PANEVĖŽIO VYTAUTO ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL DARBO PLANO VASARIO MĖNESIUI

2021 m. sausio 31 d. Nr. V-12-(1.5)
Panevėžys

T v i r t i n u 2021 m. vasario mėnesio darbo planą:

I.

Mokytojų tarybos veikla.

Turinys

Data
(diena)

1.1. Mokytojų tarybos posėdis.
1.2. Dėl I pusmečio pasiekimų
1.3. Dėl mokinių motyvacijos tyrimo pristatymo
1.4. Dėl įskaitų, egzaminų organizavimo.
1.5. Dėl individualaus plano 2021-2022 m.m. tyrimo
1.6. Dėl Ugdymo turinio atnaujinimo
1.7. Dėl Ugdymo plano 2021-2022 m.m. projekto.
1.8. Dėl mokytojų skaitmeninio raštingumo
1.9. Dėl Vasario 16-osios minėjimo
1.10. Dėl Šimtadienio organizavimo
1.11. Dėl pasiruošimo projektinei savaitei (kovo 1-5d.).
1.12. Dėl gimnazijos BENDRUOMENĖS DIENOS (0305).
1.13. Vaiko gerovės komisijos posėdis
1.14. Dėl SUP mokinių I pusmečio mokymosi rezultatų

II.
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Atsakingas vadovas ar
mokytojas

S. Greviškis

14.00-16.00

val.

D.Tamošiūnienė

I sav.

S.Greviškis
Vaiko gerovės
komisijos nariai

Rezultatai.

Turinys

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

2.1. Statistinių žinių pateikimas savivaldybės administracijai
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S.Greviškis

18
9 val.

D.Tamošiūnienė
Klasių vadovai
J.Briedienė

I sav.

Klasių vadovai

Klasių vadovų pasitarimas.
2.2. Dėl mokinių nuotolinio mokymosi
2.3. Dėl MTM (Mokinys- Tėvai (globėjai)- Mokytojai)
susirinkimų ataskaitos
2.4. Dėl pasiruošimo Kultūrinės programos įgyvendinimo
“Projektų diena”
2.5. Dėl pasiruošimo Bendruomenės dienai
2.6. Dėl pasiruošimo 1-7 kl. tėvų (globėjų) susirinkimui,
Signalinio trimestro rezultatų analizės
2.7. Dėl Individualaus pagalbos plano sudarymo mokymosi
sunkumų turintiems ir linkusiems praleisti pamokas
mokiniams
Klasių vadovų valandėlė.
2.8. Projektas „SkaiTAU“

2.9. Projektas „Geltona, žalia, raudona“. Šventinė klasės
valandėlė, skirta Vasario 16-ąjai

II sav.

Vaiko gerovės komisijos veikla.
2.10. Mokinių ugdymosi sunkumų priežasčių nustatymas,
analizavimas
2.11. Mokinių pamokų lankomumo analizė
Ugdymas karjerai
2.12. Dalyko ir UK integruota veikla.
2.13. 7a kl. valandėlė “Ar svarbu žinoti savo interesus ir
juos panaudoti renkantis profesiją”
Gabumų ir talentų ugdymas (olimpiados, konkursai)
2.14. 2a ir 2b klasių mokinių dalyvavimas Panevėžio
regiono akcijoje ,,Laisvų vaikų knyga apie laisvę”
2.15. 2a ir 2b klasių dalyvavimas respublikiniame mokinių
virtualiame konkurse-parodoje ,,Duonos diena”
2.16. 2a ir 2b klasių dalyvavimas virtualiame piešinių
konkurse–parodoje „Užgavėnių kaukė“.
2.17. 2a, 2b, 3 b klasių dalyvavimas respublikinėje
virtualioje fotografijų parodoje ,,Pasaulis vaiko akimis.
Žiema 2021“
2.18. 1a ir 3 b klasių dalyvavimas virtualiame piešinių
konkurse-parodoje „Užgavėnių kaukė“
2.19. 3 b klasės mokinių dalyvavimas tarptautiniame
piešinių konkurse-parodoje „Draugiškesnis pasaulis su
aviacijos sportu”
2.20. 3 b klasės mokinių darbų rengimas tarptautiniam
Barbaros Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkursui
“Mano ateities pasaulis”

Visą mėn.

Vaiko gerovės
komisija,
Klasių vadovai

Visą mėn.

