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PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
Vidmantas Vilutis
DARBO PLANAS BIRŽELIO MĖNESIUI
2019-05-31 Nr. 1-207
Panevėžys

Data

Valanda

Vieta

1 - 14 d.
1

8.00-13.00

Nurodyti
kabinetai;

14

8.30-12.30

aktų salė

3

8.30

Baseinas

11.00

stadionas

3-14

Darbo metu

3-13
3-21

3-21

VBE egzaminų vykdymas:
- Lietuvių kalbos ir literatūros
-

Matematikos

Mokyklos sporto diena

Pasitarimų organizavimas ir vasaros
remonto klausimų sprendimas
mokyklos patalpose
Biblioteka

Pagal
susitarimą su
1-8 klasių
auklėtojomis

Veikla

Klasių
kabinetai.

3-30

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

3-30

Biblioteka

Literatūros paroda „Ant Tėvelio
rankų“
Klasių valandėlės „Patyčios gali ir
turi liautis“, „Savigarba ir pagarba
bendravime“, „Savybių testas, kuo
esu ypatingas“, „Konfliktų
sprendimas“, „Būk saugus“ (saugus
elgesys mokykloje, gatvėje,
namuose) ir kt.
Projektas „Patyčių dėžutė“.

Literatūros paroda „Vaikai- tai ne
maži žmonės, o dideli pasaulio
stebuklai“
Literatūros paroda „Vasara su
knyga“.

Atsakingas ir
dalyvaujantys asmenys
V.Vilutis,
L. Bernadickaitė,
vykdytojai,
budintieji mokytojai.
V.Vilutis,
D.Janulytė-Venclovienė,
vykdytojai,
budintieji mokytojai.
A. Gabrilavičius,
Ž.Budrienė,
A.Marapolskienė,
R.Pūras,
(pagal atskirą įsakymą)
V. Vilutis,
V. Kirchovienė,
A. Gabrilavičius,
V. Šukienė
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
I.Skrudupienė
1-8 klasių auklėtojai

I.Skrudupienė

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
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3-21 d.
2019-06-03

1-8 kl.

Pažintinė, kultūrinė veikla 1-4, 5-8
klasėse:
Sporto- sveikatingumo diena.

1-4, 5-8 klasių auklėtojai,
kūno kultūros mokytojai,
dalykų mokytojai.

2019-06-09

1-4 kl.

Projektas ,,Vasarėlę pasitinkant“.

2019-06-06
2019-06-14

1-4 kl.
5-8 kl.

1-4 klasių auklėtojos,
klasių tėvų komitetai,
mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai).
1-4, 5-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai, klasių
tėvų komitetai, mokinių
tėvai (globėjai,
rūpintojai).
5-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai, klasių
tėvų komitetai, mokinių
tėvai (globėjai,
rūpintojai).
1-4, 5-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai, klasių
tėvų komitetai, mokinių
tėvai (globėjai,
rūpintojai),
L. Stanevičienė.
5-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai, klasių
tėvų komitetai, mokinių
tėvai (globėjai,
rūpintojai).
1-4, 5-8 klasių auklėtojos,
dalykų mokytojai, klasių
tėvų komitetai, mokinių
tėvai (globėjai,
rūpintojai), kūno kultūros
mokytojai, šokių, meno
vadovės.

2019-06-17

1-4,
5-8 klasių
pažintinės,
kultūrinės
veiklos
programa
atskiru
įsakymu.

Atradimų diena įvairiose
edukacinėse aplinkose, edukacinės
ekskursijos, išvykos)
Kūrybiškumo diena.

1-4 kl.
5-8 kl.
2019-06-04
2019-06-18

Karjeros diena tėvelių darbovietėse
„Šok į tėvų klumpes“.

2019-06-19

Išvykų ir turizmo diena
“ Pažinkime savo kraštą”

1-4 kl.
5-8 kl.

Kultūros diena:
,,Šokių šventė“;
“Sportuokime, vaidinkime kartu“

2019-06-05
2019-06-20
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13.00

Aktų salė

MOKYTOJŲ TARYBOS
POSĖDIS:
Darbotvarkė:
1.Kitoks mokytojas-kitokia pamoka–
kitokia mokykla.
2.1-4 klasių mokinių metinių
ugdymosi rezultatų analizė.
3.Mokyklos ugdymo plano 20192020 mokslo metams, 2020-2021
mokslo metams pagrindinių gairių
pristatymas.
4.Preliminaraus mokytojų darbo
krūvio 2019 – 2020 mokslo metams
pristatymas.
5.Mokytojų veiklos apibendrinamieji
pokalbiai. Pagrindiniai vertinamieji
objektai.

V.Vilutis
D.Janulytė-Venclovienė
L. Bernadickaitė,
dalyvauja vis mokytojai,
švietimo pagalbos
specialistai

3

Darbo
kabinetas
4-5,
17-19
5

Išsilavinimo pažymėjimų
spausdinimas:
Ketvirtokams,
Aštuntokams
Atviros ,,Žemynos“ vaikų plaukimo
pirmenybės

11.00

Baseinas
Socialinio
pedagogo
kabinetas
(34).

