
PATVIRTINTA 

Gimnazijos direktoriaus  
Įsakymu .Nr.V-01-(1.5) 

2023-01-02 
                                    

       

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija 

2023 m. sausio mėn. darbo planas 

I. Rezultatai. 

Turinys 

 

Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar mokytojas 

1.1.  Statistinių žinių pateikimas pagal reikalavimus I sav. S.Greviškis 

Asmenybės branda 

1.2. Mokinių įsivertinimo pamokoje tobulinimo perspektyvos  taikant skaitmeninius įrankius 

1.3. Vedami  I pusmečio įvertinimai (iki 01- 31) 

Visą 

mėn. 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovų  pasitarimas. 

1.4.  Dėl aktyvesnio tėvų įtraukimo į klasės veiklas 

 

II sav. 

 

D.Tamošiūnienė  

Klasių vadovai 

 

Klasių vadovų  valandėlė. 

1.5.  Mokinių pamokų lankomumo analizė 

1.6. MIP: mokymosi pasiekimų aptarimas, tikslų kėlimas   

1.7. Dėl baigiamųjų klasių mokinių atsiskaitymo 

 

III sav. 

 

 

Klasių vadovai 

 

Vaiko gerovės komisijos veikla. 

1.8. Mokinių ugdymosi sunkumų priežasčių nustatymas, analizavimas 

1.9. Mokinių pamokų lankomumo analizė 

1.10. VGK pasitarimas“Dėl SUP mokinių mokymosi rezultatų” 

Visą 

mėn. 

 

03 

S.Greviškis, VGK 

 

Klasių vadovai 

S.Greviškis, VGK 

Gabumų ir talentų ugdymas  D.Tamošiūnienė 

 

1.11.  Dalyvavimas Tarptautiniame matematikos konkurse ,,PANGEA“ I etape.  IV sav. Z.Satkauskienė 

1.12.  1-4 klasių mokinių diktanto konkursas 

1.13.  
III sav. Pradinių klasių mokytojos 

1.14.  Dalyvavimas Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiadoje (11 kl.) miesto etape 12 

10 val. 

Anglų k. mokytojos 

1.15.  Dalyvavimas Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados (III-IV gimnazijos kl.) ir 

prancūzų kalbos konkurso „Je parle français et toi?“(7 kl.) miesto etape.  

17 V.Mackuvienė 

1.16.  Dalyvavimas 61-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados (9-12 / I-IV gimnazijų 

klasės) savivaldybės etape  

18 V.Rimaitė 



1.17. Dalyvavimas 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados (9-12/ gimnazijos 1-

1V klasės) savivaldybės etape 
 

20 I.Tvarijonienė 

1.18. Panevėžio miesto 8 klasių mokinių fizikos olimpiada 20 I.Tvarijonienė 

1.19. Dalyvavimas  Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros I-IV klasių mokinių 

olimpiados miesto etape 

23 Lietuvių k. mokytojai 

1.20. Dalyvavimas Respublikinio anglų kalbos konkurso (I-II gimnazijos kl.) miesto etapas 31 Anglų k. mokytojai 

1.21. Respublikos įvairių gebėjimų, priešmokyklinių grupių ir 1-4 klasių mokinių kūrybinių 

darbų paroda - konkursas „Besmegenių fiesta“.  

I-II sav. Z.Satkauskienė 

A.Bendžiuvienė 

 

Mokymosi pasiekimų patikrinimai 

 

 S.Greviškis 

1.22. PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu pasiekimų patikrinimas visas 

mėn. 

R.Dautartienė, 

R.Majauskienė, 

B.Valkiūnienė 

1.23. 4,8 klasių NMPP pavyzdinių užduočių išbandymas beta.etestavimas.lt  Pradinių klasių, lietuvių kalbos ir 

matematikos mokytojai 

1.24. 4 klasių skaitymas NMPP  sausio 

24-25 d. 

Pradinių klasių mokytojai, 

direktoriaus įsakymu patvirtinta 

NMPP vykdymo grupė 

1.25. 4 klasių matematikos NMPP sausio 31 

- vasario 

1 d. 

Pradinių klasių mokytojai, 

direktoriaus įsakymu patvirtinta 

NMPP vykdymo grupė 

 

II. Ugdymas ir mokinių patirtys. 

Turinys 

 

Data (diena) Atsakingas vadovas ar mokytojas 

2. Poreikių pažinimas. 

2.1.  Veiklos  bei mokymosi tempo diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių poreikius 

2.2. Prašymų dėl kurso, dalyko keitimo analizavimas 

2.3. . Tyrimo „Neformaliojo švietimo organizavimo gimnazijoje problemos ir perspektyvos“ 

organizavimas 

2.4. Tyrimo „I klasių mokinių mokymosi poreikiai“  

2.5. Mokytojų metodinės veiklos ataskaitų  už 2022 m. analizavimas 

2.6.  

