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PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
_________________________
(parašas)
Vidmantas Vilutis
DARBO PLANAS BALANDŽIO MĖNESIUI
2019-03- 29 Nr. 1-126
Panevėžys

Data

Valanda

Vieta

Veikla

1

8.00 - 10.00

1 klasių
kabinetai

Praktinis užsiėmimas „Mano sveiki
dantukai“.

1

Iki 16.45

Raštinė

Sporto rėmimo fondo lėšomis
finansuojamo sporto projekto,
skirto esamų sporto bazių plėtrai,
priežiūrai ir remontui, paraiškos
teikimas
Mokinių, kurie atliks NMPP testus,
sąrašų sutikrinimas ir
užregistravimas duomenų įvesties
modulyje DIVEMO,
supažindinimas su NMPP testų
vykdymo tvarka.
Dalykinių kabinetų patikra.

1-10

1-12

Kabinetai

1-12

Biblioteka

Literatūros paroda „Linksmosios
knygelės“
5-8 klasių mokinių, pamokų, skirtų
ugdymo poreikiams tenkinti,
lankomumo patikra.
Siūlymų teikimas dėl vaikų
neformaliojo švietimo
organizavimo mokykloje 20192020 mokslo metams „Aš galiu
organizuoti ... klasių mokiniams
neformaliojo švietimo grupę, kurios
iki šiol mūsų mokykloje nebuvo ir
nėra“.
Klasių valandėlės „Patyčios gali ir
turi liautis“, „Savigarba ir pagarba
bendravime“, „Savybių testas, kuo
esu ypatingas“, „Konfliktų
sprendimas“, „Būk saugus“ (saugus

1-19

Pagal
tvarkaraštį

Mokomieji
kabinetai

1-30

Darbo metu

Darbo kabinetai,
raštinei el. paštu

1-30

Pagal
susitarimą su
1-8 klasių
auklėtojomis

Klasių
kabinetai.

Atsakingas ir
dalyvaujantys asmenys
D.Griškėnienė, 1 klasių
mokytojos ir mokiniai,
burnos higienos
specialistas
A.Gabrilavičius,
V.Vilutis,
V.Kirchovienė
L. Bernadickaitė,
D. Janulytė

V.Vilutis,
V.Kirchovienė
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
V.Vilutis ,
dalykų mokytojai
V.Vilutis,
visi mokytojai

I.Skrudupienė,
1-8 klasių auklėtojai

2

1-30

Socialinio
pedagogo
kabinetas (34) ir
Panevėžio
pedagoginė –
psichologinė
tarnyba

1-30

1-30

Biblioteka

1-30

Biblioteka

2

8.00

2-18

Visi

Informacinių
technologijų
kabinetas Nr.1

elgesys mokykloje, gatvėje,
namuose) ir kt.
Projektas „Patyčių dėžutė“.

Projektas – konkursas
Kultūringiausios klasės rinkimai. II
etapas

Soc.pedagogė
I.Skrudupienė, psichologė
asistentė I. Skodytė,
Mokinių taryba,
5-8
klasių auklėtojai

Literatūros paroda „Knygos verčia
neskubėti“
(Tarptautinei vaikų knygos dienai).
Literatūros paroda
„Kęstutis Kasparavičiusdailininkas, knygų vaikams
iliustruotojas ir kūrėjas“.

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

e TIMSS testo vykdymas 4 b
klasėje.

D.JanulytėVenclovienė,
V.Vertelkienė,
R.Jurgaitienė
Dalykų mokytojai,
vedantys atviras
pamokas.

Balandžio-gegužės mėn. atvirų
integruotų pamokų, praktinių
žinių ir gebėjimų taikymo
pamokose mėn. ,,Kitoks
mokytojas- kitokia pamokakitokia mokykla"
(žr. 2019 m. mokyklos veiklos
planas):

pageidaujantys
/ galintys

2

dalyvauti
atvirose
pamokose
mokytojai
(užsirašyti
lape
mokytojų
kambaryje).
3 pamoka

12

3 pamoka

Rusų kalbos
Integruota anglų ir rusų kalbų
kabinetas (R1), pamoka „Dviejų kalbų
5a klasė.
pasaulyje.

