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DARBO PLANAS 

                                               BIRŽELIO MĖNESIUI 

2020-05-29 

Panevėžys 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Diena, laikas, vieta Atsakingas (dalyvauja) 

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai 

1.1. Bendravimas su Panevėžio miesto 

savivaldybės administracija, 

savivaldybės administracijos Švietimo 

skyriaus specialistais nuotoliniu būdu. 

1 – 30 d. Direktorė D. Kriščiūnienė. 

1.2. Dalyvavimas nuotoliniuose 

webinaruose, LR Vyriausybės, LR 

ŠMSM,  Lietuvos mokyklų vadovų ir 

kt. vaizdo konferencijose. 

1 – 30 d. Direktorė D. Kriščiūnienė. 

1.3. Nacionalinės švietimo agentūros 

projekto „Įtraukiojo ugdymo 

galimybių plėtra, I etapas“ vykdymas. 

1 – 30 d. Mokytojai V. Glušokas, R. 

Lavickienė, P. 

Stančauskienė, vertėja 

D.Paliliūnienė. 

1.4. Mokyklų vadovų asociacijos posėdis 

Zoom platforma. 

3, 10, 17, 24 d. 

14.00 val. 

Direktorė D. Kriščiūnienė. 

1.5. Mokytojų tarybos posėdis (nuotoliniu 

būdu). 

Darbotvarkė:   

1.Dėl ikimokyklinio priešmokyklinio 

ugdymo grupės ugdytinių pasiekimų, 

P - 4 klasių mokinių II-ojo pusmečio 

mokymosi, metinio  ir elgesio 

rezultatų aptarimo, mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę, pažymėjimų išdavimo 

4 klasių mokiniams, ugdytinių 

3 d.  

 

 

Pranešimus 1 ir 2 

klausimais atskirai  raštu 

paruošia P – 4 klasių 

vadovai, mokytojai, 

bendrabučio auklėtojai ir 

švietimo pagalbos 

specialistai, dirbę su P - 4 
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sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

darbo bendrabutyje. 

 

2. Dėl nuotolinio darbo 2019 – 2020 

m. m.: sėkmės, nesėkmės, 

bendradarbiavimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), perspektyvos 

2020 - 2021 m. m. 

 

3. Dėl informacijų pateikimo. 

klasių mokiniais. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  L. Bartnykienė  

parengia ugdymosi 

rezultatų apibendrinamąją 

lentelę. 

 

 

Direktorė D. Kriščiūnienė. 

1.6. Mokytojų tarybos posėdis (nuotoliniu 

būdu). 

Darbotvarkė: 

1.Dėl 5 – 10 klasių mokinių II 

pusmečio rezultatų įvertinimo, 

metinio, ugdymo turinio planavimo ir 

individualizavimo, 5 – 9 kl. mokinių 

kėlimo į aukštesnę klasę, ugdytinių 

sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

darbo bendrabutyje. 

 

 

 

 

2.Dėl pažymėjimų 8 klasės mokiniams 

išdavimo, pagrindinio išsilavinimo ir 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimų išdavimo 10 kl. 

mokiniams, jų išbraukimo iš mokinių 

sąrašų. 

 

  

3.Dėl nuotolinio darbo 2019 – 2020 

m. m.: sėkmės, nesėkmės, 

bendradarbiavimas su tėvais 

(globėjais, rūpintojais), perspektyvos 

2020 - 2021 m. m. 

 

 

4. Dėl ugdymo plano projekto 2020 – 

2021 m. m. svarstymo, darbo krūvių 

mokytojams paskirstymo.  

 

5. Dėl informacijų pateikimo.  

17 d.  

Pranešimus  raštu paruošia 

5 – 10 klasių vadovai, visi 

tose klasėse dėstę 

mokytojai, su tais 

mokiniais bendrabutyje 

dirbę auklėtojai, švietimo 

pagalbos specialistai. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė 

parengia ugdymosi 

rezultatų apibendrinamąją 

lentelę.  

 

 

 

Direktorė D. Kriščiūnienė. 

 

 

 

 

Pranešimus raštu paruošia 

5 – 10 klasių vadovai, visi 

tose klasėse dėstę 

mokytojai, su tais 

mokiniais bendrabutyje 

dirbę auklėtojai, švietimo 

pagalbos specialistai.  

