PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DARBO PLANAS LAPKRIČIO MĖNESIUI

2019 m. spalio 31 d. Nr. V-106-(1.5).
Panevėžys

T v i r t i n u 2019 m. lapkričio mėnesio darbo planą:

I.

Mokytojų tarybos veikla.

Turinys

Data
(diena)

Mokytojų tarybos posėdis.
1.1. Dėl gimnazijos Strateginio plano 2020-2022m.
1.2. Dėl Veiklos plano 2020 m.m. rengimo
1.3. Dėl užsieniečių mokymo gimnazijoje.
1.4. Dėl Ugdymo mokyklos gyvenimu pradiniame ugdyme
modelio rengimo.
1.5. Dėl skaitmeninių mokymosi priemonių taikymo
ugdymo procese
1.6. Projektinių darbų organizavimas ir vertinimas
1.7. Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo.
1.8. Dėl humanistinės kultūros ugdymo menine veikla
ugdymo plano 2020-2021m.m. projekto pristatymo
1.9. Dėl gimnazijos mokinių Tėvų (globėjų) susirinkimo
organizavimo:
1.10. Dėl Kalėdų šventės gimnazijos mokiniams
organizavimo.
1.11. Dėl prevencinių programų, priemonių dėl smurto ir
patyčių.
1.12. Dėl brandos egzaminų pasirinkimo
1.13. Dėl individualios mokinių pažangos

II.

26

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

A.Totilas
D.Tamošiūnienė

S. Greviškis

Rezultatai.

Turinys

Data
(diena)

2.1.Statistinių žinių pateikimas savivaldybės administracijai

05

Asmenybės branda
2.2. Socialinės pilietinės veiklos organizavimas
Klasių vadovų pasitarimas.
2.3. Dėl mokinių lankomumo, vėlavimo į pamokas
2.4.Dėl 1-6 klasių mokinių mokymosi Signalinio trimestro
rezultatų
2.5.Dėl tėvų įtraukimo į ugdymo procesą, renginius
2.6.Dėl projekto „SkaiTAU“ organizavimo priešmokyklinio
ugdymo grupės mokiniams
2.7.Socialinės pilietinės veiklos:
● Judriosios pertraukos

Visą mėn.

19

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

S.Greviškis
Klasių vadovai
D.Tamošiūnienė
Klasių vadovai
J.Briedienė

● Mokymo pagalba 5-6 klasių mokiniams
● Mokinių pagalba organizuojant renginius
Klasių vadovų valandėlių, dalyko, prevencinių programų
integracija.
2.8. Dėl projekto “Lapkritis- kūrybos mėnuo”
2.9.Ia kl. užsiėmimas baseine , dalyvaujant Visuomenės
sveikatos biuro projekte „Stiprus ir sveikas emociškai“
2.10. Ib kl. mokiniams diskusija-praktinis užsiėmimas „ Ką
žinai apie žarnyno infekcijas? Kaip jų saugotis?“, skirta
asmens higienos įgūdžių ugdymui, užkrečiamų ligų
profilaktikai
2.11. 6 klasių mokiniams sveikatingumo valandėlė
„Mergaitėms apie mergaites“, skirta sveikatos apsaugai,
lytiškumo ugdymui.
2.12. Panevėžio miesto 6 kl. mokinių viktorina „Ar žinome,
ką valgome?“, vykdant Panevėžio miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro projektą „Sveikos
gyvensenos ambasadoriai“. 6 kl. mok. komanda (J.
Miltinio gimnazijoje)
2.13. IIa kl. mokiniams diskusija „Ką turi žinoti, kad liktum
saugus kelyje tamsiu paros metu? , skirta traumų ir
nelaimingų atsitikimų prevencijai
2.14. III kl. mokiniams Sveikatingumo valandėlė „Pavojus
žmonių sveikatai – antimikrobinis atsparumas“, skirta
supratimo apie mikroorganizmų atsparumą
antimikrobinėms medžiagoms didinimui.
2.15. Klasės valandėlė “Pagalbos švyturys”, skirta
Tolerancijos dienai
Vaiko gerovės komisijos veikla.
2.16. Mokinių ugdymosi sunkumų priežasčių nustatymas,
analizavimas
2.17. Mokinių pamokų lankomumo analizė
Pasiekimai ir pažanga.
2.18. Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pasiekimų
aptarimas mėnesio pabaigoje
2.19. Darbo pamokoje su gabiais mokiniais aptarimas
2.20. Signalinio pusmečio I-IV klasių mokiniams vedimas
2.21. 1-6 klasių mokinių I trimestro signalinių rezultatų,
mokinio individualios pažangos aptarimas, tikslų kėlimas
2.22. Fizikos bandomasis VBE
2.23. Matematikos bandomasis VE
2.24. Kūrybinė savaitė “Matematiką mokomės kitaip”
2.25. I g-jos mokinių testavimas (NEC)
2.26. Biologijos bandomasis VBE
Biblioteka – ugdymo proceso dalyvė
2.27. Teminės parodos:
“S.Nėriai –115”, skirta poetės gimtadieniui
6-IV-ų klasių mokinių kūrybinių darbų paroda, skirta
raštui
Paroda, skirta literatūros kritikui, vertėjui Broniui
Krivickui 100 gimimo metų minėjimui

Klasių vadovai,
II sav.
I sav.