15

4 pamoka

Matematikos
kabinetas
(M3), 5a klasė.

Mokyklos
skaitykla, 6b
klasė.

I.Skrudupienė

Lietuvių kalba ir literatūra
,,Knygnešių keliais“

Matematika ,,Plotų
skaičiavimas“.

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

Dalia Liorančienė

Esmėralda Sereikienė,
Rūta Radvilienė.

Daiva Čižienė

3

15

2 pamoka

15 kab. 3a kl.

Lietuvių kalba ,,Mokomės
kurti“.

Marija Ramelienė

18

2 pamoka

14 kab. 1a kl.

Matematika ,,Įvairūs
uždaviniai“.

Edita Račienė

2, 9, 16, 23, 30
(kiekvieną
antradienį)

11.00-14.00

Mokytojų
kambarys

Darbuotojų Swedbanko specialisto
konsultacijos dėl kodų kortelių,
pensijų reformos, smart-ID.

Konsultantas ir tą dieną
užregistruotas darbuotojas
(Swed banko darbuotojas
telefonu susitars su
kiekvienu darbuotoju dėl
dienos ir valandos).

3

11.30

Baseinas

Miesto mokyklų LMŽ plaukimo
varžybos

3

13.00

„Vyturio“
progimnazija

Panevėžio miesto mokyklų 7 - 8 –
ų klasių mokinių viktorina konkursas „Drąsūs žingsniai
karjeros link“.

A.Gabrilavičius,
G.Jonelytė
A.Marapolskienė
G.Kemėšienė
L. Stanevičienė,
7 – 8 kl. mokinių
komanda.

Visą mėn.
trečiadieniais

1800

1a klasės
kabinetas

Pozityvios tėvystės įgūdžių
ugdymo programos (STEP)
vykdymas.

D.Janulytė-Venclovienė

Tikybos
kabinetas.

Klasės valandėlė „Kodėl žmonės
dirba?“

L. Stanevičienė,
2a, 2b, 2c klasių mokiniai.

Suderintu su
mokytojomis
laiku
4

12.00

Beržų
progimnazija

4-5 klasių mokinių miesto etapo
raštingumo konkursas ,,Mažasis
diktantas“ .

L. Bernadickaitė
D. Liorančienė,
A. Žilevičienė

4

13.30

Aktų salė

Popietė mokyklos darbuotojams
„Gavėnios pamąstymai“

L.Stanevičienė

4-27

Darbo metu

Darbo kabinetai,
raštinei el. paštu

Mokytojų metodinių grupių ir
visuomeninių organizacijų
mokyklos veiklos vertinimas,
įgyvendinant 2018-2019 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 2019-2020 mokslo
metams.

V.Vilutis,
direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, metodinių
grupių ir organizacijų
vadovai.

Darbo kabinetas

Laikinų darbų programos paraiškos
teikimas Panevėžio miesto

V.Kirchovienė

Paskelbus
paraiškų

4

priėmimo laiką
5

savivaldybės administracijai
Pamokų lankomumo
koordinavimas, prevencinis
darbas su 5-8 klasių probleminio
pamokų lankomumo mokiniais,
jų tėvais, remiantis 5-8 klasių
pamokų lankomumo
ataskaitomis.
Mokyklos ugdymo plano projekto
2019-2020 mokslo metams
rengimas

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
vasario mėn.
pateikti iki
balandžio 5 d.
Pagal atskirą
pranešimą

Socialinio
pedagogo
kabinetas (34).

Darbo metu

Darbo el. paštas

Akcijos „Savo pajamas iki 2
procentų skirk mokyklai“ rezultatų
apibendrinimas (anketų pildymas
iki balandžio 29 d.)

V. Vilutis,
Ž. Armokienė,
klasių auklėtojai

Alytus

Lietuvos jaunimo –jaunių
plaukimo čempionatas

A.Gabrilavičius,
Ž.Budrienė
M.Labanauskienė

8.00

Matematikos
Nr. 2 kab.

Paskaita „Pirmoji pagalba“:
5c klasės mokiniams.