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui  L.Bartnykienė. 

 

 

Direktorė D.Kriščiūnienė. 

1.7. Metodinės tarybos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Dėl pedagogų (mokytojų, auklėtojų, 

švietimo pagalbos specialistų) 

19 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė, 

metodinės tarybos 

pirmininkė L. 



pastebėjimų apie nuotoliniu būdu 

organizuotų pamokų – veiklų 

efektyvumą (pasiteisinusių pamokų – 

veiklų organizavimo būdai, naudotos 

skaitmeninės mokymo priemonės, 

internetiniai puslapiai,  Zoom 

platformos, mano dienyno ir kt. 

panaudojimas bei pritaikymas  

mokinių su klausos negale ugdymui. 

2. Dėl pedagogų (mokytojų, auklėtojų, 

švietimo pagalbos specialistų) 

bendradarbiavimo su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) dirbant nuotoliniu būdu. 

3. Dėl programos „Savo keliu“ 

vykdymo (klasių vadovai, socialinė 

pedagogė). 

4. Dėl veiklos ataskaitos už 2019 - 

2020 m. m. pateikimo.  

5. Dėl kitų klausimų. 

Lazdauskienė, metodinės 

tarybos nariai. 

2. Priežiūra, konsultacijos 

2.1. Ugdymosi proceso nuotoliniu būdu 

priežiūra. 

1 – 19 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 

2.2. Bendravimas ir konsultavimasis su 

mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). 

1 – 19 d. Direktorė D. Kriščiūnienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 

2.3.  Nepedagoginio personalo priežiūra, 

darbų perskirstymas. 

1 – 30 d. Direktoriaus pavaduotojas 

ūkio reikalams R. 

Puidokas.  

2.4. Mano dienyno pildymo priežiūra. 1 – 30 d. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui L. Bartnykienė. 

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės 

3.1. Projekto „Paslaptingas gyvūnų 

pasaulis“ pristatymas. 

Pirmoji dalis „Apie tuos, kurių 

nematom....“ (vabzdžiai, vabalai). 

1 d. Pradinių klasių mokytojos 

L. Lazdauskienė, L. 

Palionienė ir I. 

Matuzevičienė. 

3.2. Ugdymo veiklos: ,,Sukim, sukim 

galveles“, ,,Surask skirtumus“, „ Kas 

pasikeitė“; ,,Būk pastabus“, ,,Ko 

paveikslėliuose trūksta“, ,,Surask 

tinkamą žodį“; „Linksmosios linijos“; 

,,Painūs Labirintai“; ,,Vasarą 

pasitinkant“. 

1-5 d. Vyresnioji surdopedagogė 

R. Lavickienė. 

3.3. Virtualios ekskursijos „Lietuvos jūrų 

muziejus”, „Vėjų uostas”, „Trispalvė 

jūroje”. 

1-5 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 



3.4. Veikla „Mimas. Piešimas ant veido“.                                           1-5 d. Vyresniosios bendrabučio 

auklėtojos G. Gučienė, L. 

Lapėnienė. 

3.5. Profesinio orientavimo išvyka į M. 

Rimkevičaitės profesionio rengimo 

centrą. 

1-5 d. 10 kl. mokiniai I. 

Bagdonavičiūtė ir A. M. 

Marazas, profesijos 

patarėja Z. Bložienė, 

vyresnioji technologijų, 

anglų kalbos mokytoja R. 

Kasparienė, vyresnysis 

technologijų mokytojas T. 

Jakas. 

 

3.6. 

Projekto „Paslaptingas gyvūnų 

pasaulis“ antroji dalis ,,Apie tuos, 

kurių negirdim....“ (žuvys ir kiti 

vandens  gyventojai). 

2 d. Pradinių klasių mokytojos 

L. Lazdauskienė, L. 

Palionienė ir I. 

Matuzevičienė. 

3.7. Išvyka į neformalaus ugdymo 

užsiėmimą „Sportas ir lėktuvai“. 

3 d. 

8.30 val. 

Įstros aviaparkas, 

Stanionių 

kaimas, Panevėžio 

raj. 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė, 

muzikinės ritmikos, 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja metodininkė R. 

