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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė

DARBO PLANAS
RUGSĖJO MĖNESIUI
2015-08-31
Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas,
vieta

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai

Atsakingas (dalyvauja)

1.1.

1.2.

1.3.

Tėvų (globėjų, rūpintojų)
susirinkimas:
1. Dėl 2014-2015 m. m. rezultatų
analizės, šalies ir miesto švietimo
politikos ir prioritetų, ugdymo
proceso organizavimo 2015-2016 m.,
m. ir pasirengimo naujiems mokslo
metams, finansinių išteklių
naudojimo.
2. Dėl ugdymo plano 2015- 2016 m.
m.
3. Dėl aprūpinimo vadovėliais,
šiuolaikinėmis mokymo
priemonėmis.
4. Dėl elektroninio Tamo dienyno.
5. Dėl bendradarbiavimo su
socialiniais partneriais šalies
lygmeniu.
6. Dėl ataskaitos apie strateginio
plano 2015-2017 m. ir 2015 m.
metinės veiklos programos
tobulinimo keičiant mokyklos
pavadinimą.
7. Dėl informacijų pateikimo.

1 d. 12.00 val.
Mokyklos muziejuje

Švietimo pagalbos specialistų
pasitarimas Panevėžio pedagoginėje –
psichologinėje tarnyboje.

2 d. 13.00 val.

Mokinių susirinkimas:
1. Dėl mokinio rinkimo į mokyklos
tarybą.
2. Dėl P-10 klasių mokinių elgesio
taisyklių pristatymo.
3.Dėl 6-10 klasių mokinių budėjimo.
4. Dėl bendrabutyje gyvenančių
mokinių saugaus elgesio instruktažų.
5. Dėl piešinių ir plakatų konkurso,
skirto mėnesiui be smurto ir patyčių.
6. Dėl informacijos pateikimo.

4 d. 8.30 val.
III a. salėje

PPPT,
Topolių al.12

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
klasių vadovai,
bibliotekininkas V.Glušokas,
socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

Spec. pedagogė
R.Smirnovienė
Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
bendrabučio auklėtojai

1.4.

VGK posėdis:
1. Dėl naujai atvykusių mokinių
pirminio vertinimo.
2. Dėl mokinių sąrašų derinimo,
dokumentų ruošimo PPPT.

1.5.

Panevėžio miesto ikimokyklinio
ugdymo mokyklų vadovų pasitarimas
„2015-2016 mokslo metų gairės“.

10 d. 12.20 val.
Metodinis kab.

VGK nariai: direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Bartnykienė, mokytojos
I.Matuzevičienė,
L.Lazdauskienė, spec.
pedagogė R.Smirnovienė,
socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

10 d. 14.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė

PŠC salė, Topolių al.12

1.6.

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos ir kontrolės priemonių
taikymo bendrojo ugdymo mokyklose
anketos pildymas ir pateikimas
Švietimo skyriui.

Iki 11 d.

1.7.

Metodinės tarybos aktyvo posėdis:
Dėl ilgalaikių teminių, klasės vadovų,
bendrabučio auklėtojų planų
derinimo, atkreipiant dėmesį į PUPP
kalbėjimo temas.

15 d. 12.20 val.
Metodinis kab.

Metodinės tarybos pirmininkė
L.Lazdauskienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
metodinių grupių pirmininkai

1.8.

Metodinės tarybos aktyvo posėdis:
Dėl surdopedagogų individualioms
pratyboms vesti bei individualizuotų
ir pritaikytų programų derinimo.

21 d. 12.20 val.
Metodinis kab.

Metodinės tarybos pirmininkė
L.Lazdauskienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
metodinių grupių pirmininkai

1.9.

Pasitarimas kūno kultūros
mokytojams „2015-2016 m.m. taurės
varžybų nuostatų patvirtinimas“.

15 d. 15.00 val.

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

1.10. Seminaras „Viešųjų pirkimų įstatymo
pakeitimai“.

1.11. Chemijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas: VBE analizė

1.12. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas

PŠC salė, Topolių al. 12

16 d. 10.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė.

Sekretorė J.Glemžienė

PŠC konferencijų salė,
Topolių al. 12

16 d. 16.00 val.

Mokytoja J.Pūkaitė

PŠC konferencijų salė,
Topolių al. 12

17 d. 14.00 val.

Mokytoja A.Sviderskienė,

priešmokykliniame ugdyme ir pradinėse PŠC konferencijų salė,
pagal pageidavimą - pradinių
klasėse. Programos „Būti sveikam – būti
Topolių al. 12
klasių mokytojos.
savimi“ pristatymas.

1.13. Inkliuzinio ugdymo plėtra – vadovų,
mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų profesinio tobulėjimo
aktualijos
Temos:
• inkliuzinio ugdymo teisinis
pagrindas,
• atsakomybių pasiskirstymas,
• inkliuzinio mokytojo profilio
elementai,
• mokyklos vaiko gerovės komisijos
svarba.
1.14. Muzikos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas.

