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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė
DARBO PLANAS
VASARIO MĖNESIUI
2017-01-31
Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas,
vieta

Atsakingas (dalyvauja)

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
Neformalaus suaugusiųjų švietimo
koordinacinės grupės posėdis.
Mokyklų vadovų asociacijos posėdis.

1 d. 15.30 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė

PŠC, Topolių al. 12

1 d. 16.45 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė

PŠC, Topolių al. 12

Seminaras „Darbo užmokesčio
apskaičiavimas ir apskaita biudžetinių
įstaigų darbuotojams 2017 metais“.

2 d. 9.00 val.
Panevėžio „Vyturio“
progimnazija,
Vasario 16-osios g. 40,
Panevėžys

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
vyr.buhalterė N.Lipnevičienė

Mokytojų tarybos posėdis:
1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir
elgesio rezultatų, klasių vadovų darbo,
mokinių popamokinės veiklos
bendrabutyje.
2. Dėl specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo ir socialinio pedagogo
darbo.
3. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo 2016-2017 m.m.
4.Dėl 2017 m. veiklos programų:

8 d. 13.30 val.
Mokyklos muziejus

mokyklos, mokytojų ir metodinės
tarybų, mokinių savivaldos, mokyklos
administracijos, mokytojų ir švietimo
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės
bendradarbiavimo, vaiko gerovės,
socialinės pedagoginės veiklos,
sveikatos priežiūros, meninės,
kultūrinės ir sportinės,
bibliotekininko, pedagoginės ir
mokyklos priežiūros pristatymo.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
ikimokyklinio priešmokyklinio
ugd. gr. – 10 kl. vadovai,
bendrabučio auklėtojai,
specialioji pedagogė
R.Smirnovienė, socialinė
pedagogė E.Kazlauskienė,
atsakingi už veiklos programas:
L.Beinarauskienė,
L.Lazdauskienė, L.Bartnykienė,
G.Gižienė, P.Stančauskienė,
E.Kazlauskienė, G.Bartulienė,
V.Vanagineė, V.Glušokas

5. Dėl darbo su elektroniniu dienynu.
6. Dėl darbuotojų tarifinių (tarnybinių)
atlygių.
7. Dėl informacijų pateikimo.

Mokyklos tarybos posėdis:
1. Dėl specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo ir socialinio pedagogo
darbo.
2. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo 2016-2017 m.m.
3.Dėl 2017 m. veiklos programų:

mokyklos, mokytojų ir metodinės
tarybų, mokinių savivaldos, mokyklos
administracijos, mokytojų ir švietimo
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės
bendradarbiavimo, vaiko gerovės,
socialinės pedagoginės veiklos,
sveikatos priežiūros, meninės,
kultūrinės ir sportinės,
bibliotekininko, pedagoginės ir
mokyklos priežiūros pristatymo.
4. Dėl darbo su elektroniniu dienynu.
5. Dėl darbuotojų tarifinių (tarnybinių)
atlygių.
6. Dėl informacijų pateikimo.

8 d. 16.00 val.
Metodinis kab.

Mokyklos tarybos pirmininkė
V.Vanagienė, direktorė
D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
specialioji pedagogė
R.Smirnovienė, socialinė
pedagogė E.Kazlauskienė

VGK posėdis.

Neformalaus suaugusiųjų švietimo
praktinių mokymų ciklas NSŠ
koordinatoriams.
Tėvų (globėjų, rūpintojų)
susirinkimas:

1. Dėl I-ojo pusmečio mokymosi ir
elgesio rezultatų, klasių vadovų darbo,
mokinių popamokinės veiklos
bendrabutyje.
2. Dėl specialiosios pedagoginės
pagalbos teikimo ir socialinio pedagogo
darbo.
3. Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo 2016-2017 m.m.
4.Dėl 2017 m. veiklos programų:

9 d.
Laikas atskiru
pranešimu

8, 9 d. 9.30 val.

Vaiko gerovės komisija

Direktorė D.Kriščiūnienė

PPŠC konferencijų
salė, Topolių al. 12

10 d.
12.00 val. III a. salė
14.00 val.
direktoriaus kab,
16.00 val.
direktoriaus kab.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
ikimokyklinio priešmokyklinio
ugd. gr. – 10 kl. vadovai,
bendrabučio auklėtojai,
specialioji pedagogė
R.Smirnovienė, socialinė
pedagogė E.Kazlauskienė.