Liutkevičienė. 

3.8. Projekto „Paslaptingas gyvūnų 

pasaulis“ trečioji dalis ,,Apie tuos, 

kuriuos pažįstam...“  (paukščiai). 

3 d. Pradinių klasių mokytojos 

L. Lazdauskienė, L. 

Palionienė ir I. 

Matuzevičienė. 

3.9. Projekto „Paslaptingas gyvūnų 

pasaulis“ ketvirtoji dalis ,,Apie tuos, 

kuriuos gerai pažįstam ...“  (žvėrys ir 

žvėreliai). 

4 d. Pradinių klasių mokytojos 

L. Lazdauskienė, L. 

Palionienė ir I. 

Matuzevičienė. 

3.10. Projekto „Paslaptingas gyvūnų 

pasaulis“ užbaigimas. 

5 d.  Pradinių klasių mokytojos 

L. Lazdauskienė, L. 

Palionienė ir I. 

Matuzevičienė. 

3.11. Programos ,,Savu keliu“ paskaita ,,E-

priklausomybė“ 9-10 kl. mokiniams.  

5 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė. 

3.12. Projektas ,,Dešimtokams gero kelio!”  1-17 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė.  

3.13. Tęstinis projektas 5-6 kl. mokiniams 

,,Paveikslėlių žodyno kūrimas“. 

 

1-18 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė. 

3.14. Ilgalaikis integruotas istorijos – 

lietuvių kalbos projektas 8, 9-10 kl. 

mokiniams ,,Istorinių asmenybių CV“. 

1-18 d. Istorijos mokytoja 

metodininkė L. 

Rutkauskienė, vyresnioji 

lietuvių kalbos mokytoja L. 



Beinarauskienė. 

3.15. Individualios lietuvių kalbos 

konsultacijos 5-6, 8, 9-10 kl. 

mokiniams. 

1-18 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė. 

3.16. Edukacinės išvykos po Panevėžio 

miestą bei kurčiųjų įstaigas ar 

institucijas: Panevėžio kurčiųjų 

kultūros centrą, Lietuvių gestų kalbos 

vertimo centro Panevėžio teritorinį 

skyrių, LKD Panevėžio gamybos 

mokymo kombinatą, Panevėžio sporto 

klubą „Vėjas“, Panevėžio kurčiųjų 

reabilitacijos centrą.   

1-19 d. Vyresnysis lietuvių gestų 

kalbos mokytojas, 

bibliotekininkas V. 

Glušokas. 

3.17. Veikla „Gamtos Kalendorius“ – orų ir 

gamtos reiškinių pokyčių stebėjimas. 

1-19 d. Vyresniosios bendrabučio 

auklėtojos G. Gučienė, L. 

Lapėnienė. 

3.18. Projektas „Tėviškės spalvos. Vasara“. 1-19 d. Bendrabučio auklėtojai R. 

Morozienė, E. 

Valentinavičienė, L. 

Čiplienė, R. Kabelis. 

3.19. Sportinės veiklos „Futbolas kitaip“ bei 

„Vasaros linksmybės“. 

1-19 d. Vyresnysis auklėtojas A. 

Juknevičius. 

3.20. Edukacinė - kūrybinė išvyka į gamtą 

,,Ką žemė augina. Augalų įvairovė“. 

 

1-19 d. Vyresnioji bendrabučio 

auklėtoja E. 

Valentinavičienė. 

3.21. Kūrybinė dirbtuvė – gamtos 

fotografavimas, „Gėlių spalvos“, 

„Pievos pasakaitė“, „Augmenija“.  

1-19 d. Vyresnioji bendrabučio 

auklėtoja L. Čiplienė. 

3.22. Gamtamokslinės veiklos 5-10 kl. 

mokiniams:  virtuali ekskursija po 

muziejus, įdomiųjų geografijos 

pamoku peržiūra LRT mediatekoje  ir 

aptarimas, savo gyvenamosios 

aplinkos potyriminės veiklos, įvairių 

geografinių modelių, naudojant 

gamtines medžiagas kūrimas, gamtos 

reiškinių stebėjimo dienoraščių, 

fotografijų, priešinių kūrimas. 

1-19 d. Chemijos, geografijos 

mokytoja metodininkė J. 

