Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
2019 M. VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

1.

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI,
SEMINARAI
Vaiko gerovės komisijos posėdis dėl veiklos plano 2019
metams sudarymo.
Metodinės tarybos posėdis dėl veiklos plano 2019
metams sudarymo.

1.1.
1.2.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5
2.6

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS,
VEIKLOS STEBĖSENA
Mokinių konsultavimas.
Aktyvaus I-II klasių mokinių įsitraukimo į mokymą(si)
bei pasiekimų į(si)vertinimo stebėjimas lietuvių k.,
užsienio k., socialinių ir gamtos mokslų pamokose.
Pirmus metus gimnazijoje dirbančių mokytojų
metodinės- ugdomosios veiklos stebėsena.
Besiatestuojančių mokytojų metodinės- ugdomosios
veiklos stebėsena.
Grupinės konsultacijos I klasių mokiniams „Žingsnis po
žingsnio planuok karjerą“.
Mokinių vėlavimo į pamokas ir elgesio taisyklių
laikymosi kontrolė.

Data, laikas, vieta

Atsakingi

Vasario 14 d.,
15.15 val., 411 kab.
Vasario 14 d.,
15.15 val., 218 kab.

Lina Urbonienė

Ketvirtadieniais,
8.00 – 8.40
Vasario mėn.

Mokytojai

Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.
Vasario mėn.

Daiva Mackevičienė

Daiva Mackevičienė,
Silvija Sėrikovienė,
Izolda Pakalnienė
Daiva Mackevičienė,
kuruojantys vadovai
Daiva Mackevičienė,
kuruojantys vadovai
Giedrė Valaitienė,
I klasių vadovai
Lina Urbonienė,
VGK

2.7.

I-IV klasių vadovų veiklos planai II pusmečiui.

Vasario 4 d.

2.8.

I klasių grupinių konsultacijų grafiko suderinimas su
profesijos patarėja, karjeros planavimo mokytoja.
III-IV klasių mokinių išvyka į Lietuvos parodų ir
kongresų centrą „Litexpo“, tarptautinę parodą „Studijos
2019“.
I – IV kl. mokinių I pusmečio pasiekimų aptarimas,
lūkesčių II pusmečiui užsibrėžimas.

Vasario 4-5 d.

1 savaitė,
per visų dalykų
pamokas

Visi mokytojai,
mokiniai,

2.11.

I ir II klasių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų grupių
koregavimas

1 savaitė

2.12.

II klasių mokinių prašymų dalyvauti pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikroje teikimas gimnazijos
direktoriui.
I klasių mokinių įskaitinis lietuvių kalbos ir literatūros
darbas.

1 savaitė

Silvija Sėrikovienė,
lietuvių k.,
matematikos ir
gamtos mokslų
mokytojai
Silvija Sėrikovienė,
II klasių vadovai

2.9.

2.10.

2.13.

Vasario 6 d.

1 savaitė, per lietuvių
k. pamokas

Izolda Pakalnienė,
I-IV klasių vadovai
I klasių vadovai,
Giedrė Valaitienė
Giedrė Valaitienė

Lietuvių kalbos
mokytojai

II klasių mokinių bandomoji lietuvių kalbos ir literatūros 2 savaitė, per lietuvių
PU patikra.
k. pamokas
II klasių mokinių prašymų tęsti mokymąsi gimnazijoje
2 savaitė
teikimas gimnazijos direktoriui.

Lietuvių k.
mokytojai
Silvija Sėrikovienė,
II klasių vadovai

2.16.

Lietuvių kalbos ir literatūros IV klasių mokinių
pasirinktų įskaitos temų ir nagrinėjamų autorių teikimas
direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

2 savaitė

Silvija Sėrikovienė,
lietuvių k. mokytojai

2.17.

Pasirengimas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui.

3 savaitė

2.18.

Brandos darbų aprašų teikimas vertinimo komisijos
pirmininkui, vertintojams
I-IV klasių mokinių socialinių ir gamtos mokslų
pasiekimų aplankų patikrinimas.

3 savaitė

Daiva Mackevičienė,
VKĮ projekt.gr.
Silvija Sėrikovienė

2.20.

II klasių mokinių užsienio (prancūzų, vokiečių) kalbos
lygio nustatymo testas.

Vasario 26 d.

2.21.

Respublikinė praktinė-tiriamoji gamtos mokslų
konferencija “Stebiu. Tiriu. Analizuoju”.

Vasario 27 d.

2.22.

II klasių mokinių užsienio (anglų) kalbos lygio
nustatymo testo kalbėjimo dalis.

Vasario 27 d.

2.23.

II klasių mokinių užsienio (anglų) kalbos lygio
nustatymo testo klausymo, skaitymo, rašymo dalys.

Vasario 27 d.

Silvija Sėrikovienė,
anglų k. mokytojos

2.24.

