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Tvirtinu:
Mokyklos direktorė
Danutė Kriščiūnienė
DARBO PLANAS
BIRŽELIO MĖNESIUI
2022-05-31
Panevėžys
Eil.
Nr.

Priemonė

Diena, laikas, vieta

1.1.

1. Pasitarimai, konferencijos, seminarai
Nacionalinės švietimo agentūros
1-30 d.
projekto „Įtraukiojo ugdymo
galimybių plėtra, I etapas“ vykdymas.

1.2.

Lietuvių gestų kalbos kursai.

1.3.

Mokytojų tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl ikimokyklinio priešmokyklinio
ugdymo grupės ugdytinių pasiekimų,
P-4 kl. mokinių II-ojo pusmečio,
metinio mokymosi ir elgesio rezultatų
aptarimo, mokinių kėlimo į aukštesnę
klasę, pažymėjimų išdavimo 4 kl. bei
geriausiai besimokančių mokinių
paskatinimo.
2. Dėl mokinio individualios pažangos

Atsakingas (dalyvauja)

Surdopedagogė
metodininkė P.
Stančauskienė, lietuvių
kalbos mokytoja
metodininkė L.
Beinarauskienė,
bibliotekininkas,
vyresnysis gestų kalbos
mokytojas V. Glušokas.
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, Kursus veda vyresnysis
28 d.
gestų kalbos mokytojas V.
12.00 val.
Glušokas.
Gestų kalbos kab.
6 d.
Mokytojų tarybos nariai, P14.15 val.
4 kl. vadovai, mokytojai,
Muziejus
dirbantys pradinėse
klasėse.

1.4.
1.5.

1.6.

įsivertinimo ir mokinio individualios
pažangos stebėjimo fiksavimo lapų
pristatymo.
3. Dėl ugdymo plano projekto 20222023 m. m. svarstymo, pasiūlymų
teikimo (neformalaus ugdymo,
netradicinių ugdymo dienų ir kt.),
pamokų paskirstymo mokytojams,
dirbantiems pradinėse klasėse.
4. Dėl informacijų pateikimo.
Edukacinė išvyka į Kadzidlą
(Lenkija).
Tėvų (globėjų, rūpintojų) P- 4 kl.
susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Dėl metinio ir II-ojo pusmečio
mokinių pažangumo, mokymosi ir
elgesio rezultatų, mokinių kėlimo į
aukštesnę klasę, mokinio individualios
pažangos įsivertinimo ir mokinio
individualios pažangos stebėjimo
fiksavimo lapų pristatymo.
2. Dėl ugdymo plano projekto 20222023 m. m. pasiūlymų pateikimo.
4. Dėl informacijų pateikimo.
Socialinių pedagogų pasitarimas
„Saugiai pasitinkame vasarą“.

1.7.

Lietuvių gestų kalbos kursai.

1.8.

Panevėžio moksleivių namų 30 m.
jubiliejinis renginys.

1.9.

VGK posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl 5-10 kl. mokinių, besimokančių
pagal pritaikytas ir individualizuotas
programas, II-ojo pusmečio ir metinio
rezultatų analizės.
2. Dėl mokinių pasiekimų ir pažangos
įsivertinimo.
3. Dėl kitų klausimų (esant reikalui).

6-8 d.
6-8 d.
Individualiai klasėse
arba nuotoliniu būdu

7 d.
13 val.
Vieta pagal atskirą
pranešimą
7, 14, 21, 28 d.
18.00-18.40 val.
1, 8, 15, 22, 29 d.
17.10-17.50 val.
Nuotoliniu būdu
10 d.
17.30 val.
Panevėžio muzikinis
teatras,
Nepriklausomybės a. 8
15 d.
14.15 val.
Metodinis kabinetas

Direktorė D. Kriščiūnienė.
Klasių vadovai.

Socialinė pedagogė
ekspertė E. Kazlauskienė.
Visi pageidaujantys pagal
persiųstą nuorodą.
Kursus veda vyresnysis
gestų kalbos mokytojas V.
Glušokas.
Direktorė D. Kriščiūnienė.

VGK nariai, klasių
vadovai, dalykų mokytojai.

1.10.

Respublikinis seminaras „STEAM
ugdymas gali būti įdomus“.

1.11.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus)
atestacijos komisijos posėdis dėl
mokytojos metodininkės vardo
suteikimo Daliai Kuosienei.

1.12.