06

A.Čebotariūnienė ir:
V.Žubienė
L.Valionienė

II sav.

D.Radzevičienė,
J.Astramskienė
IV sav.
19
13 val.

D.Radzevičienė,
J.Astramskienė

III sav
III sav.

IV sav.

III sav.

Visą mėn.

Visą
mėn.

06
21
11 - 15
21
12

A.Vaičiulionė,
I. Mazarevičienė
A.Bičkienė.
V.Rimaitė,
R.Deveikienė
J.Briedienė, klasių
vadovai
Vaiko gerovės
komisija,
Klasių vadovai

Dalykų mokytojai,
MG vadovai

I.Tvarijonienė
J.Masilionienė
J.Masilionienė
D.Tamošiūnienė
V.Zubienė
M.Kuzminskas
R.Vrubliauskienė
V. Baltušytė
R.Vrubliauskienė

III. Ugdymas ir mokinių patirtys.
Turinys

Poreikių pažinimas.
3.1. Mokymo(si) metodų taikymas siekiant motyvuoti 5-6
klasių mokinius
3.2. Užduočių bei mokymosi tempo diferencijavimas
atsižvelgiant į mokinių poreikius
3.3. Užduočių rengimas gabiems mokiniams

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

Dalyko mokytojai
Visą
mėn.

Vaiko gerovės komisijos posėdis.
3.4. Dėl pagalbos mokiniui
3.5. Dėl SUP mokinių ugdymo

II sav.

Pagalba mokiniui.
3.6. Mokiniams, gavusiems nepatenkinamą įvertinimą
teikiama pagalba
3.7. Soc. pedagogės veikla
3.8. Spec. pedagogės veikla
3.9. Logopedo veikla
3.10. Psichologo veikla
Mokinių tarybos veikla.
3.11. Mokinių tarybos veiklos planavimas gruodžio mėn.
3.12. 2019 m. veiklos analizė, pasiūlymai 2020-2022 m.,
Strateginiam planui, 2020 m. Veiklos planui
rengimas

Visą
mėn.

S.Greviškis,
VGK

I sav.

D.Tamošiūnienė
S.Greviškis,
J.Briedienė
I.Čekanauskaitė
I.Čekanauskaitė
R.Gataveckaitė
R.Gataveckaitė

3.13. S.Nėries minėjimas. Projektas „Lapkritis- kūrybos
mėnuo“
3.14. Dainuojamosios poezijos festivalis –konkursas „Mano
senas drauge...“ Muzikiniame teatre

22

Darbo grupė,
Lietuvių kalbos,
menų mokytojai

3.15. Kariuomenės dienos minėjimas. Išvyka į Šaulių
būstinę

19

Ugdymas mokyklos gyvenimu

15

3.16. .,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu vasarėlę’’ paskaitadiskusija 5-6 kl. moksleiviams konferencijų salėje.

IV sav.

3.17. Užsienio k.( rusų) integruota pamoka ,, Kviečiu į
muziejų’’( Ib, Ia kl.)

27

3.18. Mokinių susitikimas su krepšinio komentatoriumi
V.Čeponiu
3.19. 5-6 klasių mokinių kvadrato finalinės miesto
varžybos
3.20. Atskirų sporto šakų varžybos pagal švietimo ir
jaunimo reikalų skyriaus planą
3.21. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas
“Bebras”

12

R. Majauskienė,
klasių vadovai
Socialinių mokslų
mokytojai
G.Lukošiūnas
Gamtos mokslų
mokytojai
M.Kuzminskas, D.
Radzevičienė,
V.Zubienė
Užsienio kalbų
mokytoja
I.Mazarevičienė
Kūno kultūros
mokytojai

5
visą
mėn.
Tiksliųjų mokslų
mokytojai
E.Janulionienė

Neformalusis vaikų švietimas
3.22. “Maironiečių, literatų” būrelio mokinių
V.Zaborskaitės kapo tvarkymas
3.23. Lyderių klubas. Makulatūros rinkimo akcija
Gabių mokinių ir talentų ugdymas.
3.24. Gimnazijos I etapo olimpiadų organizavimas
3.25. Lietuvos respublikinė Gamtos mokslų olimpiada
3.26. Mokinių kūrybinių darbų rengimas Panevėžio
mokinių kūrybinių darbų projektui „Nevėžis“

I sav.
Visus
metus
Visą
mėn.
15

3.27. Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas
“Bebras”
3.28. Anglų kalbos konkursas online "Best in English"

05-16

Ugdymo(si) integralumas
3.29. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas
"Saugok save ir kitus" įgyvendinimas:
3.30.
“Prekybos žmonėmis pavojai”. Klasės
valandėlės I gimnazijos klasėse.
3.31. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programos
įgyvendinimas:
3.32. “Alkoholis ir šeima” integruota dorinio ugdymo
pamoka III kl. mokiniams.

