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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė
DARBO PLANAS
GRUODŽIO MĖNESIUI
2016-11-30
Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas,
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Lietuvos kūno kultūros mokytojų
asociacijos teorinė-praktinė
konferencija „Kūno kultūros
mokytojas šiandien ir rytoj: tarp
realybės ir lūkesčių“.
Posėdis dėl Kalėdinio atviruko
kūrimo konkurso nugalėtojo.

Respublikinė kineziterapeutų
konferencija.

2016 m. kandidatų Metų panevėžiečio
vardui gauti atrankos darbo grupės
posėdis.

2 d. 9.00 val.
J.Balčikonio gimnazija,
Respublikos g. 47

6 d. 12.20 val.
Direktoriaus kab.

6 d.
Fizinės medicinos
reabilitacijos centras,
Nemuno g. 75
Panevėžys

7 d. 11.00 val.
Savivaldybės mero
kabinetas

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
mokyklos taryba
Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.5.

Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto
vykdomojo komiteto bei Lietuvos
kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo
centrų vadovų bei kūno kultūros
mokytojų pasitarimas.

8 d. 13.30 val.
Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų
ugdymo centras,
Filaretų g. 36, Vilnius

Direktorė D.Kriščiūnienė,
kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, auklėtojas
A.Juknevičius

1.6.

Metodinių grupių posėdžiai:
1. Dėl metodinės grupės ataskaitos
už 2016 m.
2. Dėl metodinės grupės veiklos
krypčių 2017 m.
3. Dėl siūlymų 2017 m. metodinės
tarybos veiklos programos
sudarymui.
4. Dėl siūlymų 2017 m. kultūrinės
sportinės veiklos programos
sudarymui.
5. Dėl lankytų seminarų
apibendrinimo.

1.7.

Efektyvus ikimokyklinio ugdymo(si)
veiklos planavimas – sėkmingo vaiko
ugdymo(si) veiksnys.

13 d. 13.30 val.
Panevėžio l/d
„Rūta“

Direktorė D.Kriščiūnienė,
ikimokyklinio
priešmokyklinio ugdymo
grupės pedagogė
A.Sviderskienė

1.8.

Mokinių susirinkimas:
1. Dėl saugaus elgesio mokinių
žiemos atostogų metu.
2. Dėl straipsnių rašymo į mokyklos
el. svetainę.
3. Dėl informacijų.

16 d. 8.30 val.
I a. salė

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
klasių vadovai

1.9.

Skaitome knygą (pamoka skirta Metų
knygos 2016 rinkimams, teksto
suvokimo gebėjimams ugdyti).

19 d. 14.00 val.
Panevėžio
„Vyturio“
progimnazija

Direktorė D.Kriščiūnienė

1.10.

Seminaras „Dokumentų valdymas:
naujovės, aktualijos, elektroniniai
dokumentai, personalo dokumentai“.

20 d. 9.00 val.

Sekretorė J.Glemžienė

12-16 d.

PPŠC konferencijų
salė,
Topolių al. 12

Metodinės tarybos pirmininkė
L.Lazdauskienė, metodinių
grupių pirmininkai

1.11.

Mokytojų tarybos posėdis:
20 d.
Direktorė D.Kriščiūnienė,
1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui
14.00 val.
direktoriaus pavaduotoja
specialistų (išskyrus psichologus)
Mokyklos muziejus ugdymui L.Bartnykienė
atestacijos 2017-2019 m. programos
derinimo.
2. Dėl mokytojų tarybos metinės
veiklos ataskaitos. Dėl 2017 m.
mokytojų tarybos veiklos tikslų,
uždavinių numatymo, veiklos
planavimo projekto teikimo.
3. Dėl 2016 m. posėdžių nutarimų
vykdymo analizės.
4. Dėl mokyklos 4 srities įsivertinimo
„Pagalba mokiniui“.
5. Dėl kitų klausimų.

1.12.

Mokyklos tarybos posėdis:
1. Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos 2017-2019 m. programos
derinimo.
2. Dėl mokyklos tarybos metinės
veiklos ataskaitos. Dėl 2017 m.
mokytojų tarybos veiklos tikslų,
uždavinių numatymo, veiklos
planavimo projekto teikimo.
3. Dėl 2016 m. posėdžių nutarimų
vykdymo analizės.
4.Dėl mokyklos 4 srities įsivertinimo
„Pagalba mokiniui“.
5. Dėl kitų klausimų.

20 d.
16.00 val.

Mokyklos tarybos
pirmininkė V.Vanagienė,
mokyklos tarybos nariai,
direktorė D.Kriščiūnienė

1.13.

VGK posėdis.
VGK darbo 2016 m. aptarimas,
analizė, pokyčiai.
Programos 2017 metams sudarymas.

21 d.
14.00 val.
Metodinis
kabinetas

VGK nariai

1.14.

