
 
PANEVĖŽIO VYTAUTO  ŽEMKALNIO GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUS 

 

                                                                  ĮSAKYMAS 

                 DĖL BIRŽELIO  MĖN. NUOTOLINIO DARBO PLANO  

 

                                    2021 m. gegužės 31 d. Nr. V- 47-(1.5)  

                                                     Panevėžys 
 

 

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

I. Mokytojų tarybos veikla. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

Mokytojų tarybos posėdis 

1.1. Dėl Pradinio ugdymo mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, 

papildomų darbų skyrimo 

1.2. Dėl pasiruošimo kitiems mokslo metams 

1.3. Dėl integruotų mokomųjų dalykų projektų 

1.4. Dėl pradinio ugdymo pakopos  klasių pagal meninę 

kryptį atsiskaitomųjų darbų tvarkos aprašo 

 

06-15 
11.00 val. 

  

A.Totilas 

S.Greviškis 

D.Tamošiūnienė, 

 

 

Mokytojų tarybos posėdis 

1.5. Dėl Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo 

1.6. Dėl mokytojų darbo krūvio 2021-2022 m.m. 

1.7. Dėl Ugdymo plano 2021-2022 m. projekto. 

1.8. Dėl integruotų mokomųjų dalykų projektų 

1.9. Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopos klasių 

pagal meninę kryptį atsiskaitomųjų darbų tvarkos aprašo 

1.10. Dėl klasių vadovų veiklos (Kultūrinio ugdymo 

programos) ataskaitos 

06-21 
10.00 val. 

A.Totilas 

S.Greviškis 

D.Tamošiūnienė, 

 

 

1.11. Dėl „Metodinės tarybos 2020-2021 m.m. veiklos 

įsivertinimo“ 

 MT vadovė 

A.Grišiuvienė 

Išplėstinis mokytojų ir gimnazijos vadovybės posėdis 

1.12. Dėl gimnazijos mokytojų veiklos savianalizės 

25 

Atskiru 

grafiku 

A.Totilas 

MG vadovai 

Vaiko gerovės komisijos posėdis 

1.13. “Dėl pradinio ugdymo SUP mokinių mokymosi 

rezultatų, pamokų lankomumo” 

1.14. Dėl pradinio ugdymo SUP mokinių mokymosi 

rezultatų, pamokų lankomumo” 

 

II sav. 

S.Greviškis 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

 

II.  Rezultatai. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

2.1.  Statistinių žinių pateikimas savivaldybės 

administracijai 

05 S.Greviškis 

Asmenybės branda 

2.2.  Mokslo metų baigimo šventinė klasės valandėlė 

pradinių  klasių mokiniams 

2.3. Klasės  valandėlė 5-11 klasių mokiniams „Mokymosi 

pasiekimai” 

 

16 

 

21 

22 

 

Pradinių klasių 

vadovai 

5-11 Klasių vadovai 

 



2.4. Mokslo metų baigimo šventinė klasės valandėlė 

pagrindinio ir vidurinio (III g-jos)  klasių 

mokiniams 

 

 

 

5-11 Klasių vadovai 

Gabumų ir talentų ugdymas 

2.5. Gabių mokinių apdovanojimas 

2.6. 3 b klasės mokinių komanda “Gamtos draugai” minės 

Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną dalyvaudami 

Miesto bendrojo ugdymo mokyklų 3-4 klasių 

mokinių interaktyvioje viktorinoje “Siek darnaus 

tikslo” 

 

 

22 

 

4 

D.Tamošiūnienė, 

klasių vadovai 

 

Z.Satkauskienė 

Brandos egzaminai ir PUPP 

2.7. Konsultacijos mokiniams pagal tvarkaraštį 

2.8. Pasitarimas „Dėl  egzaminų vykdymo instruktažo“ 

 

2.9. Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis brandos 

egzaminas 

2.10. Biologijos valstybinis brandos egzaminas 

2.11. Užsienio kalbos (anglų k.) rašymo, klausymo, 

skaitymo dalių valstybinis brandos egzaminas 

2.12. Užsienio kalbos (anglų k.) kalbėjimo dalies 

valstybinis brandos egzaminas 

 

iki 06-18 

06-03 

 

06-07 

 

06-09 

06-14 

 

06-21 - 22 

 

Dalykų mokytojai 

A.Totilas 

S.Greviškis 

D.Tamošiūnienė 

 

III. Ugdymas ir mokinių patirtys. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

3. Pagalba mokiniui. 

3.1.  Mokiniams, gavusiems nepatenkinamą įvertinimą 

teikiama pagalba. Konsultacijų organizavimas 

3.2. Soc. pedagogo veikla 

3.3. Psichologo veikla 

3.4. Spec. Pedagogo veikla 

3.5. Soc.pedagogo veikla 

 

  Visą 

mėn. 

