
   
                     PANEVĖŽIO VYTAUTO  ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS 

                       DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DARBO PLANAS LAPKRIČIO MĖNESIUI 

2020 m. lapkričio 3 d. Nr. V-94-(1.5). 

Panevėžys 

 

 
 

T v i r t i n u 2020 m. lapkričio  mėnesio darbo planą: 

I. Mokytojų tarybos veikla. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

Mokytojų tarybos posėdis. 

1.1. Dėl Veiklos plano 2021.m. rengimo 
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A.Totilas 

 

1.2. Dėl užsieniečių mokymo gimnazijoje. 

1.3. Dėl Ugdymo mokyklos gyvenimu pradiniame ugdyme 

modelio rengimo. 

1.4. Dėl virtualios mokymo aplinkos-moodle- taikomumo 

ugdymo procese 

1.5. Projektinių, tiriamųjų, patyriminių, kūrybinių darbų 

organizavimas ir vertinimas 

1.6. Dėl gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo. 

1.7. Dėl humanistinės kultūros ugdymo menine veikla 

ugdymo  plano 2021-2022m.m. projekto pristatymo  

1.8. Dėl gimnazijos mokinių Tėvų (globėjų) susirinkimo 

organizavimo: 

1.9. Dėl šv.Kalėdų šventės gimnazijos mokiniams 

organizavimo. 

 D.Tamošiūnienė  

 

 

 

1.10. Dėl prevencinių programų, priemonių dėl smurto ir 

patyčių. 

1.11. Dėl brandos egzaminų pasirinkimo 

1.12. Dėl individualios mokinių pažangos 

 S. Greviškis 

 

II.  Rezultatai. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

2.1.Statistinių žinių pateikimas savivaldybės administracijai 05 S.Greviškis 

Asmenybės branda 

2.2. Socialinės pilietinės veiklos organizavimas   

Visą mėn. Klasių vadovai 

Klasių vadovų  pasitarimas. 

2.3. Dėl mokinių lankomumo, vėlavimo į pamokas 

2.4.Dėl 1-7 klasių mokinių mokymosi Signalinio trimestro 

rezultatų 

2.5.Dėl tėvų įtraukimo į ugdymo procesą, renginius 

2.6.Dėl projekto „SkaiTAU“ organizavimo miesto, 

gimnazijos bibliotekose 

2.7.Socialinės pilietinės veiklos: 

● Judriosios pertraukos 
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D.Tamošiūnienė  

Klasių vadovai 

J.Briedienė 

 

 

 

 



● Mokymo pagalba 5-7 klasių mokiniams 

● Mokinių pagalba organizuojant renginius 

Klasių vadovų  valandėlių, dalyko, prevencinių programų 

integracija. 

2.8. Dėl projekto “Lapkritis- kūrybos mėnuo” 

2.9. Pradinių klasių mokinių dalyvavimas Panevėžio miesto 

bibliotekų organizuojamame projekte ,,Virtualūs 

susitikimai”. 

2.10. Pradinių klasių mokinių Žibintų paroda. 

2.11. 2a kl. mokinių keramikos darbų  paroda Smėlynės 

bibliotekoje. 

2.12. Kūrybinių darbų paroda „Paskutinis klevo lapas“ 

 

2.13. Klasės valandėlė „Tolerancijos dėlionė“, skirta 

Tolerancijos dienai 

2.14. 2 kl. mokiniams praktinis užsiėmimas „Saugau save ir 

kitus nuo COVID-19 infekcijos plitimo“ 

2.15. 1 kl. mokiniams diskusija  „Ką žinai apie 

pedikuliozę?“, skirta asmens higienos įgūdžių ugdymui 

ir pedikuliozės (utelėtumo) profilaktikai.  

2.16. 3b klasių mokiniams sveikatingumo valandėlė 

„Saugus ir sveikas kelyje tamsiu paros metu“, skirta 

traumų ir sužalojimų prevencijai.  

2.17. Ia klasės mokiniams sveikatingumo valandėlė  

„Rūkymo žala ir pasekmės“, skirta rūkymo ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai.  

II sav. 

 
    Visą 

mėnesį 

     

 

  II sav.. 

 

IV sav. 

 

 

visą mėn 

 

I sav. 

