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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė
DARBO PLANAS
VASARIO MĖNESIUI
2014-01-30
Panevėžys
Eil.
Nr.
1.1.

Priemonė

Diena, laikas, vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
Mokytojų tarybos posėdis:
5 d. 13.00 val.
1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir
Mokyklos muziejus Klasių vadovai, bendrabutyje
dirbantys auklėtojai,
elgesio rezultatų, klasių vadovų darbo,
mokinių popamokinės veiklos
bendrabutyje.
direktorė D.Kriščiūnienė,
2. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo 2015 m.m.
3. Dėl miesto ir šalies švietimo
politikos prioritetų, bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais.
direktorės pavaduotoja ugdymui
4. Dėl mokyklos strateginio plano
L.Bartnykienė, programų vadovai:
L.Beinarauskienė (mokytojų
2015-2017 m. ir mokyklos veiklos
tarybos), V.Vanagienė (mokyklos
ataskaitos už 2014 m., programų 2015
tarybos), L.Lazdauskienė
m. pristatymo.
(metodinės tarybos), G.Gižienė
5. Dėl informacijų pateikimo.

(tėvų (globėjų, rūpintojų)
bendradarbiavimo),
P.Stančauskienė (VGK, mokinių
susirinkimų), V.Glušokas
(bibliotekos), G.Kazlauskienė
(socialinio pedagogo),
G.Bartulienė (sveikatos priežiūros
specialisto), L.Čiplienė (kultūrinės
sportinės veiklos)

1.2.

Mokyklos administracijos, mokytojų
ir švietimo pagalbos mokiniui

6 d. 12.00, 13.00,
14.00, 15.00 ir kt.

specialistų, tėvų (globėjų, rūpintojų)
susirinkimas:
1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir
elgesio rezultatų, klasių vadovų darbo,
mokinių popamokinės veiklos
bendrabutyje.
2. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo 2015 m.m.
3. Dėl miesto ir šalies švietimo
politikos prioritetų, bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais.
4. Dėl mokyklos strateginio plano
2015-2017 m. ir mokyklos veiklos
ataskaitos už 2014 m., programų 2015
m. pristatymo.
5. Dėl informacijų pateikimo.

val.
III a. salė

1.3.

Mokyklos tarybos posėdis:
1. Dėl miesto ir šalies švietimo
politikos prioritetų, bendradarbiavimo
su socialiniais partneriais.
2. Dėl mokyklos strateginio plano
2015-2017 m. ir mokyklos veiklos
ataskaitos už 2014 m., programų 2015
m. pristatymo.
3. Dėl informacijų pateikimo.

6 d. 16.00 val.
Direktoriaus kab.

1.4.

Skaitymo kompetencijų ugdymas taikant
skaitymo strategijas.

10 d. 13.00 val.

1.5.
1.6.

1.7.

Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 5-8
klasėse kitaip

Socialinių pedagogų kvalifikacinio
seminaro „Švietimo pagalbos
prieinamumas ir sėkmę lemiantys
veiksniai“ II dalis „Specialiųjų
ugdymosi poreikių mokinių
motyvacijos stiprinimas, gerinant
lankomumo ir elgesio kontrolę“.
Netradicinių fizinio aktyvumo metodų bei
formų pritaikymas kompleksinę negalią
turinčių mokinių ugdyme.

Klasių vadovai, bendrabutyje
dirbantys auklėtojai,
direktorė D.Kriščiūnienė,

direktorės pavaduotoja ugdymui
L.Bartnykienė, programų vadovai:
L.Beinarauskienė (mokytojų
tarybos), V.Vanagienė (mokyklos
tarybos), L.Lazdauskienė
(metodinės tarybos), G.Gižienė
(tėvų (globėjų, rūpintojų)
bendradarbiavimo),
P.Stančauskienė (VGK, mokinių
susirinkimų), V.Glušokas
(bibliotekos), G.Kazlauskienė
(socialinio pedagogo),
G.Bartulienė (sveikatos priežiūros
specialisto), L.Čiplienė (kultūrinės
sportinės veiklos)

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktorės pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
mokyklos tarybos pirmininkė
V.Vanagienė

Mokytoja L.Lazdauskienė

,,Saulėtekio“
progimnazija,
Statybininkų g. 24

10 d. 14.00 val.
PPŠC konferencijų
salė, Tolpolių al.12

12 d. 13.00 val.
M.Karkos pagrindinė
mokykla,
Dariaus ir Girėno g. 26

11 d. 10.00 val.
„Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras

Socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

Mokytoja V.Vanagienė

Kranto g. 18

1.8.
1.9.