IV klasių mokinių pasirinktų lietuvių kalbos ir
literatūros įskaitų temų įvedimas į KELTO sistemą.

Vasario 27 d.

Silvija Sėrikovienė,
lietuvių k. mokytojai

2.25.

II klasių mokinių užsienio (rusų) kalbos lygio
nustatymo testas.

Vasario 28 d.

Silvija Sėrikovienė,
rusų k. mokytojos

METODINĖ- PROJEKTINĖ MOKYTOJŲ
VEIKLA
Metodinių grupių susirinkimai „Metodinės –
ugdomosios veiklos plano 2019 metams sudarymas“,
„Mokymo priemonių atnaujinimo programos 2019-2023
m.“ projekto svarstymas, siūlymų teikimas.
Mokytojų projektinių grupių susirinkimai dėl veiklos
planų 2019 m. sudarymo.

Vasario 7 d.,
15.15 val., metodinių
gr. pirmininkų kab.

Metodinių grupių
pirmininkai,
Giedrė Valaitienė

Vasario 14 d.,
15.15 val., projektinių
gr. pirmininkų kab.
Vasario 18-22 d.

Giedrė Valaitienė,
projektinių gr.
pirmininkai
Administracija

Vasario mėn.

Daiva Mackevičienė,
lietuvių k., užsienio
k., socialinių mokslų
mokytojai

2.14.
2.15.

2.19.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

Mokytojų metodinė- projektinė veikla (pagal atskirą
planą)

3.4.

Mokytojų gerosios pedagoginės patirties, įtraukiant
mokinius į aktyvų mokymąsi bei organizuojant mokinių
pažangos pamokoje į(si)vertinimą, sklaida bei
mokymasis bendradarbiaujant, taikant “IQES online
Lietuva” metodą “Kolegialus grįžtamasis ryšys.

4 savaitė

Daiva Mackevičienė,
socialinių ir gamtos
mokslų mokytojai.
Silvija Sėrikovienė,
prancūzų, vokiečių
kalbų mokytojos
Silvija Sėrikovienė,
gamtos mokslų
mokytojos
Anglų k. mokytojai

2 savaitė

Daiva Mackevičienė,
metodinių grupių
pirmininkai

4.
4.1.

2019 m. I pusmečio bendrų gimnazijos integruotų
pamokų ir pamokų netradicinėse erdvėse organizavimo
planų sudarymas.
RENGINIAI MOKINIAMS
IV klasių mokinių teatro įskaita

Vasario 1 d., 18 val.

4.2.

Renginiai, skirti vasario 16-ajai (pagal atskirą įsakymą)

Vasario 8- 15 d.

4.3.

II-IV klasių mokinių pažintinis profesinio veiklinimo
Vasario 12 d., 12 val.
vizitas į Panevėžio miesto apylinkės teismą.
II-IV klasių mokinių pažintinis profesinio veiklinimo
Vasario 26 d.
vizitas į UAB Schmitz Cargobull Baltic.
II-IV klasių mokinių susitikimas su Kauno technologijos 4 savaitė
universiteto atstovais.

Julius Tamošiūnas,
Roma Matusevičiūtė
Izolda Pakalnienė,
Agnė Miliukaitė,
Sigita Kascėnienė,
I-IV klasių vadovai
Giedrė Valaitienė

3.5.

4.4.
4.5.

5.
5.1.
5.2.

TĖVŲ ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
Tėvų (globėjų) supažindinimas su mokinių I pusmečio
ugdymosi rezultatais (pasirašytinai).
I-IV klasių mokinių tėvų (globėjų) susirinkimai dėl
2018-2019 m. m. I pusmečio pasiekimų ir lūkesčių
numatymo II m. m. pusmečiui.

Giedrė Valaitienė
Giedrė Valaitienė

Vasario 4, 5 d.

I-IV klasių vadovai

Vasario 6-15 d.

I-IV klasių vadovai

Vasario 4 d., 12.0014.00 val.,
gimnazijos muziejus
1 savaitė

I. Pakalnienė,
IV klasių vadovai

5.3.
6.
6.1.

KITOS VEIKLOS
Antras IV klasių mokinių fotografavimasis vinjetėms.

6.2.

VBE vertintojų registravimas sistemoje KELTAS.

6.3.

Panevėžio miesto 8 klasių mokinių renginys “Pirmyn
aštuntokai”.

Vasario 5 d., 13 val.

6.4.

Atvirų durų diena Panevėžio miesto 8 klasių mokiniams
ir jų tėvams (globėjams)

Vasario 6 d., 17 val.

Vytautas Raišys,
Silvija Sėrikovienė

6.5.

Panevėžio miesto 5-8 klasių mokinių matematikos
olimpiada.

Vasario 26 d.

Silvija Sėrikovienė,
Gitana Čerkienė

Silvija Sėrikovienė,
mokytojai
Silvija Sėrikovienė