 

Visą mėn. 

 

II sav. 

 

III sav. 

I sav. 

 

 

Dalyko mokytojai 

 

S.Greviškis 

D.Tamošiūnienė, MG vadovai 

D.Tamošiūnienė 

D.Tamošiūnienė 

Pagalba mokiniui. 

2.7.  Mokiniams, gavusiems nepatenkinamą įvertinimą teikiama pagalba. Konsultacijų 

Visą mėn.  

Dalykų mokytojai 



organizavimas 

2.8. Psichologo veikla 

2.9. Soc. pedagogo veikla 

2.10. Spec.pedagogo veikla 

2.11. Logopedo veikla 

2.12. Efektyvaus mokymosi būdai. Laiko planavimas mokantis. 

 

 

R.Gataveckaitė 

J.Briedienė 

I.Čekanauskaitė 

V. Bagdonavičienė  

J.Briedienė, klasių vadovai 

Mokinių tarybos veikla. 

2.13. Mokinių tarybos veiklos planavimas sausio mėn. 

2.14. 2022m. veiklos analizės, pasiūlymų gimnazijos Veiklos planui 2023 m. 

II sav. 

 

R.Adomaitienė 

Ugdymas mokyklos gyvenimu 

2.15. Meninio skaitymo konkursas 

2.16. Projektas „Geltona, žalia, raudona“: Laisvės gynėjų dienos minėjimas. 

2.17. Laisvės gynėjų dienos minėjimas ,,Atmintis gyva kol liudija”  

 

III sav. 

13 

13 

 

 

S.Motiejūnienė 

D.Tamošiūnienė 

I. Žvinakienė, 

I pamoką turintiems mokytojams 

Neformalusis mokinių švietimas 

2.18. Aleksandros klubas. Laisvės gynėjų dienos akcentas gimnazijoje/stendas. 

2.19.  4b klasės teatro trupės ,,Mažųjų teatras“ pristatoma literatūrinė kompozicija, skirta 

Sausio 13-osios įvykiams atminti, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje  bibliotekoje 

„Židinys“. 

 

13 

 

13 

 

 

R.Adomaitienė, 

 

 

L. Valainienė 

 

Ugdymo(si) integralumas 

2.20. Dorinio ugdymo ir klasių valandėlių integravimas „Kartu konfliktas. Santykis su Kitu” 

9-12 kl. 

2.21. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programos įgyvendinimas: „Vidiniai konfliktai. Psichologinės krizės. Pagalba” 7-8 kl. 

 

II sav. 

 

 

 

 

Soc. pedagogė J.Briedienė 

 

 

Klasių vadovai, dalykų mokytojai 

Sveikatingumo ugdymas 

2.22. Klasės valandėlė “Sveikos mitybos skatinimas ” 2 klasių mokiniams 

2.23. 1 kl. mokiniams klasės valandėlė “Imuniteto stiprinimas žiemą. Sveika mityba. 

2.24. Pokalbis su I (9) kl. mokiniais „Žalingų įpročių prevencija. Elektroninės cigaretės” 

2.25. „Sveikatiados“ projektas „Joga su Sveikatiada“ 

2.26. Programos “Sveikatą stiprinančios mokyklos” reikalavimų analizavimas 

 

II sav. 

III sav. 

IV sav. 

Visą mėn. 

IV sav. 

Visuomenės sveikatos specialistė, 

vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje A.Čebatoriūnienė 

 

D. Skukauskienė 

D.Tamošiūnienė 

STEAM veikla, Integruotos pamokos, integruotos veiklos 

2.27. 1a ir 1 b klasės mokinių dalyvavimas žiemos STEAM veiklose: vandens būsenos, ledo 

tyrinėjimas. 

2.28. Erasmus+ projektas „Comfy house“  Mokytojų apklausa, susijusi su jų poreikių 

išsiaiškinimu, sėkmingam projekto įgyvendinimui.  

 

IV sav, 

 

 

I sav. 

 

L. Germanavičiūtė 

Z.Satkauskienė 

 

D. Skukauskienė 

Biblioteka – kaip ugdymo proceso dalyvė 

2.29. Poetui Anzelmui Matučiui -100 ( 1923 01 07- 1985 09 21) 

2.30. 1 b klasės mokinių dalyvavimas Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

II sav. 

