1

PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
TVIRTINU
Direktorius
Vidmantas Vilutis
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Panevėžys
Data
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1

Valanda

6 pamoka

1-11

Vieta

Matematikos kab.
Nr.1

Veikla
Tarptautinė anglų kalbos olimpiada
“Kings“.
Viktorina „Pasaulis ir aš“

Biblioteka

Literatūros paroda „Mažesni už mus“
(Pasaulinei gyvūnijos dienai)

1-12

Darbo
metu

Darbo kabinetai

Pareigybių aprašymų užbaigimas ir
darbo sutarčių pakeitimas
mokytojams ir plaukimo treneriams.

1-25

Pagal
susitarimą su 1-8
klasių
auklėtojo
mis

Klasių kabinetai.

Klasių valandėlės „Patyčios gali ir
turi liautis“, „Savigarba ir pagarba
bendravime“, „Suprasti ir priimti
kitą“, „Savybių testas, kuo esu
ypatingas“, „Konfliktų sprendimas“,
„Būk saugus“ (saugus elgesys
mokykloje, gatvėje, namuose) ir kt.

1-25

1-26

Pamokų
metu

1-31

2

14.00

Atsakingas ir
dalyvaujantys asmenys
Anglų kalbos mokytojos,
2 - 8 klasių mokiniai
I.Norkūnaitė,
V.Entkuvienė,
J.Petkevičienė,
5-6 klasių mokiniai
N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
V.Vilutis ,
D. Janulytė-Venclovienė,
A.Gabrilavičius,
V. Šukienė, Ž.Armokienė
I.Skrudupienė
1-8 klasių auklėtojai

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

Projektas „Patyčių dėžutė“.

I.Skrudupienė

Mokyklos
patalpos ir
teritorija

Stebėjimas „Kaip mokiniai vykdo
mokinio elgesio ir mokyklos darbo
tvarkos taisykles, kaip mokytojai
vykdo savo pareigas“.
Apibendrinimas kiekvieną savaitę,
rezultatai skelbiami el. dienyne.

V.Vilutis

Biblioteka

Literatūros paroda „Priimki,
mokytojau, rudens žydėjimą“
(Tarptautinei mokytojų dienai)

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

Dailės kabinetas

Aptarnaujančio personalo

V.Kirchovienė,

2

2-3

11.30

Aktų salė

3

9.00

2b klasė, 3a klasė,
Anglų k. kab.
Nr. 1

4

10.00

Aktų salė,

11.00
4

11.30

7

5-8
klasių
pamokų
lankomu
mo
ataskaita
s už
rugsėjo
mėn.
pateikti
iki spalio
7 d.

II savaitė

po to mokytojų
kambaryje
Biržai

susirinkimas:
dėl mokyklos jubiliejaus renginių:
lėšų ir dalyvavimo klausimai;
dėl darbo vietų profesinės rizikos
veiksnių vertinimo anketų pildymo
(prašome atsinešti rašiklius);
darbo klausimai dirbančių : valytojų,
kiemsargių, darbininkų, budėtojų ir
sargų pareigose;
kultūrinio darbo grupės 4 narių
rinkimas, veiklos pasiskirstymas.
Bendros diskusijos direktoriaus,
direktoriaus pavaduoto ugdymui su
mokytojais, bus pristatomos
mokykloje paruoštos tvarkos
(1. nuotolinio darbo,
2. mokytojų, dirbančių pagal
pradinio ugdymo ir pagrindinio
ugdymo programas, darbo laiko
grafiko sudarymo,
3. pamokų lankomumo apskaitos ir
kt.)

V.Vilutis,
dalyvauja visi
darbuotojai

Konstitucijos egzaminas

I.Norkūnaitė,
P.Šimaitienė, V.Pučkienė,
2b, 3a, 5-6 klasių
mokiniai
E.Jurgėlienė,
8 klasių mokiniai ir
auklėtojos.

