PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Romualdas Grilauskas
DARBO PLANAS VASARIO MĖNESIUI
2018-01-30 Nr. 1-73
Panevėžys
Data

Valanda

Vieta

1

Fojė

1

Prie sveikatos
kab.
Darbo kabinetas

1-9

Darbo metu

1-28

Visa mėnesį

Mokyklos
valgykla

1-28

Bibliotekos
darbo val.
2 d.-16.00
val.
3 d.-9.30 val.

Biblioteka

2-3

Baseinas

Pagal
poreikį,
problemos
svarbumą.

5,7 kl.
auklėtojai
suderina
laiką ir
vietą su
socialine
pedagoge.
5

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už

Socialinio
pedagogo
kabinetas (IIIa.),
80kab.

Veikla
Apšvietimo išskiriančio akcento
įrengimas I aukšto fojė.
Stendinė medžiaga
„Vasaris – sveikatingumo mėnuo“.
Darbuotojams kasmetinių atostogų
grafiko 2018 metams rengimas ir
darbuotojų supažindinimas su
projektu.
Mokinių nemokamo maitinimo
koordinavimas 1-8 klasėse,
nemokamo maitinimo sąrašų
tikslinimas, remiantis Panevėžio
miesto Socialinės paramos
skyriaus sprendimais dėl socialinės
paramos mokiniams teikimo.
Literatūros paroda „ Kartu mes
-Lietuva. 1918-2018“.
Panevėžio miesto žiemos plaukimo
pirmenybės.

Atsakingas ir dalyvaujantys
asmenys
A.Mikalkevičius
D. Griškėnienė
R. Grilauskas,
V. Kirchovienė,
Ž. Armokienė
L. Bernadickaitė,
R. Vanagienė,
I. Strolienė

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

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.
Klasių valandėlės 5, 7 klasėse
,,Socialiniai tinklai: kas tavo
draugai“.

L. Bernadickaitė, Panevėžio
Socialinių paslaugų centro
pav. A. Žygelienė, VTAT,
Panevėžio m.
Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
koordinatorė A. Trybė.

Prevencinis darbas su probleminio
pamokų lankomumo, mokymosi
motyvacijos stokojančiais mokiniais,
nelankymo, nesimokymo priežasčių

L. Bernadickaitė,
5-8 klasių auklėtojai.

L. Bernadickaitė,
5, 7 klasių auklėtojai.

2

sausio mėn.
pateikti iki
vasario 5d.

5

16.00-19.00

Kabinetuose

19.00-20.00
5

13.00 val.

5-9

Naujai įrengtos
patalpos

5 – 15

5-28
6 ir 8

3c kl.

Klasės

Pagal
tvarkaraštį
3-4 kl. –
12.00 val.
5-6 kl. –
13.30 val.

Baseinas
Sporto salė

6

išaiškinimas, pagalba mokiniui,
šeimai, remiantis 5-8 klasių
auklėtojų pateiktomis pamokų
lankomumo ataskaitomis už 2018 m.
sausio mėn.
Mokinių ir jų tėvų (globėjų)
konsultacijų diena.
Tėvų susirinkimai klasėse.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus“.
Baldų surinkimas, patalpų įrengimas
naujose sporto paskirties patalpose.

D. Griškėnienė,
A. Žilevičienė

Higienos paso-leidimo išėmimo
procedūros sporto paskirties
patalpoms.
Geografijos Kengūros dalyvių
registracija.

V.Kirchovienė

-

-

6-9

Pagal
susitarimą

Skaitykla

7

-

-

7

-

Geografijos kab.

Geografijos Kengūros projekto
vykdymas.

7

13.00 val.

3a kl.

Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus“ ׅ.
Aptarnaujančio personalo kasmetinių
atostogų grafiko teikimas raštinei.
Pasitarimas:
DARBOTVARKĖ:

9

Darbo kabinetas
13.00

Direktoriaus
darbo kabinetas

V. Kirchovienė,
darbininkai

Piešinių konkursas sveikos mitybos
skatinimui
„Burnelė – ne šiukšlynas, skrandis –
ne sąvartynas“ 1–4 kl.
Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje-2018“.
Panevėžio miesto mokinių estafečių
„D.S.V“ varžybos 3-4 kl. ir 5-6 kl.

Iki 6

9

D. Janulytė-Venclovienė,
A. Puodžiūnienė,
klasių auklėtojos, mokinių
tėvai (globėjai, rūpintojai)
D. Griškėnienė,
A. Žilevičienė

Saugesnio interneto pamokos 3 kl.
mokiniams „Junkis, kurk ir dalinkis
pagarbiai: geresnis internetas
prasideda nuo tavęs!“.
Vasario 6-oji- saugesnio interneto
diena. 2018 m. šūkis „Junkis,
kurk, ir dalinkis pagarbiai:
geresnis internetas prasideda nuo
tavęs!“
Skelbiamas 5-7 klasių kūrybinių
darbų konkursas
,,10 patarimų, kaip pagarbiai
bendrauti socialiniuose tinkluose”.