Dalykų mokytojai,
G.Lukošiūnas
D.Radzevičienė
D.Tamošiūnienė
A. Bendžiuvienė
L. Valainienė
A. Bendžiuvienė
L. Valainienė
A. Bendžiuvienė
L. Valainienė
Z.Satkauskienė
A. Bendžiuvienė
L. Valainienė
Z.Satkauskienė
D. Skukauskienė
Z.Satkauskienė

III sav.

visą
mėnesį
Visą
mėn.

I-II sav.

I sav.
visą
mėnesį

Z.Satkauskienė

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

Visą
mėn.

Dalyko mokytojai

III sav.

D.Tamošiūnienė

II sav.

D.Tamošiūnienė

II sav.

10 (II g-jos) klasių
vadovės

3. Ugdymas ir mokinių patirtys.
Turinys

Poreikių pažinimas.
3.1. Užduočių bei mokymosi tempo diferencijavimas
atsižvelgiant į mokinių poreikius (turinčius
nepatenkinamus įvertinimus).
3.2. Tyrimo „I klasių mokinių mokymosi poreikiai“
3.3. Tyrimo „Neformaliojo švietimo organizavimo
gimnazijoje
problemos
ir
perspektyvos“
organizavimas
3.4. 10 (II g-jos) klasių mokinių menų poreikio tyrimas

Pagalba mokiniui.
3.5. Mokiniams, gavusiems nepatenkinamą įvertinimą Visą
mėn.
teikiama pagalba. Konsultacijų organizavimas
3.6. Soc. pedagogo veikla
3.7. Mokinių savipagalbos grupės I kl. organizavimas
3.8. Psichologo veikla
3.9. Spec. pedagogo veikla
3.10. Logopedo veikla

Dalykų mokytojai
J.Briedienė,
J.Briedienė, VGK
R.Gataveckaitė
I. Čekanauskaitė
I. Čekanauskaitė

Mokinių tarybos veikla.
3.11. Mokinių tarybos veiklos planavimas kovo mėn.
3.12. Dalyvavimas LMS metinės programos "SLURŠ"
veikloje
3.13. Dalyvavimas LMS Panevėžio MSIC vadovų klubose ir
renginiuose
Ugdymas mokyklos gyvenimu
3.14. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO dienos
minėjimas
3.15. Šimtadienis
Neformalusis mokinių švietimas
3.16. Aleksandros klubas.
1. Vasario 16 d. skirtas akcentas gimnazijoje, interneto
svetainėje
2. Susitikimas su PVŽG alumnu.
3.17. „Mažųjų teatras“. virtualus sveikinimas ,,Sveikinu
Lietuvą“ gimnazijos interneto svetainėje.
3.18. „Mažieji improvizatoriai“. Pranešimas ir kūrybinių
darbų pristatymas gimnazijos interneto svetainėje
„Kaip pirmokai myli Lietuvą!”
3.19. “Tūrinė plastika” mokinių kūrybinių darbų paroda
Lietuvai I aukšto koridoriuje ir mokyklos svetainėje.
3.20. “TRYS FORMOS-TRYS SPALVOS” -kūrybinių
darbų paroda-konkursas, skirta vasario 16 ąjai..
3.21. Robotikos būrelis. Pradinių kl. mokinių dalyvavimas
Robotikos konkurse „Laisvi, energingi, gabūs,
originalūs” pateikiant iš lego kaladėlių sukonstruotą
„Laisvės maketą“.
Tarpdalykinė integracija.
3.22. Projektas „Geltona, žalia, raudona“ (Priedas Nr.1)
3.23. Dalyvavimas respublikiniame projekte “ Lietuvių
kalbos dienos”
Integruotos pamokos
3.24. Integruotos dailės ir fizinio ugdymo pamokos 5a, 7b,
Ib, IIb, IV abc klasėms “Žemės menas” Skulptūros iš
sniego.
3.25. 7a kl. mokinių kūrybinių darbų, skirtų Vasario 16 d.
proga, paroda.
3.26. Integruota istorijos, geografijos ir IT pamoka
“Didžiosios kelionės” 6a ir 6b klasėje.

Visą
mėn.

Klasių vadovai,
lituanistai
Menų mokytojai
III klasių vadovai,
IV klasių vadovai

12
12

R.Majauskienė
II sav.

IV sav.

II-IV
sav.

K.Nainienė,
L.Valainienė
R.Plėtienė

Z.Satkauskienė
II sav.

I.Žvinakienė
E.Janulionienė
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Visą
mėn.