Renginys, skirtas Mokytojo dienai

Seminaras - edukacinė išvyka
"Naujų edukacinių aplinkų
pritaikymas mokinių mokymosi
motyvacijai stiprinti"

V.Vilutis, D.JanulytėVenclovienė.
Dalyvauja visi
pedagoginiai darbuotojai
(jei dalyvavote 2 d.,
tuomet 3 d. nebereikia)

V.Vilutis
E.Račienė,
dalyvauja užsiregistravę
mokytojai semiplius.lt

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.

I.Skrudupienė,
5-8 klasių auklėtojai.

Darbo kabinetas

Mokinių asmeninių daiktų
spintelių apskaitos sutikrinimas.

V.Kirchovienė

3

Poreikio naujoms spintelėms
sąrašo sudarymas.
9

10.00

Direktoriaus
kabinetas

Pasitarimas: svarbiausių darbų
derinimas spalio – lapkričio
mėnesiams, paruošiamieji darbai
mokyklos veiklos 40-mečio šventei

10

11.00

Aktų salė

Seminaras „Mokymasis būti“ II dalis

10

5-8 kl.
mokinia
ms

V.Vilutis,
D. Janulytė-Venclovienė,
A.Petrauskienė,
A.Gabrilavičius,
V.Kirchovienė,
V. Šukienė
D.Janulytė-Venclovienė,
Dalyvauja mokytojai,
dalyvavę I dalyje

Pasaulinė psichikos sveikatos
diena

I.Skrudupienė,
psichologė I. Skodytė,
D.Griškėnienė

Informatikos
kabinete

Programos SAVU KELIU poveikio
tyrimas

I.Skrudupienė

„Vyturio“
progimnazija

Seminaras „Patirtinis mokymas“

V.Vilutis,
D.Janulytė-Venclovienė,
A.Petrauskienė
V.Viliutis,
D. Janulytė-Venclovienė

11

2- 4 kl.
mokiniam
s pagal
atskirą
pranešimą
5-8 kl.
mokiniam
s
pagal
atskirą
pranešimą
9.00

14

14.00

Panevėžio
pedagoginė
psichologinė
tarnyba

Mokyklų direktorių ir VGK
pirmininkų pasitarimas „Vaiko
gerovės užtikrinimas bendrojo
ugdymo mokyklose“.

14

10.00

Aktų salė

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
prevencijos programa SAVU KELIU,
koordinatorių mokymai

I.Skrudupienė

Pasaulinė regos diena

I.Skrudupienė

14
14-31

Biblioteka

Literatūros paroda „Herojai, su
kuriais smagu“

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

14-31

Biblioteka

Literatūros paroda „Atkelkim vėlių
vartelius“

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė

III savaitė

Darbo kabinetas

V.Kirchovienė

III savaitė

Fojė prie sporto
salės

Nenaudojamo inventoriaus aprašų
rengimas
Sporto pasiekimų stendo apšvietimo
įrengimas

Pasaulinė rankų plovimo diena

I.Skrudupienė,
D.Griškėnienė

15

1-4 kl.
mok.
pagal

Mokyklos
valgykla

A.Mikalkevičius

4

16

Trečia
savaitė
(diena bus
patikslinta )

atskirą
pranešimą
5-8 kl.
mok.
pagal
atskirą
pranešimą
10.00

valanda
diena bus
patikslinta

Trečia
savaitė

16

Visuomenės
sveikatos biuras
(Respublikos g.
68)
G.Petkevičaitės Bitės viešoji
biblioteka

Stendas antrame
aukšte

9.00,
12.00

17-18

Skaitykla

Šiauliai

21-25
11 val.
12 val.
Laikas
bus
tikslinamas.