17 d. 10.00 val.
PŠC konferencijų salė,
Topolių al. 12

22 d. 15.00 val.
PŠC konferencijų salė,
Topolių al. 12

1.15. Tikybos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas.

1.16. Istorijos mokytojų metodinio būrelio
susirinkimas.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

Mokytojos R.Liutkevičienė,
J.Milerienė

22 d. 15.00 val.
Mokytojas kun.D.Avellaneda
Sielovados centras,
Marijonų g. 25
30 d. 15.00 val.

Mokytoja V.Liberienė

PŠC konferencijų salė,
Topolių al. 12

1.17. Seminaro ,,Kūrybiškumo aspektai
socialinio pedagogo darbe“ I dalis
,,Darbas su intelekto negalią
turinčiais vaikais“.

Panevėžio „Šviesos“
specialiojo ugdymo
centras, Kranto g. 18

30 d. 13.00 val.

1.18. Socialinių pedagogų pasitarimas
“Socialinių pedagogų veiklos
prioritetai ir perspektyvos
2015-2016“.

„Šviesos“ specialiojo
ugdymo centras,
Kranto g. 18

30 d. 13.00 val.

Socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

Socialinė pedagogė
G.Kazlauskienė

2. Priežiūra, konsultacijos
2.1.

Higieninės būklės komisijos darbo
priežiūra.

3-4 d.

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

2.2.

Informacijos apie ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų
skaičių grupėse pateikimas Švietimo
skyriui.

Iki 4 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
kompiuterių specialistas
T.Šipelis

2.3.

Informacijos apie įstaigos
užpildomumą ir laisvas vietas.

Iki 7 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.4.

Informacijos pateikimas Švietimo
skyriui apie ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo modelio
kaitos pasikeitimą.

Iki 7 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.5.

Informacijos apie laisvas vietas
mokykloje atnaujinimas savivaldybės
internetinėje svetainėje
www.panevezys.lt.

iki 10 d.

Sekretorė J.Glemžienė

2.6.

Sekretorės dokumentų rengimo
kontrolė ir priežiūra.

1-30 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.7.

Valytojų darbo priežiūra.

1-30 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotojas ūkio
reikalams J. Vlasovas

2.8.

2009 m. gimusių ir deklaravusių
gyvenamąją vietą Panevėžio miesto
savivaldybės teritorijoje vaikų
(busimų pirmokų) sąrašų pateikimas
Švietimo skyriui.

Iki 25 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

2.9.

Švietimo statistikos 1-M ataskaitos
rengimas.

Iki 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
kompiuterių specialistas T.Šipelis

2.10. Interaktyvios registracijos priežiūra
ikimokyklinio ugdymo grupėje.

Iki 30 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.11. Papildomai užsakytų vadovėlių
2015-2016 m.m. sąrašų pateikimas
Švietimo skyriui.

Iki 30 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

2.12. Atsiskaitymas už išsilavinimo
pažymėjimų blankų išdavimą 2015 m.
ir užsakymą 2016 metams.

Pagal atskirą
pranešimą.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.13. Ikimokyklinių įstaigų tarifikacija.

Pagal atskirą
pranešimą.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.14. Bendrojo ugdymo mokyklų Bendrųjų
ugdymo planų pamokų ir valandų
paskirstymo derinimas.

Pagal atskirą
pranešimą.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.15. Informacijos atnaujinimas mokyklos
internetinėje svetainėje
www.kurciujumokykla.lt

Nuolat

Direktorė D.Kriščiūnienė,
sekretorė J.Glemžienė,
kompiuterių specialistas T.Šipelis

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
3.1.

Mokslo ir žinių dienos pradžia.

1 d. 11.00 val.
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė,
mokytoja R.Liutkevičienė, J.
Milerienė, R.Kabelis,
dalyvauja visi mokytojai ir
mokyklos darbuotojai

3.2.

Tapytojo Rimo Auškalnio tapybos
parodos „Mozaika“ atidarymas.

1 d. 11.45 val.
I a. foje

Direktorė D.Kriščiūnienė,
bendrabučio auklėtojas
P. Šiaučiūnas

3.3.

Saugaus eismo valandėlė P-4 kl.

4 d. 8.30 val.
I a. salė

Pradinių klasių mokytojos
G.Gižienė, I.Matuzevičienė,
L.Lazdauskienė, G.Gižienė

3.4.

Renginys „Pasaulinė kurčiųjų diena“.

24 d. 14.00 val.
III a. salė

3.5.

„Apie viską po truputį“ (neformalus
ugdymas moksleivių namuose).

Pagal atskirą
pranešimą

Soc. pedagogė
G. Kazlauskienė

3.6.

Konkursas „Kamštelių vajus 2015“.

Pagal atskirą
pranešimą

Biologijos mokytoja
D. Kuosienė, mokyklos mokinių
tarybos nariai, 5-10 klasių
seniūnai

3.7.

Kroso čempionatas Klaipėdoje.

Pagal atskirą
pranešimą

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

3.8.

Edukacinė programa „Bitelės
istorija“.

Pagal atskirą
pranešimą

Auklėtojos L. Čiplienė,
R. Morozienė,
E. Valentinavičienė

Surdopededagogės
individualioms pratyboms vesti
R. Lavickienė, D.Matuzienė

________________________
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