11 d. 17.00 val.
Edukacinė išvyka

Lietuvių kalbos mokytojos
L.Beinarauskienė, R.Gimbutienė

15 d. 14.00 val.

Kūno kultūros mokytoja
V. Va n a g i e n ė , m u z i k o s
ritmikos mokytoja
R.Liutkevičienė

mokyklos, mokytojų ir metodinės
tarybų, mokinių savivaldos, mokyklos
administracijos, mokytojų ir švietimo
pagalbos mokiniui specialistų, tėvų
(globėjų, rūpintojų) bei visuomenės
bendradarbiavimo, vaiko gerovės,
socialinės pedagoginės veiklos,
sveikatos priežiūros, meninės,
kultūrinės ir sportinės,
bibliotekininko, pedagoginės ir
mokyklos priežiūros pristatymo.
5. Dėl darbo su elektroniniu dienynu.
6. Dėl informacijų pateikimo.

Kazys Bradūnas – iškiliausias
žemininkas (renginys skirtas poeto
100-osioms gimimo metinėms).
Pamokos 13 klasei „Integruota kūno
kultūros ir muzikos pamoka“ 1 klasei
„Šuoliukai muzikos šalyje“.
Seminaras „Interaktyvių mokymo
priemonių kūrimas“.

Panevėžio „Vilties“
progimnazijos aktų
salė, Ramygalos g. 16

17 d. 10.00 val.
Panevėžio K.Paltaroko
gimnazija, Vysk. K.
Paltaroko g. 18

Tikybos mokytoja V.Žiugždaitė

Seminaras „Mokinių, turinčių negalią
dėl įvairiapusio raidos sutrikimo,
ugdymas (praktinė darbo patirtis)“.

Pamoka 13 klasei „Sausos vilnos
vėlimo būdo panaudojimas meninės
kompetencijos plėtojimui“.

21 d. 10.00 val.
PPPT salė,
Topolių al.12

pedagogė R.Smirnovienė,
surdopedagogės
individualioms pratyboms
vesti: R.Lavickienė,
P.Stančauskienė, G.Sutkuvienė
21 d. 13.30 val.

Priešmokyklinio ugdymo

21 d. 14.00 val.

Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė

Panevėžio l/d „Žibutė“, pedagogė A.Sviderskienė
Pušaloto g. 26

Socialinių pedagogų pasitarimas „Dėl
Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo įgyvendinimo nuo
2017 m. rugsėjo 1 d.“

Panevėžio m. raj.
policijos komisariatas,
Senamiesčio g. 100

LMVA ataskaitinis – rinkiminis
suvažiavimas tema „Duomenimis
grįstas mokyklos valdymas: būtinybė
ar galimybė?“.

KTU mokslo salė,
A. Mickevičiaus g. 37
Kaunas

Neformalaus suaugusiųjų švietimo
koordinacinės grupės susirinkimas.
Panevėžio miesto ikimokyklinio
ugdymo mokyklų, turinčių
specialiąsias grupes, vadovų
pasitarimas su Pedagoginės–
psichologinės tarnybos, Vaiko teisių
apsaugos ir Švietimo ir jaunimo
reikalų skyrių specialistais dėl
Švietimo įstatymo 29 straipsnio 10 d.
vykdymo privalomajam
priešmokykliniam ugdymui ir dėl
specialiųjų poreikių turinčių vaikų
grupių komplektavimo specifikos.
Pamoka 13 klasei „Skaitymo
strategijų taikymas ugdant mokinių
skaitymo gebėjimus tikybos
pamokose“.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė, spec.

22 d.

22 d. 15.30 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė

Direktorė D.Kriščiūnienė

PPŠC konferencijų
salė, Topolių al. 12

28 d. 14.00 val.
PPPT, Topolių al. 12

28 d. 15.00 val.
Panevėžio „Saulėtekio“
progimnazija,
Statybininkų g. 24

2. Priežiūra, konsultacijos

Direktorė D.Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
ikimokyklinio ugdymo
pedagogė A.Sviderskienė

Direktorė D.Kriščiūnienė

Strateginio plano ir metinių veiklos
planų rengimas.

