Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
2018 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

1.

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI,
SEMINARAI
Kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Pažinti, susilalbėti
ir efektyviai veikti. Nesmurtinė komunikacija“.
Metodinės tarybos posėdis dėl veiklos uždavinių 2018
metams.
Mokinių tarybos ir gimnazijos veiklos plano 2018 m.
rengimo darbo grupės atstovų pasitarimas.
Gimnazijos veiklos plano 2018 m. rengimo darbo
grupės pasitarimas.
Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl specialiojo
ugdymosi poreikių mokinių I pusmečio pažangos ir
pasiekimų rezultatų bei lūkesčių numatymo.
Gimnazijos tarybos posėdis
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS,
VEIKLOS STEBĖSENA
Mokinių konsultavimas.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Grupinės konsultacijos IV klasių mokiniams
„Asmeninių karjeros planų peržiūra“ (IVa, IVb, IVc) .
Klasių valandėlės II klasių mokiniams „Asmenybės
interesų nustatymas“.
Klasių valandėlės II klasių mokiniams „Pažink save“.

Data, laikas, vieta

Atsakingi

Sausio 3 d., 9 val.,
219 aud.
Sausio 11 d., 15 val.

Daiva Mackevičienė

Sausio 17 d., 15 val.
Sausio 18 d., 15 val.

Daiva Mackevičienė,
Izolda Pakalnienė
Daiva Mackevičienė

5 savaitė

Daiva Mackevičienė

5 savaitė

Daiva Naričiūtė

Ketvirtadieniais,
8.00 – 8.30
Ketvirtadieniais,
8.00 – 8.30
Sausio 4, 11, 18, 25
d.
Sausio 18, 25 d.

Mokytojai

Daiva Mackevičienė

Giedrė Valaitienė
Justina
Latanauskaitė
Jūratė Singh,
Virginija
Matusevičienė
Silvija Sėrikovienė,
lietuvių kalbos
mokytojai

2.5.

IV klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir
literatūros įskaitos programa ir organizavimo ir vykdymo
aprašu (pasirašytinai).

1 savaitė

2.6.

IV klasių mokinių supažindinimas su valstybinių, mokyklinių
menų ir technologijų brandos egzaminų vykdymo
instrukcijomis (pasirašytinai) .

1 savaitė

Silvija Sėrikovienė,
menų ir technologijų
mokytojai

2.7.

II klasių mokinių supažindinimas su pagrindinio ugdymo
lietuvių kalbos ir literatūros (raštu ir žodžiu dalių) bei
matematikos pasiekimų patikrų vykdymo instrukcijomis
(pasirašytinai).

1 savaitė

Silvija Sėrikovienė,
lietuvių kalbos ir
matematikos
mokytojai

2.8.

II klasių mokinių supažindinimas su pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašo nuostatomis, pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiu
(pasirašytinai).

1 savaitė

Silvija Sėrikovienė,

2.9.

I klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaitinis
darbas.

2 savaitė,
per lietuvių kalbos
pamokas

Lietuvių kalbos
mokytojai

III klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaitinis
darbas – rašinys.
IV klasių mokinių supažindinimas su brandos egzaminų
organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis, dalykų
brandos egzaminų tvarkaraščiu.
IV klasių mokinių prašymų dėl menų ir technologijų
brandos egzaminų laikymo pateikimas.
IV klasių mokinių prašymų dėl kitų brandos egzaminų
pasirinkimo projektų pateikimas.
Dalykų, dalykų kursų keitimo įskaitų organizavimas
III – IV kl. mokiniams.

2 savaitė
2 savaitė

Lietuvių kalbos
mokytojai
Silvija Sėrikovienė

2 savaitė

Silvija Sėrikovienė

2 savaitė

Silvija Sėrikovienė

3 savaitė

Silvija Sėrikovienė,
mokytojai

2.15.