MG vadovai
Lietuvių kalbos
MG

I sav.

J.
Jasinskienė
(dailė),
kūno
kultūros mokytojai
D.Radzevičienė
A.Bičkienė,
J.Astramskienė,
G.Jukna,
E.Janulionienė,
A.Vasiliauskas

Ugdymo(si) integralumas
3.27. Respublikinė akcija ,,Saugesnio interneto savaitė”. II sav.
Klasių valandėlės.
3.28. 7 kl. mokiniams “Nusikaltimai elektroninėje erdvėje” II sav.
3.29. III-IV kl. mokiniams “Alkoholio ir kt. psichiką
III sav.
veikiančių medžiagų kontrolė Lietuvoje ir pasaulyje”..
Sveikatingumo ugdymas
3.30. Dalyvavimas Panevėžio sveikatos biuro filmų peržiūroje ir

R.Gataveckaitė
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Soc. pedagogė
J.Briedienė,
pilietinio ugdymo
mokytojai,
klasių vadovai
Miesto
bendruomenės
pareigūnai
V.Zubienė

diskusijose apie sveiką gyvenseną, psichinę sveikatą, neįgalius
parolimpiečius, sporto svarbą su filmo prodiusere,
režisieriumi, parolimpiete bei "Jaunimo linijos" atstovais.

3.31. Klasių vadovų supažindinimas su “Vilniaus
universiteto mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų II sav.
ugdymas pandemijos dėl COVID-19 metu: grėsmės bei
galimybės ekosisteminiu požiūriu“ finansuojamo
LMTLT (sut.nr. S-COV-20-11) pagrindiniais rezultatais IV sav.
ir rekomendacijomis”
3.32. Filmo apie patyčias peržiūra ir aptarimas
3.33. SLURŠ integruota klasės valandėlė “Gydytojo I sav.
patarimai“.Nepervargti, o pavargus pailsėti “– mokymosi
ir poilsio režimo reguliavimas.

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistė

A. Čebatoriūnienė,
klasių vadovai

D.Radevičienė

4. Ugdymosi aplinkos.
Turinys

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

4.1. Edukacinės išvykos. Organizuojami nuotoliniai
susitikimai.
4.2. Renginys 6a kl iš Kultūros paso.
4.3. 6a kl. mokinių nuotolinis susitikimas su priešgaisrinės
gelbėjimo stoties specialistu “Būkime saugūs prie
užšalusių vandens telkinių”
4.4. Renginys „Krentanti žvaigždė“ pagal Kultūros pasą

Visą
mėn
pagal
atskirą
planą

Klasių vadovai

4.5. Viešieji pirkimai
4.6. Pradinių klasių kabinetų įrengimas

Visą
mėn.

E.Cironka

Aplinkų bendrakūra:
4.7. Mokinių darbų paroda “TRYS FORMOS-TRYS
SPALVOS”

Visą
mėn.

I.Žvinakienė

Data
(diena)

Atsakingas vadovas ar
mokytojas

I sav.
IV sav.

D.Tamošiūnienė
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R. Majauskienė
R. Majauskienė
Z.Satkauskienė,
D.Skukauskienė
R.Plėtienė

5. Vadyba ir lyderystė.
Turinys

Planavimas, veiklos kryptingumas.
5.1. Kvalifikacijos programos rengimo organizavimas
5.2. Darbo plano kovo mėn. rengimas.
5.3. NVŠ renginių sklaidos gimnazijos svetainėje priežiūra
5.4. Kontrolinių darbų grafikų analizė
5.5. Projektinių darbų savaitės „Savaitę mokausi kitaip“
organizavimas
5.6. NVŠ dienynų patikra
5.7. Mokytojų, dėstančių I-III kl., el. dienyno pildymo
patikra dėl integruojamųjų programų
5.8. Mokinių mokymo namuose organizavimas
5.9. El. dienyno pildymo patikra
Gimnazijos tinklaveika.
5.10. Bendardarbiavimas su Alumni klubo nariais

III sav.
Visą mėn

II sav.
IV sav.
IV sav.

Visą mėn.

S.Greviškis

IV sav.
I sav.