Pūkaitė. 

3.23.  Ilgalaikis projektas 7 kl. mokiniams 

,,Pasirinktos istorinės asmenybės 

apibūdinimas “. 

1-19 d. Istorijos mokytoja 

metodininkė L. 

Rutkauskienė. 

3.24. Ilgalaikis projektas 5, 6 kl. mokiniams 

,,Iliustracijų pasirinktoms istorijos 

temoms sukūrimas ir pristatymas “. 

1-19 d. Istorijos mokytoja 

metodininkė L. 

Rutkauskienė. 

3.25. Nepamokinė nuotolinė ugdomoji 

veikla „Gamta - mano draugas“, „Kaip 

nupiešti paukščius“, „Saugus elgesys 

1-19 d. Bendrabučio auklėtoja, 

kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 



prie vandens telkinių“. 

3.26. Gamtamokslinės veiklos 5-10 kl. 

mokiniams: eksperimentas „Lipdymas 

iš druskos tešlos“, bandymai „Pakeisk 

sulčių spalvą“, projektas „Gyvybės 

medžio gaminimas“, projektas 

„Pažink augalus augančius aplink“, 

projektas „Šešėlių teatras“, žaidimas 

„Surask juos gamtoje“ su programėle 

telefone. 

1-19 d. Vyresnioji biologijos, 

fizikos, gamtos ir žmogaus 

mokytoja D. Kuosienė. 

3.27. Išvyka į Klaipėdos technologijų 

mokymo centrą. 

8 d. 

8.00 val. 

Klaipėdos 

technologijų 

mokymo centras, 

Puodžių g. 10, 

Klaipėda 

10 kl. mokiniai, vyresnioji 

lietuvių kalbos mokytoja L. 

Beinarauskienė, kūno 

kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė. 

3.28. 

 

Vaikų vasaros stovyklos veikla.  

Kūrybiškumo diena. Stovyklos 

atidarymas. Užsiėmimas „Savęs 

pažinimo dirbtuvės“. Terapijos 

užsiėmimas mokiniams „Spalvų 

terapija“. 

8 d. 

9.00 val. 

Mokyklos teritorija 

bei miesto parkas 

Pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. 

Palionienė, specialioji 

pedagogė metodininkė  

R. Šveistė, muzikinės 

ritmikos, neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

metodininkė R. 

Liutkevičienė, mokytojo 

padėjėjos K. Šimkūnienė 

bei G. Rogačienė. 

3.29. Veikla „Laiškas mylimam žmogui“.    

 

 

8-12 d. Vyresniosios bendrabučio 

auklėtojos G. Gučienė, L. 

Lapėnienė. 

3.30. Projektai ,,Mano mėgstamas desertas“, 

,,Lietuvos medžiai“. 

 

8-12 d. Profesijos patarėja Z. 

Bložienė, vyresnioji 

technologijų, anglų kalbos 

mokytoja R. Kasparienė, 

vyresnysis technologijų 

mokytojas T. Jakas. 

3.31. Virtualus turas po Aukštaitijos 

regioną, turas po Plungės parką, turas 

,,Oginskių dvaras Plungėje”.                                      

8-12 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 

3.32. Vaikų vasaros stovyklos veikla.  

Sveikatingumo diena. Užsiėmimas 

apie sveiką bei saugų elgesį vasaros 

metu. Renginys pojūčių erdvėse 

„Pojūčių taku“, Terapinis užsiėmimas 

bei lankymasis gamtos mokyklose. 

Lietuvių gestų kalbos pamokėlė. 

9 d. 

Mokyklos teritorija 

bei Panevėžio 

gamtos mokykla, 

Smėlynės g. 171, 

Panevėžys 

Surdopedagogė 

metodininkė P. 

Stančauskienė, vyresnioji 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė A. Sviderskienė, 

vyresnioji lietuvių gestų 

kalbos mokytoja L. 

Čiplienė, mokytojo 



padėjėja J. Stogytė. 

3.33. Išvyka į neformalaus ugdymo 

užsiėmimą „Gamta – mano draugas“. 

10, 17 d. 

8.30 val. 

Panevėžio gamtos 

mokykla, Smėlynės 

g. 171,  

Panevėžys 

Kūno kultūros mokytoja 

metodininkė V. Vanagienė, 

muzikinės ritmikos, 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja metodininkė R. 