Mokytojų tarybos posėdis.
Darbotvarkė:
1. Dėl 5-10 kl. mokinių II pusmečio,
metinio rezultatų įvertinimo, mokinių
kėlimo į aukštesnę klasę, pažymėjimų
išdavimo 8 kl. mokiniams bei
geriausiai besimokančių mokinių
paskatinimo.
2. Dėl mokinio individualios pažangos
įsivertinimo ir mokinio individualios
pažangos stebėjimo fiksavimo lapų
pristatymo.
3. Dėl pažymėjimų išdavimo 10 kl.
mokiniams, 2022 m. PUPP vykdymo
ir rezultatų.
4. Dėl bendrabučio auklėtojų darbo,
organizuotų veiklų.
5. Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo, karjeros
ugdymo.
6. Dėl švietimo pagalbos specialistų
darbo 2022 m.
7. Dėl vizituojančio surdopedagogo
darbo bendro lavinimo ir
ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigose.
8. Dėl ugdymo plano projekto 20222023 m .m. svarstymo, pasiūlymų
teikimo (neformalaus ugdymo,

16 d.
10.00-12.00 val.
Panevėžio robotikos
centre „RoboLabas“,
Kniaudiškių g. 40
12.30-15.30 val.
Mokyklos edukacinės
erdvės
20 d.
12.00 val.
Gestų kalbos kabinetas

20 d.
14.15 val.
Nuotolinis

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
mokytojai,
surdopedagogai.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
fizinio ugdymo mokytoja,
auklėtoja metodininkė V.
Vanagienė, vyresnioji
anglų kalbos, technologijų
mokytoja R. Kasparienė,
Švietimo skyriaus
vyriausioji specialistė A.
Gabrėnienė.
Visi mokykloje dirbantys
pedagogai.
Mokytojų tarybos nariai, 59 kl. vadovai.

PUPP vykdytojai ir
vertintojai.
Auklėtojai.
Karjeros specialistė Z.
Blozienė.
Švietimo pagalbos
specialistai.
Vizituojantys
surdopedagogai.
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
ugdymo plano darbo grupė.

netradicinių ugdymo dienų ir kt.),
pamokų paskirstymo mokytojams.
9. Dėl edukacinių erdvių aprašų
sisteminimo, naudojimo bei
tobulinimo.
10. Dėl pedagogų darbo ataskaitų
pristatymo už 2021-2022 m. m.
11. Dėl socialinės pilietinės veiklos 510 klasėse.
12. Dėl informacijų pateikimo.
1.13.

1.14.

2.1.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 6-10 kl.
20-22 d.
susirinkimas.
Individualiai klasėse
Darbotvarkė:
arba nuotoliniu būdu
1. Dėl metinio ir II-ojo pusmečio
mokymosi ir elgesio rezultatų,
mokinio individualios pažangos
įsivertinimo ir mokinio individualios
pažangos stebėjimo fiksavimo lapų
pristatymo.
2. Dėl ugdymo plano projekto 20222023 m. m. pristatymo, pasiūlymų
teikimo.
3. Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo.
5. Dėl PUPP rezultatų 10 klasėje.
6. Dėl informacijų pateikimo.
Tarybos posėdis:
21 d.
Darbotvarkė:
16.00 val.
1. Dėl P-4, 5-10 kl. mokinių gerai ir
Muziejus
labai gerai besimokančių,
dalyvaujančių varžybose skatinimo.
2. Dėl PUPP rezultatų analizės.
3. Dėl atsakomybės, kuriant palankias
ugdymui-(si) edukacines erdves.
4. Dėl vizituojančio surdopedagogo
darbo bendro lavinimo ir
ikimokyklinio, priešmokyklinio
ugdymo įstaigose.
5. Dėl mokinių profesinio orientavimo
ir profesinio informavimo, karjeros
ugdymo.
6. Dėl informacijos pateikimo.
2. Priežiūra, konsultacijos
Mokyklų edukacinių erdvių konkurso
3 d.
antrasis (respublikinis) etapas.
13.00-14.00 val.
Nacionalinės vertinimo komisijos
vizitas mokykloje.

Direktorė D. Kriščiūnienė,
vyresnioji biologijos,
fizikos, gamtos ir žmogaus
mokytoja D. Kuosienė.
Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė,
5-10 klasių vadovai
Klasių vadovai.

Tarybos pirmininkė V.
Vanagienė, karjeros
ugdymo specialistė Z.
Bložienė.

Direktorė D. Kriščiūnienė.

2.2.

Kiemsargių darbo priežiūra.

6-10 d.

2.3.

I ir II pakopos mokinių II pusmečio,
metinio ataskaitų ruošimas bei
pristatymas, geriausiai besimokančių
mokinių apdovanojimas padėkos
(gerumo) raštais.
Mokyklos patalpų parengimo atostogų
laikotarpiui priežiūra.

17-21 d.

2.4.
2.5.

27 d.

3.1.