 

 

R,Vrubliauskienė 

 

Z. Satkauskienė 



vaikų tarptautiniame projekte „KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“ . II-III sav. R.Vrubliauskienė 

Karjeros ugdymas 

2.31.     Teorinis ir praktinis užsiėmimas 5-6 kl. mokiniams “Profesijų pasaulis” 

2.32.    Teorinis ir praktinis užsiėmimas III klasių gimnazistams “Profesinės veiklos 

planavimas”. 

2.33. Veiklos plano 2023 m. rengimas, pristatymas Švietimo skyriui 

Visą mėn. D.Radzevičienė  

Klasių vadovai 

 

 

III. Ugdymosi aplinkos. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar mokytojas 

3. Edukacinės išvykos. 

3.1.  Išvykos pagal atskirą grafiką 

Visą mėn. Klasių vadovai 

 

Aplinkų bendrakūra: 

3.2.  Mokinių dailės darbų paroda Mansardos galerijoje  

Visą mėn. 

 

I Žvinakienė  

 

IV. Vadyba ir lyderystė. 

Turinys Data 

(diena) 

Atsakingas vadovas ar 

mokytojas 

4. Planavimas, veiklos kryptingumas. 

4.1.  Darbo plano vasario mėn.  rengimas.  

4.2. .NVŠ renginių sklaidos gimnazijos svetainėje  

4.3.  Kontrolinių darbų grafikų analizė 

4.4.  Projektinių darbų organizavimas ir vertinimas 

4.5.  NVŠ dienynų patikra 

4.6. Mokytojų, dėstančių 1-8, I-IV kl., el. dienyno pildymo patikra dėl integruojamųjų 

programų  

 

IV sav. 
III sav. 

Visą mėn 

II sav. 

IV sav. 

IV sav. 

 

D.Tamošiūnienė  

 

El. dienyno pildymo patikra Visą mėn. 

 
S.Greviškis 

 

Gimnazijos tinklaveika. 

4.7.  Bendradarbiavimas su Alumni klubo nariais 

4.8.  Informacijos gimnazijos svetainėje pildymas 

4.9. Gimnazijos paskyrų Facebook bei Instagram informacijos pildymas  

I sav. 

 

 

 

Visą mėn. 

 

G.Lukošiūnas 

E.Janulionienė 

R.Gataveckaitė 



Projektinė veikla. 

4.10.  Panevėžio miesto savivaldybės 2023 m. vaikų ir jaunimo meno projektų ir tautinio 

meno kolektyvų veiklos projektų finansavimo projektų konkurso, paraiškų teikimas 

4.11. Motyvuotų ir gabių mokinių papildomo mokymo projektų, finansuojamų savivaldybės 

biudžeto lėšomis, paraiškos teikimas 

4.12.  Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos programos prioritetų aptarimas ir paraiškos 

rengimas. 

4.13. Vaikų vasaros poilsio programos prioritetų aptarimas ir paraiškos rengimas.  

  

Nuo 01-16 

 

 

 

 

Nuo 01-16 

 

D.Tamošiūnienė, 

K.Nainienė  

 

 

D.Tamošiūnienė, 

Metodinė taryba 

J.Briedienė 

 

Veikimas kartu. 

4.14. Humanistinės kultūros gimnazijos kūrimo darbo grupės pasitarimas. 

4.15.  Kolegų pamokų stebėjimas, aptarimas 

4.16.   Metodinės tarybos pasitarimas  

 

02   11 val. 
Visą mėn. 

04 
 

 

Darbo grupės nariai 

  Dalykų mokytojai 

MT nariai 

Bendradarbiavimas su tėvais. 

4.17.  MTM susirinkimai (Mokinys-Tėvai (globėjai)- Mokytojai) „Mokinio mokymosi 

sėkmės ir perspektyvos“ I-IV klasių mokinių tėvams, globėjams dėl mokinių, turinčių 

mokymosi sunkumų 

 

III- IV sav. 

 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

Klasių vadovai 

Bendradarbiavimas su miesto, respublikos  įstaigomis, organizacijomis ir kt. 

 

4.18. 4b klasės teatro trupės ,,Mažųjų teatras“ pristatoma literatūrinė kompozicija, skirta 

Sausio 13-osios įvykiams atminti, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje  bibliotekoje 

„Židinys“. 

4.19.  Rengiama sutartis su Lietuvos Junior Achievement dėl ukrainiečių mokinių, atvykusių 

dėl Rusijos karo veiksmų į Lietuvą, įtraukimo į ugdymo procesą 

 

 

13 

 

 

I sav. 

D.Tamošiūnienė, 

S.Greviškis 

L.Valainienė 

 

 

D.Tamošiūnienė 

 

                          

 

                                         Direktorius                                                                                                                     Artūras Totilas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   Danguolė Tamošiūnienė,  