 

 

 

II sav. 

 

 

II sav. 

 

 

 

 

III sav. 

 

 

 

IV sav. 

 

 

 

Klasių vadovai, 

 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Pradinių klasių 

mokytojos 

A. Bendžiuvienė 

 

1-ų kl. mokytojos 

 

J.Briedienė, klasių 

vadovai 

 

A.Čebotariūnienė ir:  

A. Bendžiuvienė, 

L.Valainienė 

R.Plėtienė 

D.Skukauskienė 

 

 

Z.Satkauskienė 

 

 

 

G.Lukošiūnas 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla. 

2.18. Mokinių ugdymosi sunkumų priežasčių nustatymas, 

analizavimas 

2.19. Mokinių pamokų lankomumo analizė 

 

Visą mėn. Vaiko gerovės 

komisija, 

Klasių vadovai 

Pasiekimai ir pažanga. 

2.20.  Mokinių, turinčių mokymosi sunkumų, pasiekimų 

aptarimas mėnesio pabaigoje 

2.21. Darbo pamokoje su gabiais mokiniais aptarimas 

2.22. Signalinio pusmečio I-IV klasių mokiniams vedimas 

2.23. 1-7 klasių mokinių I trimestro signalinių rezultatų, 

mokinio individualios pažangos aptarimas, tikslų kėlimas 

2.24. Fizikos bandomasis VBE 

 

 

Visą 

mėn. 

 

 

 

  

06 

 

 

Dalykų mokytojai, 

MG vadovai 

 

 

 

 

I.Tvarijonienė 

Biblioteka – ugdymo proceso dalyvė 

2.25. Teminės parodos. 

2.26. Bibliotekos lankymas. Susipažinimas su S.Nėries, 

E.mezginaitės ir kitų Panevėžio krašto kūrėjų kūryba 

2.27. S.Nėries “Senelės pasakos” motyvais pasakų 

inscenizavimas ir iliustravimas, skirta poetės 

gimtadieniui mokyklos bibliotekoje  
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R.Vrubliauskienė 

Lietuvių k. mokytojai 

 

 

Z.Satkauskienė 

 

  



 

III. Ugdymas ir mokinių patirtys. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

Poreikių pažinimas. 

3.1. Ugdymo diferencijavimas 5-7 klasių mokiniams 

3.2.  Užduočių rengimas gabiems mokiniams 

 

 

Visą 

mėn. 

 

Dalyko mokytojai 

Vaiko gerovės komisijos posėdis. 

3.3. Dėl pagalbos mokiniui 

3.4. Dėl SUP mokinių ugdymo 

 

II sav. S.Greviškis, 

VGK 

Pagalba mokiniui. 

3.5.  Mokiniams, gavusiems nepatenkinamą įvertinimą 

teikiama pagalba 

3.6. Soc. pedagogės veikla 

3.7. Spec. pedagogės veikla 

3.8. Logopedo veikla 

3.9. Psichologo veikla 

Visą 

mėn. 

 

D.Tamošiūnienė 

S.Greviškis, 

J.Briedienė 

I.Čekanauskaitė 

I.Čekanauskaitė 

R.Gataveckaitė 

Mokinių tarybos veikla. 

3.10. Mokinių tarybos veiklos planavimas gruodžio mėn. 

3.11. 2020 m. veiklos analizė, pasiūlymai 2021 m. Veiklos 

planui rengimas 

 

I sav. R.Gataveckaitė 

Ugdymas mokyklos gyvenimu 

 

3.12. Projektas „Lapkritis- kūrybos mėnuo“, skirtas 

Panevėžio krašto kūrėjams 
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Darbo grupė, 

Lietuvių kalbos, 

menų  mokytojai 

3.13. Projektas “Tolerancija- kas tai? “ II-III sav. E.Černauskaitė  

3.14. . Kviečiu  į  muziejų. Integruota rusų k. pamoka 

muziejuje 9  klasėms.3.16muziejų’’( 3Ib, Ia kl.) 