1.10.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai
„Tyrimai ugdymo institucijoje“.
Seminaro „Švietimo pagalbos
prieinamumas ir sėkmę lemiantys
veiksniai“ II d. „Specialiųjų ugdymosi
poreikių mokinių motyvacijos stiprinimas
gerinant lankomumą ir elgesio kontrolę“.
Efektyvios IKT dirbtuvės

12-13 d. 9.00 val.
Šiaulių g. 60,
Panevėžys

12 d. 13.00 val.
Mykolo Karkos
pagrindinė mokykla,

Dariaus ir Girėno
g. 26
17 d. 10.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė
Socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

Pageidaujantys mokytojai

„Vilties“ pagrindinė
mokykla,
Ramygalos g. 16

1.11.
1.12.
1.13.

Mokyklos direktorės veiklos ir
kompetencijos atitikties kvalifikacinei
kategorijai nustatymas.
Rygos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
vidurinės mokyklos 175 metų
jubiliejus.
Pažinkime pasaulio muziką linksmai.

Iki 13 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė

13 d. 13.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
mokytojai R.Kasparienė,
V.Glušokas, R.Kabelis
Mokytoja J.Milerienė

Graudu iela 21, Ryga

13 d. 11.00 val.
Panevėžio muzikos
mokykla,
Vilniaus g. 2

1.14.
1.15.

Respublikinė konferencija ,,Inovatyvūs
metodai kūno kultūros pamokoje“.
Oratoriaus menas mokytojo darbe.

18 d. 9.00 val.

Mokytoja V.Vanagienė

Vilties pagr. m-kla,
Ramygalos g.16

18 d. 13.00 val.

Pageidaujantys mokytojai

PPŠC konferencijų
salė, Tolpolių al.12

1.16.

„Kvalifikacijos tobulinimo programa
ikimokyklinio ir pradinio ugdymo
pedagogams, ketinantiems dirbti pagal
priešmokyklinio ugdymo programą“.

1.17.

Grafikos technikos.

1.18.

Seminaro„Specialiojo ugdymo ir (ar)
švietimo pagalbos teikimo galimybės ir
perspektyvos tenkinant vaikų
specialiuosius ugdymo(si) poreikius“ II d.
„Vaikų ugdymosi planavimas,
modeliavimas ir vertinimas taikant SMP“.
Lipdymas kitaip.

1.19.

19-20 d. 10.00 val.
Kauno pedagogų
kvalifikacijos centras,
Vytauto pr.44

19 d. 10.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
mokytoja A.Sviderskienė
Mokytoja R.Kasparienė

Panevėžio dailės
mokykla,46 kab.,
Vilniaus g. 2

24 d.
Edukacinė kelionė

25 d. 10.00 val.

Spec.pedagogė R.Smirnovienė,
surdopedagogės individualioms
pratyboms vesti R.Lavickienė,
P.Stančauskienė
Auklėtoja R.Morozienė

Vaikų žaidimų
studija ,,Elfėja“
Aukštaičių 58

2.1.

2. Priežiūra, konsultacijos
Mokinių supažindinimas su
Iki vasario 1 d.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo aprašo nuostatomis,
pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu.

Direktorė D.Kriščiūnienė

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

3.1.

3.2.

Duomenų apie ikimokyklinio ir
Iki 2 d.
Direktoriaus pavaduotoja
priešmokyklinio amžiaus vaikų
ugdymui L.Bartnykienė
skaičių grupėse pateikimas Švietimo
skyriui.
Informacijos apie vadovėlių fondą
Iki 6 d.
Bibliotekininkas V.Glušokas
2014 m. pateikimas Švietimo skyriui.
2015 m. sausio 1 d. duomenų apie
Iki 7 d.
Direktoriaus pavaduotoja
ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymui L.Bartnykienė
amžiaus vaikų skaičių grupėje
teikimas.
Vardinių mokinių sąrašų, kurie
Iki 7 d.
Direktoriaus pavaduotoja
dalyvaus pasiekimų patikrinime,
ugdymui L.Bartnykienė,
suvedimas sistemoje KELTAS.
sekretorė J.Glemžienė
Informacijos apie laisvas vietas
iki 10 d.
Direktoriaus pavaduotoja
mokykloje atnaujinimas svetainėje
ugdymui L.Bartnykienė,
www.panevezys.lt.
sekretorė J.Glemžienė
Duomenų perdavimo sistemoje
Iki 10 d.
Direktorė D.Kriščiūnienė,
KELTAS registruoti patikslintus
sekretorė J.Glemžienė
bendruosius ir kitus mokyklos
duomenis NEC nustatyta tvarka.
Mokinių supažindinimas su
Iki 10 d.
Direktorė D.Kriščiūnienė
Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo vykdymo instrukcijomis.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
Iki 10 d.
Direktoriaus pavaduotoja
turinčių mokinių, kuriems reikalingi
ugdymui L.Bartnykienė,
pritaikymai, sąrašų sudarymas
sekretorė J.Glemžienė
sistemoje KELTAS.
Mokyklos vadovo Metinės 2014 m.
Pagal atskirą
Direktorė D.Kriščiūnienė
veiklos ataskaitos analizė ir
pranešimą
apibendrinimas.
3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
Vidos Paliokienės tapybos darbų
4 d. 12.40 val.
Direktorė D.Kriščiūnienė,
parodos „Akimirkos“ ir II kl. mokinės I a. fojė ir fojė prie auklėtojas P.Šiaučiūnas
Justinos Čiplytės piešinių parodos
valgyklos
„Mama, tėtė, aš ir...“ atidarymas.
Direktorė D.Kriščiūnienė, socialinė
Renginys, skirtas prevencijai tema
4 d. 13.00 val.
pedagogė G.Kazlauskienė, lektoriai:
„Nusikalstamų veikų ir kt. pažeidimų
III a. salė
Panevėžio apskrities vyriausiojo
prevencija. Saugus eismas“.
policijos komisariato Viešosios
tvarkos biuro prevencijos poskyrio
viršininkė D.Žiaugrienė, Panevėžio
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato Veiklos organizavimo ir
prevencijos poskyrio specialistė D.
Urbonienė, Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Kriminalistinių tyrimų biuro
Kinologų grupės specialistas A.
Petraitis