12 val.
25

10.00

Pasitarimas bendrojo ugdymo
mokyklų direktoriams „Sveikatą
stiprinančių mokyklų bei priemonės
„Aktyvi mokykla“ įgyvendinančių
mokyklų plėtra“
Dalyvavimas respublikiniame
vokiečių kalbos projekte „O kaip
vokiškai?“. Tarpmokyklinis 6 klasių
vokiečių kalbos konkursas „Mit
Deutsch nach Europa/Su vokiečių
kalba į Europą“.
Kūrybinių darbų-iliustracijų paroda,
skirta Vokiečių kalbos dienai
paminėti „Wir stellen Deutschland
vor/Pristatome Vokietiją“.
Literatūrinis rytmetis 5 klasių
mokiniams. W. Joyce knygos
„Stebuklingos skraidančios Moriso
Lesmuro knygos“ pristatymas.
Kvalifikacinė kelionė „Kada patirtis
moko? Ugdymo(si) proceso pokyčiai
taikant patirtinį mokymą(si)“

V.Vilutis

Renginių, skirtų Mokyklos 40čiui, savaitė:
21 d.- Aitvarų diena
Šv. mišios už mokyklą
22 d.-Tortadienis 1-4 kl.
mokiniams.( klasių pasirodymai,
Dovana mokyklai'').
5-8 kl. gamina rudens gėrybių
mandalas vidiniame mokyklos
kieme kieme.
23 d. Tortadienis 5-8 kl.
mokiniams.( klasių
pasirodymai, ,,Dovana mokyklai''
1-4 kl. gamina rudens gėrybių
mandalas vidiniame mokyklos
kieme.
24 d.-40 plaukikų estafetė
,,Plaukiame už ,,Žemyną''.

E.Jurgėlienė,
D.Daunoravičienė,
40-mečio organizavimo
grupė,
1-8 klasių mokiniai, tėvai
ir auklėtojai

A.Survilienė,
6 klasių mokiniai.

A. Survilienė,
5 – 6 klasių mokiniai.

N. Juknevičienė
G. Andriušaitienė
A. Vaitkienė
5a, 5 b klasių mokiniai
V.Vilutis

25 d. Šventinis renginys ,,Po
brandžia obels šaka''.
Savivaldybės II a.

Pasitarimas mokyklų direktoriaus

A.Petrauskienė

5

salė
28-31

Darbo
metu

29-30
Iki 25

Mokomieji
kabinetai
Darbo kabinetas

pavaduotojams ugdymui,
atsakingiems už brandos egzaminus.
Mokomųjų kabinetų apžiūra.
Rezultatų aptarimas su padalinio
vadove administracijai ir ūkiui Vida
Kirchoviene.
Darbuotojų Poreikių prekėms,
darbams, paslaugoms 2019/2020
m.m. registravimas
Švietimo statistinė ataskaita 1-M

V.Vilutis,
V.Kirchovienė
V.Kirchovienė

Darbo
metu
Darbo
metu

Darbo kabinetas
Darbo kabinetas

Statistinių duomenų pedagogų
duomenų bazėje apie mokykloje
dirbančius pedagogus tvarkymas,
atskaita, 3 – mokykla rengimas, 3mokykla

D.Janulytė-Venclovienė

31

Darbo
metu

Direktoriaus
kabinetas

Direktoriaus valanda

V.Vilutis, turintys
klausimų asmenys

2-31

9.00

Baseinas

7-17

15.00

Sporto salė

A.Gabrilavičius,
plaukimo treneriai
R.Pūras

11

10.00

Baseinas

19

10.00

Baseinas

Projektas ,,Mokėk plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje-“
Tarpklasinės kvadrato varžybos 3-4
kl. ir 5-6 kl.
D.Grigalionio taurės plaukimo
varžybos
Vaikų plaukimo varžybos

26

9.00

Baseinas

Ilgų nuotolių plaukimo varžybos

26

10.00

Baseinas

Ilgų nuotolių plaukimo varžybos

Iki 31

_____________________________

D.Janulytė-Venclovienė

R.Kondrotaitė
A.Gabrilavičius,
plaukimo treneriai
A.Gabrilavičius,
plaukimo treneriai
A.Gabrilavičius,
plaukimo treneriai