III sav. Užsienio kalbų 

mokytoja 

I.Mazarevičienė 

Neformalusis vaikų švietimas 

3.15. “Maironiečių, literatų” būrelio mokinių 

V.Zaborskaitės kapo tvarkymas  

3.16. Vaikų ir jaunimo meno projektas ,,Eilių orkestras“ 

šventinis renginys – konkursas bibliotekoje 

,,Židinys“ 

 

I sav. 
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S.Motiejūnienė, 

 

 

L. Valainienė 

R. Karašienė 

 

 

Gabių mokinių ir talentų ugdymas. 

3.17. Gimnazijos I etapo olimpiadų organizavimas 

3.18. Lietuvos respublikinė aplinkosaugos olimpiada 

 

3.19. ,,Olympis 2020 – Rudens sesija“! 

Visą 

mėn. 
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Visą  

mėn 

D.Tamošiūnienė 

Metodinė taryba 
Gamtos ir socialinių 

mokslų MG 

L. Valainienė 

Ugdymo(si) integralumas 

3.20. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas 

"Saugok save ir kitus" įgyvendinimas: 

3.21.          “Prekybos žmonėmis pavojai”. Klasės 

valandėlės I gimnazijos klasėse. 

3.22.  Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programos 

įgyvendinimas:  

3.23. “Alkoholis ir šeima” integruota dorinio ugdymo 

pamoka III kl. mokiniams. 

Visą 

mėn. 

 

 

 

III sav. 

 
 

 

Soc. Pedagogė 

J.Briedienė 

 

J.Briedienė, I-ų 

klasių vadovai 

 

J.Briedienė, 

Klasių vadovai 

 



  

Integruotos pamokos  

3.24. Mokinių darbų parengimas Tarptautiniam mokinių 

meninės kūrybos darbų konkursui „Kalėdinis 

atvirukas“ 

 

IV sav. 

 

 

 

 

Z. Satkauskienė 

Karjeros ugdymas 

3.25. Dėl brandos egzaminų pasirinkimo 

 

 

II sav. 

 

 

  S.Greviškis 

 

IV. Ugdymosi aplinkos. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

4.1. Mokinių darbų paroda Mansardos galerijoje, skirtas 

Panevėžio krašto poetėms Elenai Mezginaitei ir  

Salomėjai Nėriai 

Visą 

mėn.  

 

I.Žvinakienė 

4.2. 5, I g-jos klasių pamokos, skirtos S.Nėries gimtadieniui 

muziejuje. S.Nėries auditorijos lankymas 

12-16 Lietuvių k. 

mokytojai 

4.3. 3 b klasės mokinių darbų paroda “Kuriame pagal V. 

Kandinskio spalvų studiją: kvadratai su koncentriniais 

apskritimais”  

4.4. 3 b klasės mokinių  kūrybinių darbų parengimas  

Respublikiniam konkursui „Baltas stebuklas“   
4.5.3 b klasės mokinių darbų paroda “Kūrybinės 

interpretacijos pagal  M.K. Čiurlionio kūrinius” 

 

I sav. 

 

 

II  sav. 

 

IV sav. 

Z.Satkauskienė 

 

 

Z.Satkauskienė 

 

Z.Satkauskienė 

 

 Edukacinės išvykos, edukaciniai renginiai. Kultūros pasas. 

4.6. Edukacinis užsiėmimas “Grafika” 
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D.Radzevičienė 
 

4.7.Skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimas 

ugdymo procese 

Visą 

mėn.  

D.Tamošiūnienė 

Aplinkų bendrakūra: 

4.8.Mansardos tvarkymas, mokinių darbų eksponavimas 

4.9.Pradinių klasių koridoriaus apipavidalinimas mokinių 

darbais 

Visą 

mėn. 

II sav. 

 

I.Žvinakienė, 

Pradinių klasių 

mokytojai 

4.10. Viešieji pirkimai Visą mėn.  E.Cironka  

 

V. Vadyba ir lyderystė. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

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.NVŠ dienynų patikra 

 

IV sav. 
III sav. 

Visą mėn 

IV sav. 

 

D.Tamošiūnienė  

 

5.5.Mokinių mokymo namuose organizavimas  

5.6.El. dienyno pildymo patikra 

Visą 

mėn. 

IV sav. 

S.Greviškis 

 

Gimnazijos tinklaveika. 

