Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.

Veiklos turinys

Data, laikas, vieta

Atsakingi

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI,
SEMINARAI
Metodinės tarybos posėdis dėl 2018 m. metodinės
ugdomosios veiklos uždavinių įgyvendinimo bei metodinės

ugdomosios veiklos krypčių ir kvalifikacijos tobulinimo
prioritetų 2019 m.
Mokinių tarybos ir klasių seniūnų susirinkimas dėl
siūlymų 2019 m. gimnazijos veiklos planui.
Gimnazijos veiklos plano 2019 m. rengimo darbo
grupės pasitarimas.
Mokytojų tarybos posėdis dėl 2019 m. gimnazijos
veiklos plano projekto.
Mokytojų tarybos posėdis „I - IV klasių 2018- 2019 m.
m I pusmečio pasiekimų ir lankomumo analizė. Tyrimo
“I-IV gimnazijos klasių mokinių I pusmečio ir
ankstesnių mokslo metų metinių mokymosi pasiekimų
įvertinimų pokyčių analizė” pristatymas“.
UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS,
VEIKLOS STEBĖSENA
Mokinių konsultavimas.

Sausio 2 d., 8 val.,
218 kab.

Daiva Mackevičienė

Sausio 17 d., 15 val.,
403 kab.
Sausio 17 d.,
15.15 val., 219 aud.
Sausio 24 d.,
15.15 val., 219 aud.
Sausio 31 d.,
15.15 val., 219 aud.

Daiva Mackevičienė,
Izolda Pakalnienė
Vytautas Raišys,
Daiva Mackevičienė
Vytautas Raišys,
Daiva Mackevičienė
Silvija Sėrikovienė

Ketvirtadieniais,
8.00 – 8.40
Sausio 7 – 31
dienomis
1 savaitė

Mokytojai

2.2.

Grupinės konsultacijos IV klasių mokiniams
„Asmeninių karjeros planų peržiūra“

2.3.

Pagrindinės sesijos dalykų brandos egzaminų centrų
skelbimas mokytojams ir mokiniams (gimnazijos interneto
svetainėje bei elektroninio dienyno pranešimu).

2.4.

IV klasių mokinių supažindinimas su lietuvių kalbos ir
literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo aprašu
(pasirašytinai).
IV klasių mokinių supažindinimas su valstybinių brandos
egzaminų vykdymo instrukcijomis (pasirašytinai).
II klasių mokinių supažindinimas su pagrindinio ugdymo
lietuvių kalbos ir literatūros (raštu ir žodžiu dalių) bei
matematikos pasiekimų patikrų vykdymo instrukcijomis
(pasirašytinai).
Brandos darbų aprašų parengtų teksto rengykle ir pdf formatu
teikimas Nacionaliniam egzaminų centrui.

1 savaitė

Lietuvių kalbos
mokytojai

1 savaitė

Dalykų mokytojai

1 savaitė

Lietuvių kalbos,
matematikos
mokytojai

Iki sausio 8 d.

III klasių mokinių supažindinimas su brandos darbo vykdymo
instrukcija.
I kl. mokiniams įskaitinis lietuvių kalbos ir literatūros
darbas.

Iki sausio 10 d.

Silvija Sėrikovienė,
brandos darbų
vadovai
Dalykų mokytojai

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.

2.10.

III kl. mokiniams įskaitinis lietuvių kalbos ir literatūros
darbas – rašinys.

2 savaitė,
per lietuvių k.
pamokas
2 savaitė,
IV a. kabinetuose

Giedrė Valaitienė,
IV klasių vadovai
Silvija Sėrikovienė

Lietuvių kalbos
mokytojai
Lietuvių kalbos
mokytojai

2.11.

III klasių mokiniams prašymų dėl brandos darbo
rengimo teikimas gimnazijos direktoriui.

Iki sausio 15 d.

Silvija Sėrikovienė

2.12.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo mokytojų
„IQES online“ apklausa „Mokyklos kultūra“.

Iki sausio 18 d.

2.13.

I-IV klasių vadovų anketavimas „I pusmečio klasės
vadovo veiklos uždavinių įsivertinimas“.
III – IV kl. mokiniams dalykų, dalykų kursų keitimo
įskaitų organizavimas.

Iki sausio 18 d.

Daiva Mackevičienė,
VKĮ mokytojų
projektinė grupė
Izolda Pakalnienė

2.15.

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

3 savaitė

2.16.

I pusmečio dalykų įvertinimų įvedimas į elektroninį
dienyną (IV klasių mokiniams).

Iki sausio 25 d.

2.17.

Bandomųjų egzaminų sesija (IV kl. mokiniams; pagal
atskirą tvarkaraštį).

5 savaitė

2.18.

I pusmečio dalykų įvertinimų įvedimas į elektroninį
dienyną (I-III klasių mokiniams).

Iki sausio 28 d.

2.19.