 

Dalykų mokytojai 

 

J.Briedienė 

.Gataveckaitė 

I.Čekanauskaitė 

J.Briedienė 

3.6. Projektas „Savaitę mokausi kitaip” pradiniame ugdyme: 

NUD. Knygos diena. ,,Knyga geriausia draugė” 

NUD. Filmo diena. ,,Iš filmo mokausi gerumo” 

NUD. Eksperimentų diena. ,,Mokausi tyrinėdamas gamtą” 

NUD. Sporto diena. ,,Sportuoju gryname ore”   

NUD. Profesinio orientavimo diena. ,,Profesija iš arti” 

3.7. Projektas „Savaitę mokausi kitaip” pagrindiniame ir 

viduriniame ugdyme. 
 

3.8. 3 b mokinių dalyvavimas  PRC ,,RoboLabas" iniciatyvoje 

,,Profesija iš arti" nuotoliniame susitikime su Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto dėstytojais paskaitoje “Kaip 

sugalvoti gerą idėją ir pristatyti ją „kietai“ 

3.9. Projektas „Sveikata visus metus“ 

3.10.  2b dalyvavimas vaikų ir jaunimo meno projekte ,,Eilių 

orkestras”, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje 

bibliotekoje ,,Židinys”. Renginys "Geros nuotaikos programa 

su klounu", skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. 

3.11  2b dalyvavimas Poezijos pavasario šventėje  

3.12. Renginys 2a klasėje, skirtas pasaulinei dienai be tabako 

 

7-11 

 

 

 

 

14-18 

 

 

11 d. 

 

 

 

 

1-16 

 

 

1 d. 

 

 

 

1-16 d. 

 

Pradinių klasių 

mokytojų metodinė 

grupė 

 

 

Metodinė taryba 

 

Z.Satkauskienė 

 

 

 

 

D. Skukauskienė 

 

 

L. Valainienė 

 

 

L. Valainienė 

 

A. Čebatoriūnienė 

V .Zubienė 



“Elektroninės cigaretės -išsigelbėjimas ar  apgaulė ?”  

3.13.Kazickų šeimos fondo A.Kazickienės premijos įteikimas 

  
3.14.Kazickų šeimos fondo atstovų susitikimas su mokiniais 

 

23 

10.00 
11.00 

Konkurso 

organizavimo grupė 

 

Neformalusis mokinių švietimas 

3.15. NVŠ veiklos ataskaitų rengimas ir pristatymas 

Iki 19 d.  

NVŠ mokytojai 

 

4. Ugdymosi aplinkos. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

4.13. Edukacinės išvykos. Kultūros pasas: 

4.1.1. Virtuali edukacija  3 b klasei “Knygnešių keliais” 

Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 

4.1.2 Virtuali edukacija III a kl. “1 minutės prisistatymas”  

Iki 06-23 

 

06-01 

06-18 

Klasių vadovai 

 

Z.Satkauskienė 

A. Vaičiulionė 

4.14. Naujo pastato koridoriaus stendų tvarkymas 

4.15. Aplinkos tvarkymas 

4.16. Viešieji pirkimai 

Visą 

mėn.  

E.Cironka  

 

5. Vadyba ir lyderystė. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

Planavimas, veiklos kryptingumas. 

5.13.  Darbo plano rugpjūčio mėn.  rengimas.  

5.14. NVŠ renginių sklaidos gimnazijos svetainėje priežiūra 

5.15. NVŠ dienynų patikra 

5.16. Dienyno patikra 

 

IV sav. 
IV sav. 

IV sav. 

IV sav. 

 

D.Tamošiūnienė  

 

5.17. Mokinių mokymo namuose dienyno patikra   

5.18. El. dienyno pildymo patikra 

Visą mėn. 

IV sav. 
S.Greviškis 

 

Gimnazijos tinklaveika. 

5.19. Bendardarbiavimas su Alumni klubo nariais 

5.20. Informacijos gimnazijos svetainėje pildymas 

5.21. Gimnazijos paskyrų Facebook bei Instagram 

informacijos pildymas  

I sav. 

 

 

 

Visą mėn. 

 

G.Lukošiūnas 

E.Janulionienė 

 

R.Gataveckaitė 

Veikimas kartu. 

5.22.Premijų konkurso organizavimo darbo grupės posėdis 

5.23.Metodinių grupių pasitarimas 

5.24.Ugdymo plano darbo grupės pasitarimas  

5.25.Gimnazijos veiklos įsivertinimo darbo grupės 

pasitarimas 

 

14 

 

15   14.00 

16  14.00 

17 14.00 

 

Darbo grupės 

nariai  

MG nariai 

 

 

Bendradarbiavimas su tėvais. 

5.26. 1 klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas. Anglų k. reikalavimų pristatymas 

5.27. Informacijos tėvams teikimas dėl mokymosi rezultatų 

ir jų aptarimas 

 

I sav. 

 

III sav. 

 

D.Skukauskienė 

R.Plėtienė 

S.Greviškis 

D.Tamošiūnienė, 
 

 

  Direktorius                                                                                                                         A.Totilas 

                                                                                                           
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Danguolė Tamošiūnienė,  