5.7. Bendardarbiavimas su Alumni klubo nariais, fotogalerijos 

pildymas 

5.8.Gimnazijos tinklalapio pildymas, sklaida 

 

Visą 

mėn. 

G.Lukošiūnas 

 

E.Janulionienė 

R.Gataveckaitė 



5.9.Gimnazijos facebook‘o bei instagram‘o informacijos 

pildymas 

5.10. HKU pristatymo rengimas 

5.11. Nuotraukų galerijos sisteminimas 

5.12. Gimnazijos istorijos, tradicinių renginių pristatymo 

rengimas 

5.13. Projektinės veiklos gimnazijoje pristatymo rengimas 

5.14. Kultūrinės programos įgyvendinimo pristatymo 

rengimas 

5.15. Gimnazijos savivaldos pristatymo rengimas 

5.16. Grįžusių/ atvykusių iš užsienio mokinių ugdymo 

informacijos rengimas 

 

A.Grišiuvienė 

G.Lukošiūnas 

J.Astramskienė 

 

R.Majauskienė 

V.Zubienė 

D.Radzevičienė 

R.Gataveckaitė 

 

D.Tamošiūnienė 

Projektinė veikla. 

5.17. Projekto „Dainuojamosios poezijos konkurso „Mano 

senas drauge“, skirto E.Mezginaitei atminti“  III 

pakvietimų išsiuntimas į respublikos mokyklas 

5.18. Gimnazijos projektas “Lapkritis- kūrybos mėnuo” 

5.19. Integruotas dalykų ir klasių vadovų projektas 

“SkaiTAU” 

5.20. Įgyvendinamas projektas "Saugok save ir kitus" 

5.21. 5b kl. Projektas “Šiltos, kvepiančios, vilnonės Kalėdos” 

bendruomeninė integruota tėvelių ir vaikų edukacinė 

veikla- eglutės žaisliukų gamyba. 

5.22. Sveikatiados projekto iššūkis „Pusryčiai madinga“ 

Visą mėn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visą mėn. 

 

 

 

R.Majauskienė 

 

A.Grišiuvienė 

MG nariai 

 

J.Briedienė 

 

A.Venckūnienė  

 

1-ų kl. mokytojos 

Veikimas kartu. 

5.23. Metodinės tarybos pasitarimas  

5.24. Metodinių grupių pasitarimas 

5.25. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

pasitarimas. 

5.26. Kolegų pamokų stebėjimas, aptarimas 

5.27. 1-10  klasių pamokų stebėjimas/ sinchroninių pamokų 

priežiūra 

 

03 

10 

II sav. 

 
Visą mėn. 

Visą mėn. 

 
 

  D.Tamošiūnienė,  

A.Grišiuvienė 

Darbo gr. nariai 

MT nariai 

MG nariai 

Mokytojai 

D.Tamošiūnienė,  

S.Greviškis 

Bendradarbiavimas su tėvais. 

5.28. Atvirų durų diena 5-7 klasių tėvams (globėjams). 

Susitikimai pagal atskirą grafiką 

5.29. Individualūs pokalbiai su tėvais dėl mokinių pamokų 

lankomumo, pasiekimų 

5.30. Atmintinė tėvams ir vaikams ,,Emocijų ratas” 

 

Visą 

mėn. 

 

 

III sav. 

D.Tamošiūnienė 

 klasių vadovai 

 

J.Briedienė, 

 

J.Briedienė 

Bendradarbiavimas su miesto, respublikos  įstaigomis, 

organizacijomis ir kt. 

5.31. 3 b klasės mokinių dalyvavimas Respublikinėje 

akcijoje, minint Tarptautinę tolerancijos dieną, kuriant  

dėliones tinkamam vaikų elgesiui išreikšti. 

5.32. Dalyvavimas Respublikiniame vaikų žodinės ir 

meninės raiškos projekte „SKAITAU, IEŠKAU, 

KURIU!“  

5.33. 2a kl. mokinių keramikos darbų  paroda Smėlynės 

bibliotekoje. 
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visą 

mėnesį 

 

 

 

Z.Satkauskienė 

 

Z.Satkauskienė 

 

 

A.Bendžiuvienė 

 

 

Direktorius                                                                                                                                 Artūras Totilas 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Danguolė Tamošiūnienė,  