Liutkevičienė. 

3.34. Vaikų vasaros stovyklos veikla.  

Sporto diena. Estafetės ir sporto 

rungtys ir užsiėmimai „Sportuoti 

visada sveika“. Graikų romėnų 

imtynių treniruotė.  Užsiėmimas 

mokiniams „Mano lobis“ bei 

lankymasis multisensoriniame 

kambaryje. Lietuvių gestų kalbos 

pamokėlė.  

10 d. 

9.00 val. 

Mokyklos teritorija 

bei miesto parkas 

Specialioji pedagogė 

metodininkė R. Šveistė, 

pradinių klasių mokytoja 

metodininkė L. 

Palionienė, socialinė 

pedagogė metodininkė E. 

Kazlauskienė, mokytojo 

padėjėja K. Šimkūnienė. 

 

3.35. Vaikų vasaros stovyklos veikla.  

Draugystės diena gamtoje. Ekskursija 

į Alpakų ūkį, gyvūnėlių lankymas. 

Kūrybinės dirbtuvės „Gamtos 

spalvos“ bei užsiėmimas „Mano 

mylimas gyvūnas“. Linksmieji 

žaidimai gamtoje. 

11 d. 

9.00 val. 

Dargaičių kaimas, 

Šiaulių raj. 

 

Surdopedagogė 

metodininkė P. 

Stančauskienė, specialioji 

pedagogė metodininkė  

R. Šveistė, vyresnioji 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė A. Sviderskienė, 

mokytojo padėjėja K. 

Šimkūnienė. 

3.36. Vaikų vasaros stovyklos veikla.  

Filmų diena. Knygų aptarimas ir 

mėgstamiausių pasakų pasirinkimas. 

Lankymasis KC Garsas ir kino 

edukacija: filmo peržiūra ir aptarimas. 

Kūrybinės dirbtuvės ,,Mano mylimas 

herojus“. 

12 d. 

9.00 val. 

Mokyklos teritorija 

ir KC Garsas, 

Respublikos g. 40, 

Panevėžys 

Socialinė pedagogė 

metodininkė E. 

Kazlauskienė, vyresnioji 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė A. Sviderskienė, 

neformaliojo ugdymo 

mokytoja metodininkė R. 

Liutkevičienė, mokytojo 

padėjėja K. Šimkūnienė. 

3.37. Šv. Mišios už mokyklą, mokytojus, 

darbuotojus, ugdytinius, tėvus 

(globėjus, rūpintojus), geradarius.  

Mokinių Pirmoji Komunija. 

12 d.  

10.00 val.  

Šv. Apaštalų Petro 

ir Povilo bažnyčia, 

Smėlynės g. 10, 

Panevėžys 

Visi mokytojai, 

specialistai, darbuotojai, 

ugdytiniai, mokiniai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

3.38. Rengimo karjerai pamoka 8, 9-10 kl. 

mokiniams ,,Ką tau siūlo Klaipėdos 

technologijų mokymo centras“. 

12 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė. 

3.39. Virtuali ekskursija ,,Biržų pilis prieš 

šimtmečius ir šiandien”, viktorinos: 

,,Ką aš žinau apie Panevėžį?”, ,,Menu 

mįslę – keturgyslę.” 

15-19 d. Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja D. Matuzienė. 



3.40. Projektų tąsa ,,Mano pusryčiai“. 

Virėjo, medžio apdirbėjo specialybės. 

Tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pristatomos naujos profesijos 

mokymosi galimybes Panevėžio 

profesinio rengimo centruose.  

15-19 d. Profesijos patarėja Z. 

Bložienė, vyresnioji 

technologijų, anglų kalbos 

mokytoja R. Kasparienė, 

vyresnysis technologijų 

mokytojas T. Jakas. 

3.41. Dešimtokų atsisveikinimo šventė 

,,Sudie, Mokykla“. 

22 d. 

11.00 val. 

Mokyklos kieme 

Vyresnioji lietuvių kalbos 

mokytoja L. 

Beinarauskienė. 

 

Danutė Kriščiūnienė, 517300, 8 60 406931, el. paštas: danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt 

 

 