Visą
mėn.

3.33. “Savitarpio pagalbos esmė” integruota dorinio
ugdymo pamoka IV kl.
Integruotos pamokos
3.34. Geografijos - lietuvių k. pamoka 6 kl. mokiniams,
skirta “2019 m.-Žemaitijos metai“
Karjeros ugdymas
3.35. Dėl brandos egzaminų pasirinkimo
3.36. Edukacinė išvyka į Medicina praktika laboratoriją.
3.37. III - IV kl. mok. ekskursija į Visagino AE.
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S.Motiejūnienė,
A.Vaičiulionė

D.Tamošiūnienė
Metodinė taryba
S.Greviškis
Lietuvių k.
užsienio k.
mokytojai
E.Janulionienė
L.Juodgudytė
Soc. Pedagogė
J.Briedienė
J.Briedienė, I-ų
klasių vadovai

III sav.

J.Briedienė,
Klasių vadovai

II sav

J.Briedienė,
L.Kasiulytė

IV sav.

D.Tamošiūnienė,
A.Grišiuvienė

13

S.Greviškis
V. Rimaitė
V. Rimaitė
I.Tvarijonienė

Turinys

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

4.1. Mokinių darbų paroda „Mano kelias“ Mansardos
galerijoje, skirtas Panevėžio krašto poetėms Elenai
Mezginaitei ir Salomėjai Nėriai
4.2. 5, I g-jos klasių pamokos, skirtos S.Nėries gimtadieniui
muziejuje. S.Nėries auditorijos lankymas
4.3. Geografijos pamoka 9 kl. mokiniams kompiuterių
klasėje, skirta “2019 m.-Žemaitijos metai“
Edukacinės išvykos, edukaciniai renginiai. Kultūros pasas.
4.4. I ,II g-jos klasių mokinių išvykos į edukacinius
renginius Kaune aptarimas
4.5.“Štai atvažiuoja Kalėda” (6a kl.)
4.6.“Išgąsdink žiemą” (6a kl.)
4.7.“Robo Tukas” (1-5 kl.)

Visą
mėn.

I.Žvinakienė

IV. Ugdymosi aplinkos.

12-16
26-30

I sav.
27
27
14

Lietuvių k.
mokytojai
D.Tamošiūnienė
V.Zubienė,
A.Vaičiulionė,
I.Mazarevičienė,
I.Žvinakienė
D.Radzevičienė
D.Radzevičienė
V.Palepšienė,

A.Bendžiuvienė,
L.Valainienė
R.Majauskienė

4.8.Skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimas
ugdymo procese

Visą
mėn.

Aplinkų bendrakūra:
4.9.Mansardos tvarkymas, mokinių darbų eksponavimas
4.10. Pradinių klasių koridoriaus apipavidalinimas mokinių
darbais

Visą
mėn.
II sav.

4.11. Viešieji pirkimai

Visą
mėn.

D.Tamošiūnienė

I.Žvinakienė,
Pradinių klasių
mokytojai
E.Cironka

V. Vadyba ir lyderystė.
Turinys

Planavimas, veiklos kryptingumas.
5.1.Darbo plano gruodžio mėn. rengimas.
5.2.NVŠ pristatymų gimnazijos tinklalapyje priežiūra
5.3.Kontrolinių darbų grafikų analizė
5.4.Projektinių darbų organizavimas ir vertinimas
5.5.NVŠ dienynų patikra
5.6.Mokytojų, dėstančių I-III kl., el. dienyno pildymo patikra
dėl projektinių darbų vertinimų
5.7.Mokinių mokymo namuose organizavimas
5.8.El. dienyno pildymo patikra
Gimnazijos tinklaveika.
5.9.Bendardarbiavimas su Alumni klubo nariais, fotogalerijos
pildymas
5.10. Gimnazijos tinklalapio pildymas, sklaida
5.11. Gimnazijos facebook‘o bei instagram‘o informacijos
pildymas
Projektinė veikla.
5.12. Projekto „Dainuojamosios poezijos konkurso „Mano
senas drauge“, skirto E.Mezginaitei atminti“ III
pakvietimų išsiuntimas į respublikos mokyklas
5.13. Lietuvių k. Projektas “Lapkritis- kūrybos mėnuo”
5.14. Integruotas dalykų ir klasių vadovų projektas
“SkaiTAU”
5.15. Įgyvendinamas projektas "Saugok save ir kitus"
5.16. Mokinių (1-9 kl.) dalyvavimas Panevėžio miesto
organizuojamame projekte „Sveikos gyvensenos
skatinimas Panevėžio mieste”
5.17. Mokinių dalyvavimas Panevėžio miesto
organizuojamame projekte „Stiprus ir sveikas emociškai“
5.18. Mokinių dalyvavimas Panevėžio miesto
organizuojamame projekte „Sveikos gyvensenos
ambasadoriai“

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

IV sav.