Pamokų lankomumo
koordinavimas, prevencinis darbas
su 5-8 klasių probleminio pamokų
lankomumo mokiniais, jų tėvais,
remiantis 5-8 klasių pamokų
lankomumo ataskaitomis.

6

5-8 klasių
pamokų
lankomumo
ataskaitas už
vasario mėn.
pateikti iki
birželio 6 d.
15.00

Aktų salė

Ketvirtokų išleistuvės

6-7

17.00-19.00

I a. fojė

Dėvėtų mokinio uniformų ir
asmeninių mokymo priemonių
spintelių mugė.

A1 kabinetas

Užsienio kalbų mokytojų metodinės
grupės susirinkimas.
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Data, laikas
atskiru
pranešimu.
Iki 10

Darbo laiku.

10-17

Darbo laiku

12

10.00

12
14

Vilnius
10.00

14-30
16
Iki 17

PPT

Kaunas
Biblioteka

Tikslinė
mokinių
grupė.
Darbo laiku

Upytė
Tikybos
kabinetas

D.Janulytė-Venclovienė

A.Gabrilavičius,
J.Klimavičienė,
M.Labanauskienė
I.Skrudupienė,
5-8 klasių auklėtojai.

M.Ramelienė, B.Žigienė,
D.Daunoravičienė,
E.Jurgėlienė, 3 - 4 kl. ,
mokiniai, mokytojos,
mokinių tėvai.
V.Vilutis,
V.Kirchovienė,
klasių auklėtojai
praneša mokiniams ir
tėvams
J. Petkevičienė

Ugdymo plano 2019-2020 m.m.
projekto tobulinimas, atsižvelgiant į
darbo grupės gautus siūlymus,
parengimas derinimui su švietimo ir
Jaunimo reikalų skyriaus
specialistais, svarstymui mokyklos
taryboje rugpjūčio mėn.
Pradinių klasių mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų veiklos
įsivertinimas
„Lyderių laikas- 3“.
3dalis ,,Lyderystė mokymuisi.
Lyderystė besimokančioje
organizacijoje“.

L. Bernadickaitė,

Tarptautinė mokymo plaukti
konferencija
LPF vykdomojo komiteto posėdis

A. Gbrilavičius

Literatūros paroda „Gedulo ir Vilties
diena“
Jaunųjų mokyklos kūrėjų išvyka į
Upytėje vyksiančią šventę „Lino
žiedas“.
Ataskaitos ,,Profesinio orientavimo
programos priemonių plano
įgyvendinimas mokykloje

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
A.Vaitkienė

V. Vilutis,
D. Janulytė-Venclovienė
L. Bernadickaitė

A. Gbrilavičius

L. Stanevičienė
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17-21

Suderintu su
mokytojais
laiku.

Mokyklos
skaitykla
(IIa.)

18

10.00

PPT

„Lyderių laikas- 3“.
4dalis ,,Mokymosi projektų
pristatymas . Įvertinimai“.
Renginių plano sudarymas 20192020 mokslo metams

Iki 20

20

13.00
(Laikas bus
tikslinamas)

20-21

14.00

26-27

Pagal atskirą
programą

27-28

Aktų salė

MOKYTOJŲ TARYBOS
POSĖDIS:
Darbotvarkė:

Alytus

21

2018-2019 m.m.“ rengimas ir
pateikimas Panevėžio m.
savivaldybės administracijos
Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus
vyriausiajai specialistei
A. Bagdanskienei.
Metinis mokytojų pokalbis
(įsivertinimas).

Aktų salė

L. Bernadickaitė,
D.Janulytė-Venclovienė,
V. Vilutis, kuruojamų
dalykų mokytojai
(ateina suderinti metinio
pakalbio datą ir laiką iki
2019-06-13).
L. Bernadickaitė
E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė

V.Vilutis

1. 2018-2019 mokslo metų II
pusmečio ir metiniai 5 – 8 klasių
mokinių ugdymo(si) rezultatai.
2. Mokyklos veiklos kokybės
įsivertinimo 3 sritis. Ugdymo
aplinkos.
3.2. tema – Mokymais be sienų.
3.2.1. rodiklis – Mokymasis ne
mokykloje.
Lietuvos vaikų plaukimo
čempionatas

D.Janulytė-Venclovienė

,,Paskutinio skambučio “šventė

E.Sereikienė,
E.Jackevičienė, 7-8 kl.
mokiniai, kl. auklėtojos,
mokytojai, mokinių tėvai.
L. Bernadickaitė,
A. Butkevičienė,
užsiregistravę mokytojai.
P.S. vykstantys
registruojasi per
www.semiplius.lt

2 –jų dienų
išvyka

Edukacinė programa ,,Naujų
edukacinių aplinkų pritaikymas
mokinių mokymosi
motyvacijai stiprinti".

Klaipėda

Lietuvos jaunimo plaukimo
čempionatas U23

_____________________________

Veiklos įsivertinimo
grupė
dalyvauja vis mokytojai,
švietimo pagalbos
specialistai

A. Gabrilavičius,
G.Kemėšienė
A.Marapolskienė

A. Gabrilavičius,
M.Labanauskienė