I pusmečio dalykų įvertinimų įvedimas į elektroninį
dienyną (IV klasių mokiniams).
Įvertinimų ir lūkesčių pamatavimas (pagal pateiktą
lentelę) ir naujų fiksavimas. Įvertinimų, II pusmečio
lūkesčių aptarimas su dalykų mokytojais, individualių
dalyko mokymosi planų sudarymas.

Iki sausio 26 d.

IV klasių mokytojai,
IV klasių mokiniai.

2.16.

I pusmečio dalykų įvertinimų įvedimas į elektroninį
dienyną (I-III klasių mokiniams).
Įvertinimų ir lūkesčių pamatavimas (pagal pateiktą
lentelę) ir naujų fiksavimas.

Iki sausio 31 d.

I-III klasių mokytojai

2.17.

Įvertinimų, II pusmečio lūkesčių aptarimas su dalykų
mokytojais, individualių dalyko mokymosi planų
sudarymas.

5 savaitė

I-III klasių mokytojai,
I-III klasių mokiniai

2.18.

I klasių mokinių gamtos mokslų diagnostinis testas.

2.19.

II klasių mokinių bandomoji matematikos PU patikra.

2.20.

IV klasių mokinių bandomųjų egzaminų sesija (pagal
atskirą tvarkaraštį).

Sausio 31 d.,
8-10 val.,
IV a. kab.
Sausio 31 d.,
8-10 val.,
IV a. kab.
5 savaitė

2.21.

Aukštesniųjų gebėjimų dalykų (lietuvių kalbos ir
literatūros, matematikos, gamtos mokslų, užsienio (anglų)
kalbos) ugdymo grupių (I ir II klasėse) koregavimas.

Silvija Sėrikovienė,
gamtos mokslų
mokytojai
Silvija Sėrikovienė,
matematikos
mokytojai
Silvija Sėrikovienė,
metodinių grupių
pirmininkai.
Silvija Sėrikovienė,
mokytojai

3.

METODINĖ- PROJEKTINĖ MOKYTOJŲ
VEIKLA
Metodinių grupių susirinkimai. „2017 m. metodinės
veiklos uždavinių įgyvendinimo rezultatai“.
Metodinių grupių susirinkimai. „Metodinės ugdomosios
veiklos kryptys ir kvalifikacijos tobulinimo prioritetai
2018 m.“
Mokytojų projektinių grupių metinių veiklos uždavinių
2017 m. įgyvendinimo į(si)vertinimas.
Mokytojų projektinių grupių veiklų numatymas 2018
metams.

2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

5 savaitė

Sausio 2 d., 9 val.
Sausio 4 d., 15 val.

Metodinių grupių
pirmininkai
Metodinių grupių
pirmininkai

Sausio 11 d., 15 val.
Sausio 18 d., 15 val.

Projektinių grupių
vadovai

3.5.

Metodinių grupių susirinkimai dėl gimnazijos 2018 m.
Metinio veiklos plano uždavinių ir įgyvendinimo
priemonių aptarimo.

Sausio 25 d., 15 val.

Metodinių grupių
pirmininkai

4.
4.1.

RENGINIAI MOKINIAMS
Sausio 13-osios- Laisvės gynėjų dienos- paminėjimas.

Sausio 13 d.

4.2.

Meninio skaitymo konkursas.

3 savaitė

4.3.

Diskusija su Alumni klubo nariais D. Jakubėnu ir
D. Marcinkevičiumi
IV klasių mokinių teatro įskaita

3 savaitė

Izolda Pakalnienė,
Daiva Naričiūtė
Virginija
Milaševičienė,
Izolda Pakalnienė,
lietuvių kalbos
mokytojai.
Saulius Požerskas

Sausio 26 d.

Algis Želvys

4.4.
5.
5.1.

TĖVŲ ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
Tėvų (globėjų) supažindinimas su mokinių I pusmečio
ugdymosi rezultatais.

5 savaitė

Klasių vadovai

6.
6.1.

KITOS VEIKLOS
Susitikimas su Panevėžio miesto 8 klasių mokiniaisbūsimais gimnazistais ir jų tėvais (globėjais).

Sausio 11 d., 18 val.

Administracija