9.00

Biologijos kab.

5b klasės mokiniams

8

Pagal atskirą
įsakymą.

Civilinės saugos funkcinių pratybų
vykdymo ir netradicinio
ugdymo ,,Žmogaus saugos“ diena.

8-19
(pagal
susitarimą)

Pagal
susitarimą

Mokykla,
stadionas,
kiemas, klasės ir
kt.
Informacinių
technologijų
kab. Nr.2

D.Griškėnienė,
Z.Budrienė, 5c klasės
mokiniai.
G.Skorupskienė, 5b klasės
mokiniai
R. Vanagienė,
D. Liorančienė,
1-8 klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai.
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
3-ių klasių mokiniai ir
mokytojos.

Kabinetuose

Technologijų: medžio ir metalo
technologijų kabinetų, buities
technologijų kabineto ir virtuvės
elektros įrenginiai, darbo vietų
įvertinimas.

A.Mikalkevičius

Baseinas

Projektas ,,Mokėk plaukti ir
saugiai elgtis vandenyje-2019“

A.Gabrilavičius,
plaukimo treneriai
L. Bernadickaitė,
A. Vaitkienė,
6-8 kl. mokiniai.
A. Survilienė

R.Radvilienė
V.Entkuvinė

5-9

5 - 29

6-7

8

II savaitė

9-30

M. Marcinkevičiaus knygos
„Draugystė ant straublio galo“
pristatymas

10

12.00

A. Lipniūno
progimnazija

10

13.00

Mokykla, aktų
salė
Vilnius,
Siemens arena

6-8 klasių raštingiausio miesto
moksleivio konkursas A. Lipniūno
progimnazijoje
Vokiečių kalbos tarpmokyklinis
konkursas apie Šv. Velykas.
7-8 klasių mokinių išvyka į
Jaunimo festivalį ,,VIBELIFT"
( skirtas profesiniam orientavimui)
bei forumą mokytojams ,,Ateities
mokyklos vizija".

„Šaltinio“
progimnazija

Panevėžio miesto 4 klasių mokinių
anglų kalbos olimpiada.

11

11

12.00

I.Skrudupienė,
5-8 klasių auklėtojai.

L.Bernadickaitė, ugdymo
plano rengimo darbo
grupė

L. Bernadickaitė,
V. Locnienė,
E. Jackevičienė,
L. Žukauskienė
(derinama).

5

12

3 pamoka

12

Per 4 pamoką.

12

Rusų kalbos
kabinetas (R1).
Mokyklos aktų
salė.
Mokyklos
erdvės

Iki 15d.
(data ir vieta
atskiru
pranešimu)

13-14
14

Diskoteka pradinių klasių
mokiniams.
(Kiekviena klasė pasirenka savo
aprangos spalvą).
Kūrybinių darbų ,,Velykės
margučiai‘‘ pristatymas (5-8kl.), ir
velykinio sveikinimo mokyklos
kaimynams gaminimas(2-4 kl.)
Moksleivių Teisinių žinių
konkursas ,,Temidė‘ (I etapas).

Alytus

Lietuvos plaukimo čempionatas

9.00

Baseinas

Nugaristo dienos plaukimo
varžybos
Miesto mokyklų LMŽ
lengvosios atletikos keturkovės
varžybos.

Pagal sudarytą
grafiką

Aktų salė

Mokyklos mokinių, mokytojų,
darbuotojų fotosesija

Stendas II
aukšte

Projektinė – kūrybinė veikla.
Projektas „Skaitau angliškai ir
iliustruoju“.
NMPP organizavimas ir vykdymas
2, 4, 6 klasėse

Pagal
švietimo
skyriaus
pranešimą
15-16

Atvira integruota pamoka.

15-19
15-19, 30

Pagal atskirą
įsakymą

15-19

1-4 kl.
mokiniams
pagal atskirą
pranešimą
5-8 kl.
mokiniams
pagal atskirą
pranešimą

15-30

J.Petkevičienė
E.Sereikienė
R.Radvilienė
Mokinių taryba.
R. Radvilienė.
1- 4 klasių mokytojos ir
mokiniai.
1-8 klasių auklėtojos ir
mokiniai
L. Bernadickaitė,
I. Norkūnaitė,
L. Žukauskienė,
8a klasės mokinių
komanda.