Profesinio orientavimo programos
Iki 29 d.
priemonių plano įgyvendinimo
ataskaitos už 2021-2022 m. m.
pateikimas Švietimo skyriaus
vyriausiajai specialistei A.
Bagdanskienei.
3. Mokyklos renginiai, kitos priemonės
Viktorina „Ar pažįsti paukščius”.
2 d.

3.2.

Lietuvių gestų kalbos pamokėlės.

3.3.

RoboLabas užsiėmimai.

3.4.

Pažintinė ekskursija po Krekenavos
regioninį parką 1 kl. mokiniams.

7 d.
9.30 val.

3.5.

Pažintinė ekskursija po Krekenavos
regioninį parką 2, 4 kl. mokiniams.

8 d.
9.30 val.

2 d.
9.00-10.00 val.
Panevėžio „Šaltinio“
progimnazija,
Kniaudiškių g. 67
11.00-12.00 val.
Panevėžio „Vyturio“
progimnazija,
Vasario 16-osios g. 40
2, 9 d.
15.00-17.00 val.
Kniaudiškių g. 40,
Panevėžys

Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotojas
ūkio reikalams R.
Puidokas.
Direktorė D. Kriščiūnienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė ir
klasių vadovai.
Direktorė D. Kriščiūnienė.
Karjeros specialistė Z.
Bložienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui L.
Bartnykienė.

Biologijos, fizikos, gamtos
ir žmogaus vyresnioji
mokytoja D. Kuosienė,
chemijos, geografijos
mokytoja metodininkė J.
Pūkaitė.
Vyresnysis gestų kalbos
mokytojas,
bibliotekininkas V.
Glušokas.

2 d. – vyresnioji anglų
kalbos, technologijų
mokytoja R. Kasparienė;
9 d. – lietuvių kalbos
mokytoja metodininkė L.
Beinarauskienė.
Pradinių klasių mokytoja
metodininkė L. Palionienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė.
Pradinių klasių mokytoja
metodininkė L. Palionienė,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui L. Bartnykienė.

3.6.

Ikimokyklinio priešmokyklinio
ugdymo grupės šventė ,,Lik sveikas
darželi!“
Paskutinė pamoka 4 kl. mokiniams
„Lik sveika pradine klase”.

8 d.
Edukacinės erdvės

3.8.

Karjeros diena – edukacinė išvyka 510 kl. mokiniams į Upytės tradicinių
amatų centrą.

9 d.
8.30-13.00 val.

3.9.

Pradinių klasių mokinių žaidimų
popietė „Sveika, vasara“.

9 d.
8.30-12.00 val.

3.10.

Paskutinis skambutis.

3.11.

RoboLabas stovykla A. Pralgauskui,
E. Gižaitei, U. Kirdeikytei, E.
Jakubauskui, A. K. Gecui, I. Šilaikai,
S. Tamoniui.
Mokyklos bendruomenės išvyka į
Biržus, Kristinos ir Jūrio Milišiūnų
avių ūkį.
Edukacinė kelionė į Norvegiją.

3.7.

3.12.
3.13.

9 d.
8.30-9-15 val.

15 d.
10.20 val.
Lauke,
jeigu lis - III a. salėje
17-23 d.

27 d.
8.00 val.
28 d. – liepos 4 d.

3.14.

Viktorina – popietė „Ką tu žinai apie
Ukrainą?“

Pagal atskirą
pranešimą

3.15.

10 kl. mokinių išleistuvės.

Pagal atskirą
pranešimą

Vyresnioji priešmokyklinio
ugdymo mokytoja A.
Sviderskienė.
Pradinių klasių mokytoja
metodininkė L. Palionienė.
Karjeros specialistė Z.
Bložienė. vyresnioji
biologijos, fizikos, gamtos
ir žmogaus mokytoja D.
Kuosienė.
Pradinių klasių mokytoja
metodininkė L. Palionienė,
fizinio ugdymo mokytoja
metodininkė V. Vanagienė,
muzikinės ritmikos
mokytoja metodininkė R.
Liutkevičienė.
9 kl. mokiniai, vyresnioji
gestų kalbos mokytoja L.
Čiplienė.
Mokytojai pagal
direktoriaus įsakymą.
D. Kriščiūnienė, visi
pedagogai ir mokyklos
darbuotojai.
Vyresnysis gestų kalbos
mokytojas,
bibliotekininkas V.
Glušokas, pageidaujantys
mokytojai.
Vyresnysis gestų kalbos
mokytojas,
bibliotekininkas V.
Glušokas.
10 kl. vadovė R.
Kasparienė.

Danutė Kriščiūnienė, 517300, 8 60 406931, el. paštas: danute.krisciuniene@kurciujumokykla.lt

