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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė
DARBO PLANAS
GEGUŽĖS MĖNESIUI
2015-04-29
Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas,
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
1.1.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų
asociacijos pasitarimas.

3 d. 14.00 val.
J. Balčikonio
gimnazija,
Respublikos g. 47

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

1.2.

Mini stažuotė „Skirtingų gebėjimų
vaikų ugdymas: Šiaulių, Naujosios
Akmenės, Mažeikių rajonų ugdymo
įstaigų patirtys“.

1.3.

Spec. pedagogė R.Smirnovienė
Seminaro „Kūrybiškumo
12 d. 10.00 val.
kompetencijos plėtojimas specialiojo PPT salė, Topolių al.12
pedagogo ir logopedo darbe“ III dalis
„Specialieji pedagogai ir logopedai:
gerosios patirties sklaida 2016 m.“

1.4.

Konferencija.

12, 13 d.

17 d. 11.00 val.
Panevėžio R.Sargūno
sporto mokykla,
Liepų al.2

Direktorė D.Kriščiūnienė

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

1.5.

VGK posėdis.
1. Dėl priešmokyklinės ugdymo
grupės vaikų brandos mokyklai.
2. Dėl 4 klasės mokinių pasiruošimo
dalykinei sistemai.
3. Dėl socialinių įgūdžių ugdymo vyr.
klasėse.

1.6.

Festivalis "Sportas visiems"

1.7.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) P- 4, 5 kl.
susirinkimas:
1. Dėl II- ojo pusmečio mokinių
pažangumo, mokymosi ir elgesio
rezultatų.
2 Dėl tėvų apklausos ,,Pagalba
mokiniui".
3. Dėl ugdymo plano projekto 20162017 m. m.
4. Dėl bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais galimybių,
teikiant pagalbą mokyklai,
mokytojams, tėvams (globėjams,
rūpintojams).
5 Dėl pažymėjimų išdavimo 4 klasės
mokiniams.
6 Dėl informacijų pateikimo.

18 d.
Laikas atskiru
pranešimu
Metodinis kabinetas

27-29 d.
Palanga
31 d.

VGK nariai,
priešmokyklinio ugdymo
grupės pedagogė
A.Sviderskienė,
4 klasės mokytoja,
socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė
Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
klasių vadovai, bendrabučio
auklėtojai

2. Priežiūra, konsultacijos
2.1.

Buhalterės kasininkės darbo
priežiūra.

2-6 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė

2.2.

Budėtojų darbo priežiūra.

2-6 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams J.Vlasovas

2.3.

Vyriausiosios buhalterės darbo
priežiūra.

2-6 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė

2.4.

Lietuvių kalbos (valstybinės, raštu)
pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimas.

4 d.
9.00 – 15.00 val.
Lietuvių kalbos
kabinetas (mokytojos
D.Matuzienės)

Vyresnioji vykdytoja – Lina
Bartnykienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, III vadybinė
kvalifikacinė kategorija,
surdopedagogė metodininkė
(pradinių kl.).
Administratorė - Rima Lavickienė,
vyr. surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti.
Vykdytojos:
Irena Matuzevičienė, vyr.
surdopedagogė (pradinių klasių);
Laimutė Lazdauskienė,
surdopedagogė metodininkė
(pradinių klasių).
Komisijos pirmininkė – Danutė
Matuzienė, vyr. surdopedagogė,
(lietuvių kalbos).
Vertintojos:
Laima Lapėnienė, lietuvių kalbos
mokytoja.
Laimutė Beinarauskienė, vyr.
lietuvių kalbos mokytoja.

2.5.

Švietimo skyriaus vyriausiajai
specialistei Z. Satkauskienei pateikti
2016 m. gegužės 1 d. duomenimis
informaciją apie ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
skaičių grupėse (statistinę informaciją
apie sąrašinių ir lankančių vaikų
skaičių) bei vietų prognozę lankyti
nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. su
laukiančiu eilėje vaikų sąrašu 2010,
2011, 2012, 2013, 2014 metais
gimusiais vaikais.

iki 8 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.6.

Informacijos apie laisvų vietų skaičių
nuo rugsėjo 1 d. ikimokyklinio
ugdymo grupėje pateikimas švietimo
skyriui.

iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.7.

Matematikos pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimas.

10 d.
9.00 – 12.00 val.
Lietuvių kalbos
kabinetas

Vyresnioji vykdytoja – Lina
Bartnykienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, III vadybinė
kvalifikacinė kategorija,
surdopedagogė metodininkė
(pradinių kl.).
Administratorė - Rima Lavickienė,
vyr. surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti.
Vykdytojos:
Palmira Stančauskienė, vyr.
surdopedagogė individualioms
pratyboms vesti;
Gita Gižienė, vyr. pradinių klasių
mokytoja.
Komisijos pirmininkė – Dalia
Kuosienė, vyr. fizikos, biologijos,
gamta ir žmogus mokytoja.
Vertintojai:
Ramūnas Kabelis, informacinių
technologijų mokytojas;
Zita Bložienė, vyr. matematikos
mokytoja.

2.8.

1. I pakopos dienynų tikrinimas.
2. Auklėtojų, spec. pedagogo,
surdopedagogų individualioms
pratybos vesti dienynų tikrinimas.
3. Mokinių pasiekimų knygelių.

23-27 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
direktorė D. Kriščiūnienė

2.9.