G.Lukošiūnas

5.11. Informacijos gimnazijos svetainėje pildymas
5.12. Gimnazijos paskyrų Facebook bei Instagram
informacijos pildymas
Projektinė veikla.
5.13. Pamokos projektų organizavimas
5.14. Pasiruošimas projektinei savaitei
5.15. Paraiškos rengimas 2021 m. vaikų ir jaunimo meno
projektų finansavimo konkursui
5.16. Paraiškos rengimas 2021 m. Sveikatingumo projektų
finansavimui
5.17. Paraiškų rengimas Vaikų vasaros poilsio stovyklos
projektų finansavimo konkursui
5.18. 1-3 kl. mokinių dalyvavimas Panevėžio katechetikos
centro organizuojamame projekte "Tegarbina Tave,
Viešpatie, visi kūriniai", skirtame enciklikos "Laudato
si" metams paminėti.
5.19. Projektas „Sveikata visus metus“. Tema “”Šiandien
esu labai turtingas, nes esu sveikas.
5.20. Sveikatiados projekto iššūkis „Pietų kovos“
Veikimas kartu.
5.21. Metodinės tarybos pasitarimas
5.22. Ugdymo plano 2021-2022 m.m. projekto rengimo
darbo grupė
5.23. A.Kazickienės premijos konkurso darbo grupės
pasitarimas
5.24. Metodinių grupių pasitarimai „Dėl moode aplinkos
taikymo vykdant nuotolinį ugdymą“
Bendradarbiavimas su tėvais.
5.25. MTM susirinkimai (Mokinys-Tėvai (globėjai)Mokytojai) „Mokinio mokymosi sėkmės ir
perspektyvos“ 5-7 klasių mokiniams. Signalinis
trimestras
5.26. MTM susirinkimai (Mokinys-Tėvai (globėjai)Mokytojai) „Mokinio mokymosi sėkmės ir tikslų
kėlimas II pusmečiui“ I-IV klasių gimnazistams.
5.27. Būsimų 5 klasių mokinių tėvų (globėjų) susirinkimas
Bendradarbiavimas su miesto, respublikos įstaigomis,
organizacijomis ir kt.
5.28. I Pusmečio mokinių mokymosi rezultatų analizės

pateikimas progimnazijoms.

Visą mėn.

R.Gataveckaitė
Visą mėn

Dalykų mokytojai
D.Tamošiūnienė
J.Briedienė

Vasario
15d. gegužės 30
d.

visą mėn

J.Briedienė
E.Černauskaitė

visą mėn.

D. Skukauskienė
1-ų kl. mokytojos

01 16.00
03 16.00

MT nariai
Darbo gr. nariai

02 16.00

Darbo gr.nariai

II sav.

MG nariai

I sav.

D.Tamošiūnienė
Klasių vadovai

I sav.
I sav.

D.Tamošiūnienė
Klasių vadovai

27 18 val.

A.Totilas
D.Tamošiūnienė

Pagal
atskirą
planą

S.Greviškis

5.29. Dalyvavimas Panevėžio sveikatos biuro filmų peržiūroje ir
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diskusijose apie sveiką gyvenseną, psichinę sveikatą,
neįgalius parolimpiečius, sporto svarbą su filmo prodiusere,
režisieriumi , parolimpiete bei "Jaunimo linijos" atstovais.

5.30. 1-3 kl. mokinių dalyvavimas Panevėžio katechetikos

centro organizuojamame projekte "Tegarbina Tave,
Viešpatie, visi kūriniai", skirtame enciklikos "Laudato
si" metams paminėti.
5.31. 3 b klasės mokinių dalyvavimas žmogaus saugos
prevencijoje “Būk saugus, mokiny” Panevėžio
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos nuotoliniame
užsiėmime.
5.32. 7b klasės virtualus susitikimas su policijos pareigūnu.
Tema: Virtualios patyčios.
5.33. 6a kl. mokinių nuotolinis susitikimas su
priešgaisrinės gelbėjimo stoties specialistu “Būkime
saugūs prie užšalusių vandens telkinių”

E.Janulionienė

Vasario
15d. gegužės 30
d.
1 savaitę

V.Zubienė

E.Černauskaitė

Z.Satkauskienė
J.Astramskienė
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R.Majauskienė
I sav.

5.34. Susitikimas su Kovo 11-osios akto signataru dr.
Albertu Šimėnu. Knygos „SSRS PERTVARKA
(PERESTROIKA)“ pristatymas.
5.35. Pradinių kl. mokinių dalyvavimas Robotikos konkurse
„Laisvi, energingi, gabūs, originalūs” pateikiant iš lego
kaladėlių sukonstruotą „Laisvės maketą“.

Direktoriaus
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Tamošiūnienė,
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G.Lukošiūnas
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E.Janulionienė

Artūras Totilas