A. Gabrilavičius,
I.Paipelienė
A. Gabrilavičius,
G.Kemėšienė
A. Gabrilavičius ,
R.Pūras
D.Janulytė-Venclovienė,
klasių auklėtojai,
V.Kirchovienė,
darbuotojai.
Anglų kalbos mokytojos.
NMPP vykdytojai.

Mokyklos aktų
salė

Konkursas „Tu kasyčių netampyk,
o geriau jas sutvarkyk“

I.Skrudupienė,
L.Stanevičienė

Biblioteka

Literatūros paroda
„Velykos- pavasario šventė“.
Panevėžio miesto 8 klasių mokinių
anglų kalbos olimpiada.

16

12.00

„Vyturio“
progimnazija

23

10.00

Direktoriaus
kabinetas

Mokyklos veiklos 40-mečio
paminėjimo darbo grupės
pasitarimas.

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
J. Lysovienė
V. Entkuvienė
J. Petkevičienė
V.Vilutis,
E.Jurgėlienė ir kiti grupės
nariai

24

10.00 – 13.00

Mokytojams bus
išsiųsta atskiru

Metodinė diena mokytojams
-gerosios praktinės patirties sklaida

L. Bernadickaitė,
mokyklos metodinė

6

pranešimu

iš seminarų, mokymų,
konferencijų...
,,Sužinojau- dalinuosi- pritaikau
praktiškai“.
Pradinio ugdymo mokytojo atranka

taryba.

24

13.00

Skaitykla

25

10.00

3a klasės
kabinetas

Pradinių klasių mokytojų
M.Ramelienė
metodinis posėdis „Mokinių
Dalyvauja 5-ų klasių
ugdymosi ypatymai 5-oje klasėje auklėtojai
2018-2019 mokslo metais“

25

10.00

Naisiai

Nepedagoginių darbuotojų išvyka į
Naisius

26

Darbo laiku

Direktoriaus
kabinetas

9.00-17.00val.

Pasvalys

„Direktoriaus valanda“ - tėvams,
mokiniams, mokytojams,
darbuotojams, bendruomenei.
Neformalaus ugdymo grupių
poreikio tyrimas.
Mokinių ir mokytojų apklausa,
rezultatų apibendrinimas.
Dalyvavimas VŠĮ mokyklų
tobulinimo centro ir ISM
nacionalinio projekto ,,Lyderių
laikas-3“ neformaliojo švietimo
lyderystės programoje (II dalis).
Metodinių grupių pirmininkai
pateikia informaciją:
 apie galimas veiklos
funkcijos 2019-2020 m. m.
susijusias atitinkama
kvalifikacine kategorija;
 pasiūlymus, kaip 20192020 m. m. organizuoti
mokiniams ugdymosi
pagalbą.
Pasitarimas:
1. Dėl pasiruošimo skirstyti
darbo krūvį mokytojams
2019-2020 mokslo metams.
2. Dėl pasiruošimo gegužės
mėnesio Mokytojų tarybos
posėdžiui.
3. Spręstini darbo klausimai,
kurių pozicijas būtina
suderinti ir informacijos.

Iki 28 d.

29

Iki 30

30

14.00

Direktoriaus
kabinetas

V.Vilutis, D.Janulytė –
Venclovienė, komisijos
nariai: L.Buraitienė,
Z.Budrienė,
A.Žilevičienė, komisijos
sekretorė Ž. Armokienė ir
kandidatai pateikę
dokumentus

V.Kirchovienė,
R.Vanagienė,
užsiregistravę darbuotojai
V.Vilutis,
turintys klausimų
asmenys
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė
L. Bernadickaitė

Metodinių grupių
pirmininkai,
D.Janulytė-Venclovienė

V.Vilutis,
D. Janulytė-Venclovienė,
L.Bernadickaitė,
A. Gabrilavičius,
V. Kirchovienė.