Preliminarios informacijos
apie
pirmokus, liekančius kartoti 1-osios
klasės programą pateikimas Švietimo
skyriui.

iki 31 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.10.

1.Ugdymo plano projekto rengimas
2016-2017 m.m.
2. Pasiūlymų teikimas dėl judriosios
pertraukos (vadovaujantis tėvų
(globėjų, rūpintojų) pasiūlymais po
budėjimų mokykloje).

30-31 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
direktorė D. Kriščiūnienė,
ugdymo plano rengimo grupė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
3.1.

Panevėžio kolegijos studentų
užsiėmimai dėl baigiamojo darbo
tyrimo tema „Kineziterapijos poveikis
pusiausvyrai ikimokyklinio amžiaus
vaikams su klausos negalia“.

2- 31 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė, kūno
kultūros mokytoja V.Vanagienė

3.2.

Vaikų piešinių paroda, skirta Motinos
dienai.

2 d.

Bendrabučio auklėtojas P.
Šiaučiūnas

3.3.

Ketvirtokų piešinių paroda.

2 d.

Pradinių klasių mokytoja
G.Gižienė

3.4.

Šv.Floriono dienos minėjimas.

3.5.

Užsiėmimai baseine.

4 d. 9.00 val.
Laisvės a.
5, 12, 19, 26 d.
12.40-14.40 val.

klasių vadovai, mokantys
mokytojai
Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

Panevėžio „Žemynos“
progimnazija,
Ramygalos g. 99

3.6.

Paskaita „Pasimatuokime kraujo
spaudimą“.

3.7.

Panevėžyje pristatomas Vilniaus
kurčiųjų reabilitacijos centro
projektas.
Kurčiųjų dailininkų prisistatymas ir
paskaita apie pasaulio kurčiuosius
dailininkus.

Parodos „Kurčiųjų meno pasaulis –
pamatykime ir susipažinkime“
atidarymas.

6 d. 8.30 val.
I a. salė
6 d.

Sveikatos priežiūros
specialistė R.Leikienė
Direktorė D.Kriščiūnienė

11.00 val.
G. Petkevičaitės-Bitės
viešosios bibliotekos
konferencijų salėje,
Respublikos g. 14

12 val.
Galerijoje „2-asis
aukštas“,
Vasario 16-osios g. 10

3.8.

Susitikimas su sveikatos priežiūros
specialiste ir stendo pristatymas tema
„Saugus elgesys buityje ir
mokykloje“

3.9.

Atvira 6 klasės valandėlė tema:
„Sveika gyvensena“.

3.10.

2016 m. Lietuvos kurčiųjų lengvosios
atletikos čempionatas.

14-15 d.
Kaunas

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

3.11.

Projektas „Augu sveikas, kai žinau“.
Išvyka į Pasvalį 5-10 kl. mokiniams.

18 d.
Laikas derinamas

Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė, klasių
vadovai

3.12.

Badmintono čempionatas Vilniuje.

11 d.

Sveikatos priežiūros
specialistė G.Bartulienė, 1-10
klasių vadovai

13 d. 8.30 val.

Soc. pedagogė E.
Kazlauskienė, 6 klasės
vadovas, 6 klasės seniūnas, 6
kl. tėvai (globėjai, rūpintojai)

18 d.

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, Lietuvos
kurčiųjų sporto komiteto
nariai

3.13.

Šeimų olimpinė sveikatingumo diena
"Būk žvalus ir sveikas".

20 d.
9.00 – 12.00 val.
Mokyklos vidaus
patalpos ir kiemas

Direktorė D.Kriščiūnienė,
kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, mokyklos
savivalda, klasių auklėtojai ir
seniūnai, soc. pedagogė E.
Kazlauskienė

27 d. 8.30 val.
I a. salė

Sveikatos priežiūros
specialistė R.Leikienė

3.14.

Paskaita „Rūkymo žala“.

3.15.

Vaikų piešinių paroda, skirta Tėvo
dienai.

Pagal atskirą
pranešimą

Bendrabučio auklėtojas
P. Šiaučiūnas

3.16.

Mokyklos mokinių – lyderių
paskatinimas. Pavasarinė ekskursija.

Pagal atskirą
pranešimą

Mokyklos savivalda, klasių
vadovai, tėvai (globėjai,
rūpintojai), soc.pedagogė E.
Kazlauskienė

3.17.

Stalo teniso čempionatas Klaipėdoje.

28 d.
Laikas ir vieta
atskiru pranešimu

3.18.

Netradicinio ugdymo diena tema
„Žmogaus sauga“.

Pagal atskirą
pranešimą

Mokytojas R. Kabelis,
mokyklos savivalda, klasių
vadovai, sveikatos priežiūros
specialistė G.Bartulienė

3.19.

Šventinė popietė pradinukams
„Skrisk, vaikystės drugeli!”

Pagal atskirą
pranešimą

Pradinių klasių mokytojos
L.Lazdauskienė,
I.Matuzevičienė, muzikinės
ritmikos mokytojos
R.Liutkevičienė, J.Milerienė.

3.20.

„Mes pasaulio vaikai“. Dalyvavimas
miesto renginiuose.

Pagal atskirą
pranešimą

Mokytojos D. Kuosienė, J.
Pūkaitė, R. Kasparienė,
soc.pedagogė E.
Kazlauskienė, mokyklos
savivalda, klasių vadovai,
tėvai (globėjai, rūpintojai),

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, Lietuvos
kurčiųjų sporto komiteto
nariai

________________________
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