Plaukimo kūno kultūros
mokytojai
R. Pūras,
mokiniai

A. Puodžiūnienė,
E.Jackevičienė,
7-8 klasės
N. Juknevičienė

L. Bernadickaitė, 5-7 klasių
mokiniai, klasių auklėtojai.
Kūrybinius darbus (klasės
sutarimu) A3 formate
pristatyti socialinei
pedagogei iki vasario 6-7d.

A. Puodžiūnienė,
E.Jackevičienė,
užsiregistravę
7-8 klasių mokiniai (I lygis)
D. Griškėnienė,
L. Grigalienė
V.Kirchovienė
R. Grilauskas

3

9

12.00 –
13.30

Aktų salė

9

17.00-20.00

Aktų salė

10
12

Alytus

1.Direktoriaus pavaduotojų ugdymui
pokalbių su mokytojais ir švietimo
pagalbos specialistais
apibendrinamoji analizė ir spręstini
klausimai, kurie turėtų įtakos darbo
kokybei ir mokyklos kaitai.
2. Dėl mokomųjų patalpų grindų
keitimo ir kabinetų patalpų smulkaus
remonto. Kabinetų skaičius ir
preliminarus lėšų poreikis
balandžio-rugpjūčio mėnesiams.
3. Pastabų apibendrinimas po
konsultacijų tėvams (globėjams,
rūpintojams).
4. Kiti klausimai.
1-4 klasių mokinių diskoteka, skirta
Lietuvos valstybės 100-mečiui
paminėti. Rekomenduojamas
drabužio akcentas – Lietuvos
vėliavos spalvos. Kiekviena klasė
išsirenka vieną spalvą: geltoną, žalią
arba raudoną.
5-8 klasių mokinių diskoteka, skirta
Lietuvos valstybės 100-mečiui
paminėti. Rekomenduojamas
drabužio akcentas – Lietuvos
vėliavos spalvos. Kiekviena klasė
išsirenka vieną spalvą: geltoną, žalią
arba raudoną.
Lietuvos ilgų ir vidutinių nuotolių
Taurės 3 etapo varžybos.
Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centro parengta
prevencinė paskaita ,,Vandeny būk
atsargus - tu ne žuvis, o tik žmogus“.

D. Janulytė-Venclovienė,
A. Puodžiūnienė,
A. Gabrilavičius.

V. Kirchovienė

R. Grilauskas
Pasitarimo dalyviai.
D. Daunoravičienė,
R.Radvilienė, mokinių
savivalda,
1-4 klasių mokytojos ir
mokiniai
E. Jurgėlienė,
R.Radvilienė, mokinių
savivalda,
5-8 klasių mokytojos ir
mokiniai
M. Labanauskienė
A .Šaulianskas
D. Griškėnienė,
R. Jurgaitienė

13.00 val.

3b kl.

12-28

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „Vingri kalbos
gaida“ (Gimtosios kalbos dienai).

N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

12-28

Bibliotekos
darbo val.

Biblioteka

Literatūros paroda „ Žiema žiema,
bėk iš kiemo!“.

N. Juknevičienė
G.Andriušaitienė

Rūsio patalpa

Rūsio patalpos atkraustymo darbai.

V. Kirchovienė
darbininkai

II a. stendai

Stendinė informacinė medžiaga
,,Būk saugus ir mandagus virtualioje
erdvėje“.

L. Bernadickaitė

III savaitė

9-14

13

8.55 val.

Biblioteka

Skaitovų konkursas "Tau gimtine!"

M. Ramelienė

13

11.30-12.00

Vidiniame

Užgavėnės

D. Daunoravičienė,

4

kiemelyje

E. Jackevičienė, skautų
organizaciją, 1-4 klasių
mokiniai ir mokytojai.
A.Puodžiūnienė, lietuvių
kalbos mokytojos.

Iki 14

Darbo kabinetai

Lietuvių kalbos pamokų stebėjimas.

Iki 14

Darbo kabinetai

Pradinių klasių mokytojų pamokų
stebėjimas.

D. Janulytė-Venclovienė,
pradinių klasių mokytojos.

-

-

Matematikos Kengūros dalyvių
registracija.

Pertraukų
metu

I aukšto fojė

Akcija „Valentino laiškai“, skirta
mokytojams ir 4-8 klasių mokiniams.