Išplėstinis metodinės tarybos posėdis:
29 d. 10.00 val.
1. Dėl metodinės tarybos veiklos
Mokyklos muziejus
ataskaitos už 2016 m.
2. Dėl 2016 m. vykusių metodinės
tarybos posėdžių nutarimų vykdymo.
3. Dėl siūlymų 2017 m. metodinės
tarybos veiklos programos
sudarymui.
4. Dėl siūlymų 2017 m. kultūrinės
sportinės veiklos programos
sudarymui.
5. Dėl lankytų seminarų
apibendrinimo.
6. Dėl pasidalijimo gerąja patirtimi,
sugrįžus iš seminarų, konferencijų,
nuotolinių kursų.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
metodinės tarybos pirmininkė
L.Lazdauskienė, metodinių
grupių pirmininkai.
Išplėstinį posėdį protokoluoja
Rima Lavickienė

2. Priežiūra, konsultacijos
2.1.

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

Iki 10 d.

Sekretorė J. Glemžienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.2.

Naktinių auklių darbo priežiūra.

5-9 d.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.3.

2016-2017 mokslo metų pirminės
švietimo statistikos formos 3ESmokykla (darbuotojai) pildymas
Švietimo valdymo informacinėje
sistemoje.

Iki 9 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.4.

Duomenų apie planuojamą
2017-2018 mokslo metams klasių
komplektų pagal klases skaičių
duomenų teikimas Švietimo ir
jaunimo reikalų skyriui.

Iki 12 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.5.

Visų dienynų pildymo kontrolė.

19-23 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.6.

Duomenų apie 2016 metais nurašytus
vadovėlius teikimas direktorei.

Iki 20 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

2.7.

Duomenų apie 2016 metais nurašytus
vadovėlius teikimas Švietimo ir
jaunimo reikalų skyriui.

Iki 23 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

2.8.

Švietimo statistikos ataskaitos formos
4-mokykla pildymas.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

2.9.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
2017-2019 metų atestacijos
programos teikimas tvirtinimui
Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus
vedėjui.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

Iki 30 d.

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
3.1.

3.2.

Projekto „Arčiau vandens“ baseino
užsiėmimai.
Tėvų, su neįgaliais girdėti vaikais ir
jų draugų bendrijos Adapta projekto
baseino užsiėmimai.

1-22 d.

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

1-22

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

Panevėžio sporto
centras, Jakšto g. 1

Panevėžio
„Žemynos“
progimnazijos
baseinas,
Ramygalos g. 99

3.3.

Akcija „Sušildyk gerumu ir
nuoširdumu“.

3.4.

5 -10 klasių akcija „STOP“, skirta
paminėti AIDS dieną.

2 d. 8.30 val.
Muziejus

Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė, klasių vadovai

3.5.

„Asmenybės. Lietuvos Respublikos
prezidentai“. Renginys skirtas LR
prezidento Kazio Griniaus 150osioms gimimo metinėms paminėti.

5 d. 13.30 val.
I a. salė

Mokytoja L.Rutkauskienė

3.6.

Lietuvos kurčiųjų vaikų
varžybos ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs".

8 d. 13.00 val.

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, mokytoja
L.Lazdauskienė, auklėtojas
A.Juknevičius

5-13 d.

Filaretų g. 36, Vilnius

Mokyklos taryba.

3.7.

Kalėdinė akcija 1-10 klasėms,
kalėdinių žaisliukų ir sveikinimų
kūrimas draugui.

9 d. 8.30 val.
Muziejus

Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė, sveikatos
priežiūros specialistė
R.Leikienė, klasių vadovai

3.8.

Kalėdinė mugė.

9 d. nuo 10.00
val.
CIDO arena

Pageidaujantys mokytojai,
auklėtojai su mokiniais

3.9.

Panevėžio „Šviesos“ specialiojo
ugdymo centro 60-ies metų
jubiliejaus šventė.

9 d. 11.00 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė

3.10.

Išvyka į Panevėžio A.Bandzos
kūdikių ir vaikų globos namus. Akcija
„Sušildyk gerumu ir nuoširdumu“.

Kranto g. 18

15 d. 15.30 val.

Mokyklos taryba

3.11.

Renginys Šv. Kalėdų belaukiant
„Kalėdų žvaigždė“.

16 d. 10.00 val.

3.12.

Tradicinė Advento vakaronė
mokyklos bendruomenei, kolegoms,
draugams, rėmėjams.

16 d. 15.00 val.
III a. salė

3.13.

Pamoka netradicinėse erdvėse
„Žiemos sporto šakos“.

3.14.

Renginys 6 -10 klasėms
„Pasidalinkime gerumu“.

Panevėžio teatras
Menas,
Vasario 16-osios g.
19

19 d.
23 d. 8.30 val.
Muziejus

Mokyklos taryba, klasių
vadovai

Direktorė D.Kriščiūnienė,
mokyklos darbuotojai
Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė
Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė, savanoriai,
klasių auklėtojai

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