3.3.

Šaškių čempionatas.

3.4.

„Atverkime langines“ daiktų iš
praeities paroda, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3.11.
3.12.

3.13.

Labdaros vakaras „Kai niekas nemato,
kai niekas negirdi...“, skirtas
Šv.Valentino dienai paminėti. (Gautos
lėšos bus skirtos mokyklos naujai
tvorai statyti).
Knygų paroda „vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės atkūrimo diena“.
Susitikimas su prokurore Kristina
Uliene. Paskaita „Vaikų, pažeidusių
įstatymą atsakomybė“.
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos
paminėjimas.
Užgavėnių šventė.
Projektas „Neakivaizdinė kelionė po
Lietuvos regionus“ pradinių klasių
mokiniams. I etapas – „Man įdomu
keliauti po Lietuvą“ (informacijos apie
Lietuvos regionus, įžymias vietas,
žmones rinkimas).
Paskaita 3-4, 9 kl. mokiniams
„Traumos, sužalojimai, pirma
pagalba“.
„Padovanok namus sparnuočiui“ –
inkilų gamybos konkurso, skirto
Žemės dienai, pagamintų inkilėlių
pristatymas.

7 d.
Kaunas
10-28 d.
8.00 – 17.00 val.
Panevėžio gamtos
mokykla,
Smėlynės g. 171

12 d. 19.00 val.
Pobūvių namai
„Vasaris“,
Aukštaičių g. 88

12 d.
13 d. 10.15 val.
III. salė
16 d.
17 d.
17-20 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
mokytoja R.Liutkevičienė,
mokytojai ir mokyklos
darbuotojai
Bibliotekininkas V.Glušokas
Direktorė D.Kriščiūnienė,
socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė, visi mokiniai
ir mokytojai
Istorijos mokytojas
V.Liberienė, 5-10 kl. mokiniai
Bendrabučio auklėtoja
J.Valienė, bibliotekininkas
V.Glušokas
Pradinių klasių mokytojos
G.Gižienė, I.Matuzevičienė,
L.Lazdauskienė

19 d. 13.30 val.
III a. salė

Sveikatos priežiūros specialistė
R.Leikienė, klasių vadovai

23-25 d.
8.00 – 18.00 val.

Klasių vadovai, bendrabučio
auklėtojai, mokytojas
K.Tautvaišas

Panevėžio gamtos
mokykla,
Smėlynės g. 171

Mažoji gamtos olimpiada
„Pelėdžiukas 2015“, skirta Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai.

26 d. 14.00 val.

3.14.

Plaukimo čempionatas.

3.15.

Integruota 9 kl. pamoka, skirta
sveikai gyvensenai tema „Vasaris –
sveikatos mėnuo“ .
Šimtadienio šventė.

26 d.
Kaunas
26 d. 13.35 val.

3.16.

Mokytoja V.Vanagienė,
auklėtojas A.Juknevičius
Klasių vadovai, bendrabučio
auklėtojai

Bendrabučio auklėtojai

Panevėžio gamtos
mokykla,
Smėlynės g. 171

Pagal atskirą
pranešimą

Mokytoja V.Vanagienė
Mokytoja V.Vanagienė,
sveikatos priežiūros specialistė
R.Leikienė
9 kl. vadovė R.Smirnovienė su
auklėtiniais

3.17.
3.18.
3.19.

Paskaita 5,6 10 kl. mokiniams
„Peršalimo ligos. Prevencija“.
„Apie viską po truputį“ (neformalus
ugdymas moksleivių namuose).
Lietuvos kurčiųjų sporto varžybos.

Pagal atskirą
pranešimą
Pagal atskirą
pranešimą
Pagal atskirą
pranešimą

Sveikatos priežiūros specialistė
R.Leikienė, klasių vadovai
Soc. pedagogė G.Kazlauskienė
Mokytoja V.Vanagienė,
auklėtojas A.Juknevičius

________________________
Danutė Kriščiūnienė, 517300, el.paštas: danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