I-IV kl. klasių mokinių I pusmečio dalykų įvertinimų ir
praėjusių mokslo metų metinių dalyko įvertinimų
pamatavimas.
I pusmečio dalykų įvertinimų ir lūkesčių pamatavimas
(pagal pavaduotojos Silvijos pateiktą lentelę) ir naujų
fiksavimas (I-III klasių mokiniams).

Iki sausio 29 d.
15 val.

I-IV kl. klasių vadovai

Sausio 31 d.,
per klasės valandėlę

I-III klasių vadovai

2.21.

I kl. mokiniams diagnostinis gamtos mokslų testas.

2.22.

II kl. mokiniams bandomoji matematikos PUP patikra

2.23.

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

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

2.24.

Parengti ir I-IV klasių mokinius pasirašytinai
supažindinti su aktualiais Tabako, tabako gaminių ir su
jais susijusių gaminių kontrolės, Administracinių
nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir
įgyvendinimo tvarkos įstatymų straipsniais

Silvija Sėrikovienė,
gamtos mokslų
mokytojos
Silvija Sėrikovienė,
matematikos
mokytojos
Lietuvių kalbos,
matematikos, gamtos
mokslų, anglų kalbos
mokytojai
Lina Urbonienė

2.14.

2.20.

3.
3.1.

3 savaitė

Sausio mėn., per
klasių valandėles

Silvija Sėrikovienė,
mokytojai
Silvija Sėrikovienė,
II klasių vadovai

IV klasių mokinių
mokytojai,
IV klasių vadovai
Silvija Sėrikovienė,
metodinių grupių
pirmininkai
Mokytojai,
I-III kl. vadovai

METODINĖ- PROJEKTINĖ MOKYTOJŲ
VEIKLA
Metodinių grupių susirinkimai dėl 2018 m. metodinės
ugdomosios veiklos uždavinių įgyvendinimo bei metodinės

Sausio 2 d.,
9.15 val.,

Metodinių grupių
pirmininkai

ugdomosios veiklos krypčių ir kvalifikacijos tobulinimo
prioritetų 2019 m.
Mokytojų projektinių grupių metinių veiklos uždavinių
2018 m. įgyvendinimo į(si)vertinimas, veiklų
numatymas 2019 metams.

metodinių gr.
pirmininkų kab.
Sausio 10 d.,
15.15 val.

3.3.

Bandomųjų brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo
matematikos bandomosios pasiekimų patikros ir diagnostinio
(gamtos mokslų) testo užduočių rengimas.

Sausio 17 d.,
15.15 val.

Dalykų mokytojai

4.
4.1.

RENGINIAI MOKINIAMS
Integruota lietuvių literatūros ir teatro pamoka I, II kl.
mokiniams (nacionalinio dramos teatro spektaklio „Kuprelis“
peržiūra ir aptarimas)

Sausio 10 d., 13 val.,
aktų salė

V. Milaševičienė,
lietuvių k. mokytojai

4.2.

Sausio 13-osios- Laisvės gynėjų dienos- paminėjimas
(pagal atskirą įsakymą).

Sausio 11 d.

4.3.

Meninio skaitymo konkursas (gimnazijos turas).

3 savaitė

4.4.

II-IV klasių mokinių susitikimas su Mykolo Romerio
universiteto atstovais.
IV klasių mokinių ir buvusių mūsų mokyklos mokinių
(įvairių aukštųjų mokyklų studentų) susitikimas –
diskusija „Brandos egzaminai ir stojimo procedūros:
mokausi iš kitų patirties“.
IV klasių mokinių teatro įskaita

Sausio 23 d.,
12.55 val.
Sausio 25 d.,
12.55 val.

Izolda Pakalnienė,
Daiva Naričiūtė,
Vilija Kiaunienė
Izolda Pakalnienė,
lietuvių kalbos
mokytojai.
Giedrė Valaitienė

3.2.

4.5.

4.6.

5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
6.2.

6.3.

TĖVŲ ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
Tėvų (globėjų) informavimas apie vaiko pasiekimus ir
pažangą elektroniniame dienyne TAMO.
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo I-III klasių
mokinių tėvų (globėjų) „IQES online“ apklausa
„Mokyklos kultūra“.
KITOS VEIKLOS
Atvirų durų dienos Panevėžio miesto progimnazijų 8 klasių
mokiniams

Parengta atmintinė klasių vadovams „Klasių vadovų
funkcijos įgyvendinant gimnazijos nustatytas tvarkas
socialinės rūpybos ir prevencijos klausimais“
Parengtas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos
projektas Panevėžio miesto savivaldybės finansavimui
gauti.

Projektinių grupių
vadovai

Giedrė Valaitienė

Sausio 25 d., 18 val.,
aktų salė

Algis Želvys

Nuolat
2-3 savaitės

Mokytojai,
klasių vadovai
Daiva Mackevičienė,
Jolanta Vainauskienė

Sausio 15, 16, 17,
22, 23, 24 d.
Iki sausio 14 d.

Vytautas Raišys,
Silvija Sėrikovienė
Lina Urbonienė

Iki sausio 23 d.

Lina Urbonienė,
VGK komisija

