, skirta Sausio 13 –ajai
atminti.

Darbo kabinetai

12

Su mokytojais
suderintu laiku
12.05

Užsienio kalbų mokytojų pamokų
lankymas.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus".
Lietuvos ilgų ir vidutinių nuotolių
plaukimo taurės I etapo varžybos
(vyrai).
Lietuvos ilgų ir vidutinių nuotolių
plaukimo taurės I etapo varžybos
(moterys).
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus".
Mokyklos tarybos posėdis, svarstomi
mokyklos dokumentai:
1. Darbo tvarkos taisyklių
projektas.
2. Veiklos plano 2018 metams
projektas.
3. 2017 m. mokyklos veiklos

4a klasės
kabinetas

12

Kaunas

13

Kaunas

15

16-17

12.05

Pagal atskirą
mokyklos
tarybos
pirmininko
pranešimą

4c klasės
kabinetas

G. Andriušaitienė

D. Griškėnienė
Metodinių grupių ir
visuomeninių organizacijų
vadovai.
D.Janulytė-Venclovienė,
MVGK

A.Puodžiūnienė,
dailės mokytojai
A.Puodžiūnienė,
V.Locnienė,
D.Targonskis
Ž.Staniulienė,
mokinių taryba, 1-8 klasių
auklėtojos, pirmą pamoką
vedantys mokytojai.
A.Puodžiūnienė, užsienio
kalbų mokytojai
D. Griškėnienė,
E. Račienė, 4a klasės
mokiniai
A.Gabrilavičius,
A.Šaulianskas
A.Gabrilavičius,
Ž.Budrienė
D. Griškėnienė,
D. Grakauskaitė, 4c klasės
mokiniai
G.Skorupskienė

3

16-18

Darbo kabinetas

Iki 17
18

19-20

13.00

4b klasės
kabinetas

12 val. -19 d
9 val. -20 d.

Mokyklos
baseinas

22-31
Metodinių grupių
pirmininkų
nuožiūra
23
23-27
(Pagal
susitari
mą)
III
savaitė
25

Darbo metu
Bibliotekos
darbo val.

Darbo
kabinetuose
Biblioteka,
Skaitykla
Darbo kabinetas

10.00

26

Darbo kabinetas
Mokyklos
baseinas

27
Pagal
pranešimą
26-30

Darbo kabinetas

30

31

Mokyklos erdvių
puošimas mokinių
ir tėvų
konsultacijų
dienai.
10.00

„Vyturio“
progimnazija

ataskaitos projektas.
Lėšų poreikio 2018 metams prekėms,
paslaugoms, darbams planavimas.
Registracija dėl dalyvavimo vertimų
ir iliustracijų projekte „Tavo
žvilgsnis 2018“.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus“.
Lietuvos vaikų žiemos plaukimo
pirmenybės.
Ugdymo kokybės pokyčių analizė,
pasibaigus I pusmečiui.
Mokytojų dalinimasis asmenine
savišvietos patirtimi, kurią pritaikė
tobulindami savo pamoką, siekdami
mokinių mokymosi pažangos.
Direktoriaus konsultacijų diena
mokyklos veiklos klausimais.
Kreipiasi suinteresuoti darbuotojai.
Rytmetis pirmokams ‚Aš jau
bibliotekos skaitytojas!“
Kompiuterių ir kompiuterinės
įrangos apskaita.
Kasmetinių atostogų grafiko
projektas, derinimas su darbuotojais.
Lietuvos ilgų ir vidutinių nuotolių
plaukimo taurės II etapo varžybos
(moterys).
Lietuvos ilgų ir vidutinių nuotolių
plaukimo taurės II etapo varžybos
(vyrai).
Mokinių taurės estafečių
varžybos ,,Drąsūs ,stiprūs, vikrūs“.
2017-2018 mokslo metų I pusmečio
mokinių ugdymo/si rezultatų analizė
ir apibendrinimas.
Neformaliojo ugdymo grupių
„Kraštotyra“, ,,Jaunieji keramikai‘‘
„Keramikos studija“, „Rankdarbių
studija“, „Linksmasis teptukas“,
,,Jaunieji meistreliai‘‘ veiklos
pristatymas.
8 klasių mokiniams vokiečių kalbos
konkursas.
________________

V.Kirchovienė
A.Puodžiūnienė, užsienio
kalbų mokytojai
D. Griškėnienė,
P.Šimaitienė, 4b klasės
mokiniai
A.Gabrilavičius,
Plaukimo kūno kultūros
mokytojai
A.Puodžiūnienė, dalykų
mokytojai
A.Puodžiūnienė,
Metodinių grupių pirmininkai
R.Grilauskas,
darbuotojai
G. Andriušaitienė
N. Juknevičienė
V.Vertelkienė
V.Kirchovienė
A.Gabrilavičius,
Plaukimo kūno kultūros
mokytojai
A.Gabrilavičius,
M.Labanauskienė
A.Gabrilavičius,
R.Pūras
D.Janulytė-Venclovienė,
klasių auklėtojai pateikia
1-8 klasių mokinių
I pusmečio ataskaitas
D. Daunoravičienė,
L. Buraitienė,
V. Locnienė,
L. Šaulianskienė,
R.Jurgaitienė
D.Targonskis
A.Puodžiūnienė,
A.Survilienė