1-28 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė,
strateginio plano rengimo ir
mokyklos veiklos plano rengimo
grupės

5 kl. pamokų stebėjimas.

6-10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

Informacijos apie vadovėlių fondo
2016 metais pateikimas Švietimo ir
jaunimo reikalų skyriui el. paštu.

Iki 6 d.

Bibliotekininkas V.Glušokas

10 kl. mokinių prašymų teikimas
mokyklos direktoriui dėl dalyvavimo
Pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinime.

Iki 7 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė, 10 kl.
vadovė V.Vanagienė

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

Iki 10 d.

Sekretorė J. Glemžienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė

10 kl. mokinių supažindinimas
pasirašytinai su Pagrindinio ugdymo
pasiekimų lietuvių kalbos (gimtosios)
ir matematikos vykdymo
instrukcijomis.

Iki 10 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė

10 kl. mokinių vardinių sąrašų, kurie
dalyvaus Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinime, suvedimas
sistemoje KELTAS.

Iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių, kuriems reikalingi
pritaikymai, sąrašo sudarymas
sistemoje KELTAS.

Iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

I ir II pakopų I pusmečio ataskaitų
ruošimas, popieriniame ir el. variante.

Iki 10 d.

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L.Bartnykienė

Panevėžio miesto bendrojo ugdymo,
ikimokyklinio ugdymo ir
neformaliojo ugdymo mokyklų
vadovų Metinių 2016 m. veiklos
ataskaitų analizė ir duomenų
apibendrinimas.

27 d.

Direktorė D.Kriščiūnienė

3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės

Respublikinis dailyraščio
konkursas ,,Rašom 2017!".
Plaukimo įgūdžių tobulinimas.
Akcija, skirta Valentino dienai
paminėti.
P-4 kl. tarpmokyklinio projekto
„Draugystės ratas“ renginys „Aš labai
myliu Lietuvą“.

1-9 d.

Lietuvių kalbos mokytoja
L.Beinarauskienė

8, 15, 22 d.

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė

10 d. 8.30 val.
Socialinė pedagogė
Mokyklos muziejus E.Kazlauskienė
14 d 10.00 val.
Panevėžio raj. Velžio
gimnazija, Žemdirbių
g., Velžys

Mokytojas G.Gižienė,
R.Palšienė, L.Lazdauskienė,
R.Liutkevičienė

Rašinių ir rašto darbų „Aš myliu
Runą, Belą... visus, kurie šalia“ ir
menininkės Vieros Olšauskienės
veltinio darbų parodų, skirtų Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai ir Šv.
Valentino, įsimylėjėlių dienai
paminėti, atidarymas.

14 d. 12.40 val.
I a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė,
vaiko gerovės komisija

Renginys, skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai ir Šv. Valentino,
įsimylėjėlių dienai paminėti.

14 d. 18.00 val.
III a. salė

Direktorė D.Kriščiūnienė, visi
mokyklos darbuotojai

Integruota matematikos ir kūno
kultūros pamoka 6-8 kl.

15 d.
8.30 - 9.15 val.

Matematikos mokytoja
Z.Bložienė ir kūno kultūros
mokytoja V.Vanagienė

Klasės valandėlė 1 -10 klasių
mokiniams „Kuriu pasaką“.

24 d. 8.30 val.
I a. salė

Socialinė pedagogė
E.Kazlauskienė, klasių
vadovai

10 klasės mokinių šimtadienio šventė.

24 d. 10.20 val.

Direktorė D.Kriščiūnienė,
kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė ir pradinių klasių
mokytoja L.Lazdauskienė

III a. salė

Smiginio čempionatas.

Viktorina „Ar žinai kad...“

25 d.
Šiauliai

Kūno kultūros mokytoja
V.Vanagienė, auklėtojas
A.Juknevičius

27 d. 15.00 val.

Auklėtojos L.Čiplienė ir
R.Morozienė

Mokyklos muziejus

Panevėžio ,,Šviesos'' specialiojo
ugdymo centro ugdytinių kūrybinių
darbų paroda.

20-28 d.

Surdopedagogė
P.Stančauskienė

Mokyklos mokinių darbų paroda
Panevėžio „Skaistakalnio“
pagrindinėje mokykloje.

20-28 d.

Surdopedagogė
P.Stančauskienė

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