D. Janulytė-Venclovienė,
R.Bulovienė, pradinių klasių,
matematikos mokytojai,
2-8 klasės
R. Radvilienė, mokinių
savivalda

Iki 14

14
Iki 15

Iki 15

Darbo kabinetas

15

9.00-11.00

Aktų salėje

15

8.00

Klasėse

15

Vasario
mėnesį

K/C „Garsas“
9.00
11.00
-

IV savaitė

22

II a. fojė

Mokyklos
patalpose
14.00-16.00

Kabinetai ir
klasės

MVGK posėdyje (sausio 11 d.I. Grilauskas, K. Dzikavičius),
elgesio aptarime (sausio 17 d.D. Samokišinas) mokiniams priimtų
nutarimų vykdymas: stebėsena,
prevencinis darbas, kaip vykdomi/
laikomasi priimtų susitarimų.
Civilinės saugos veiklos ataskaitos už
2017 metus ir 2018 metų darbuotojų
civilinės saugos mokymo plano
parengimas.
Mokyklos diena. Renginys „Augu,
Tau, Lietuva“, skirtas Lietuvos
Valstybės atkūrimo 100-iui.

Rytmečiai klasėse „Tave aš gerbsiu ir
mylėsiu, kiek mano mažos jėgos
leis“.
Netradicinio ugdymo diena kino
centre „Garsas“. Tautinių patriotinių filmų peržiūra:
„Mažasis princas“ .
„Kaip mes žaidėme revoliuciją“,
Projekto „Dovana Lietuvai“ meninio
sieninio pano su baltų raštais,
ženklais ir simboliais „Laikmečio
mozaika 1918-2018“ , skirto
Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui, pristatymas mokyklos
bendruomenei.
Naujai pirktų baldų surinkimas ir
įrengimas buities technologijų,
logopedo, spec. pedagogo
kabinetuose.
Patikra mokomuosiuose kabinetuose
„Kaip mokinio baldai, kabineto
erdvės ir apšvietimas atitinka
higienos normų reikalavimus“.

D. Janulytė-Venclovienė,
MVGK

R. Vanagienė

A. Puodžiūnienė,
E.Jurgėlienė, R.Rakašienė,
Ž.Staniulienė,
klasių auklėtojos, mokyklos
administracija, mokinių tėvai
(globėjai, rūpintojai),
1-8 klasių mokiniai
D. Janulytė-Venclovienė,
pradinių klasių mokytojos,
1-4 klasių mokiniai
D. Janulytė-Venclovienė,
klasių auklėtojai,
1-4 klasių mokiniai,
5-8 klasių mokiniai.
L.Šaulianskienė,
visi mokytojai

Vida Kirchovienė,
darbininkai
R. Grilauskas.
Kabinetų vadovams dalyvauti
nebūtina.

5

23-24
Iki 25

-

26

Iki 27

Iki 28

28
28

10.00 val.

Alytus

Lietuvos jaunučių žiemos plaukimo
pirmenybės.

Ž.Budrienė

-

Istorijos Kengūros dalyvių
registracija.

Kabinetuose

Istorijos Kengūros projekto
vykdymas.

-

Kalbų Kengūros dalyvių registracija:
Lietuvių kalbos programa
I lygis - antrieji mokymosi
metai (2 klasė),
II lygis- tretieji ir ketvirtieji
mokymosi metai ( 3 ir 4 klasės),
III lygis- penktieji ir šeštieji
mokymosi metai (5 ir 6 klasės),
IV lygis- septintieji ir aštuntieji
mokymosi metai (7 ir 8 klasės).
Užsienio kalbų programa:
I lygis- antrieji ir tretieji mokymosi
metai (rekomenduojama trečiokams
ir ketvirtokams),
II lygis- ketvirtieji ir penktieji
mokymosi metai (rekomenduojama
penktokams ir šeštokams),
III lygis- šeštieji ir septintieji
mokymosi metai
(rekomenduojama septintokams ir
aštuntokams).
,,Lietuvos istorijos žinovas 2018“ ׅI
etapas.

D. Janulytė-Venclovienė,
pradinių klasių mokytojos,
Ž. Staniulienė,
I. Norkūnaitė,
3 ir 4 klasės (I lygis),
5 ir 6 klasės (II lygis),
7 ir 8 klasės (III lygis)
A. Puodžiūnienė,
pradinių klasių mokytojos,
Ž. Staniulienė,
I. Norkūnaitė,
užsiregistravę
3-8 klasių mokiniai.
D. Janulytė-Venclovienė,
A. Puodžiūnienė,
pradinių klasių,
lietuvių, užsienio kalbų
mokytojos,
2 – 8 klasės

Kalbų Kengūros projekto vykdymas:
Lietuvių kalbos programa

03.01
Užsienio kalbų programa

________________

I. Norkūnaitė,
6-8 klasių mokiniai
D. Janulytė-Venclovienė,
A. Puodžiūnienė,
pradinių klasių,
lietuvių, užsienio kalbų
mokytojos, užsiregistravę
2 – 8 klasių mokiniai.