D.Tamošiūnienė

III sav.
Visą mėn

II sav.
IV sav.
IV sav.
Visą mėn.

S.Greviškis

IV sav.
I sav.

G.Lukošiūnas
Visą mėn.

E.Janulionienė
R.Gataveckaitė

Visą mėn.

R.Majauskienė
A.Grišiuvienė
MG nariai
J.Briedienė
D.Radzevičienė,
J.Astramskienė
A.Čebotariūnienė
A.Čebotariūnienė
A.Čebotariūnienė

Veikimas kartu.
5.19. Metodinės tarybos pasitarimas
5.20. Metodinių grupių pasitarimas
5.21. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės
pasitarimas.
5.22. Kolegų pamokų stebėjimas, aptarimas
5.23. 1-10 klasių pamokų stebėjimas
Bendradarbiavimas su tėvais.
5.24. Atvirų durų diena 5-6 klasių tėvams (globėjams)
5.25. Individualūs pokalbiai su tėvais dėl mokinių pamokų
lankomumo, pasiekimų
5.26. Atmintinės tėvams „Tėvų (globėjų) ir mokytojų
bendradarbiavimas siekiant aukštesnių vaiko rezultatų“
rengimas
5.27. Atmintinė tėvams „Kaip padėti pasirinkti profesiją“
Bendradarbiavimas su miesto, respublikos įstaigomis,
organizacijomis ir kt.
5.28. Rytmetys Smėlynės bibliotekoj, skirtas šiaurės šalių
rašytojams ,,Pepės Ilgakojinės gimtadienis”.
5.29. Atvirų durų dienos būsimų:
1 klasių mokiniams ir jų tėvams (17.30val.)
5 klasių mokiniams ir jų tėvams (17.30 val.)
9 klasių mokiniams - FOCUS diena (15.30)
5.30. Vilniaus universiteto, Chemijos ir geomokslų fakulteto,
Geomokslų instituto organizuojama geomokslų
nacionalinė olimpiada Panevėžio regiono mokiniams
5.31. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 1 -2 klasių
mokiniams.
5.32.
5.33. Dainuojamosios poezijos konkursas „Mano senas
drauge...“ Muzikiniame teatre
5.34. Panevėžio miesto 6 kl. mokinių viktorina „Ar žinome,
ką valgome?“ J. Miltinio gimnazijoje, vykdant Panevėžio
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro projektą
„Sveikos gyvensenos ambasadoriai“.
5.35. Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas mieste
“Turi norą - randi būdą”. Dalyvauja 5-6 kl. mokiniai.
5.36. Respublikinis pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų
konkursas ,,Vaižganto kūrybos deimančiukai”. Parodos
atidarymo ir diplomantų apdovanojimo šventė.
5.37. Dalyvavimas projekte ,,Mokausi plaukti ir saugiai
elgtis vandenyje” “Žemynos” baseine.
5.38. 1 klasių mokinių dalyvavimas renginyje: Netradicinės
logopedinės pratybos "Mokomės kitaip" "Šaltinio"
progimnazijoje

Direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė,

05
12
II sav.
Visą mėn.
Visą mėn.

06

D.Tamošiūnienė,
A.Grišiuvienė
Darbo gr. nariai
MT nariai
MG nariai
Mokytojai
D.Tamošiūnienė,
S.Greviškis
D.Tamošiūnienė
klasių vadovai

I sav.

III sav.

14

J.Briedienė,
R.Gataveckaitė,
I.Čekanauskaitė
R.Gataveckaitė
V.Palepšienė,
A.Bendžiuvienė,
L. Valainienė

20
27
28

Klasių vadovai

15

S.Greviškis

15

V.Palepšienė,
A.Bendžiuvienė,
L. Valainienė

15
III sav.

D.Tamošiūnienė
D.Radzevičienė,
J.Astramskienė
D.Tamošiūnienė

19

27d.
visą
mėnesį
18

I.Čekanauskaitė
J.Briedienė, 5-6 kl.
vadovai
V.Palepšienė,
A.Bendžiuvienė,
L. Valainienė
V. Palepšienė
I.Čekanauskaitė

Artūras Totilas

