Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data, laikas, vieta

Atsakingi

1.

SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, POSĖDŽIAI,
SEMINARAI
Metodinės tarybos pasitarimas dėl veiklos plano metinių
veiklos uždavinių įgyvendinimo strategijos.

Lapkričio 4 d.,
10.45 val., 218 kab.

D. Mackevičienė

1.2.

II klasių vadovų susirinkimas dėl integruoto menų projekto ir
ugdymo karjerai veiklų II klasių mokiniams.

Lapkričio 8 d.,
10.45 val., 101 kab.

G. Valaitienė

1.3.

Menų mokytojų susirinkimas dėl II klasių mokinių
integruoto menų projekto.

Lapkričio 11 d.,
15.30 val., 101 kab.

G. Valaitienė

1.4.

I-IV klasių vadovų susirinkimas dėl Kalėdinių renginių
gimnazijoje organizavimo.

Lapkričio 18 d.,
16.00 val., 101 kab.

G. Valaitienė

1.5.

Kvalifikacijos tobulinimo mokymai „Mokytojų
skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo
programa“

Lapkričio 15-30 d.,
nuotoliniai
(pagal atskirą sąrašą)

D. Mackevičienė

Pagal patvirtintą
tvarkaraštį
Lapkričio mėn.
(nuolat)

Konsultacijas
vykdantys mokytojai
Visų dalykų
mokytojai

Lapkričio 15-19 d.
Lapkričio 22-30 d.

D. Mackevičienė,
G. Valaitienė

1.1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS,
VEIKLOS STEBĖSENA
I-IV klasių mokiniams konsultacijų, skirtų mokymosi
praradimams kompensuoti, vykdymas
Mokiniams, besimokantiems nuotoliniu, hibridiniu
būdu, mokomųjų dalykų skaitmeninio turinio talpinimas
į virtualią mokymosi aplinką Moodle.
Pirmus metus gimnazijoje dirbančių mokytojų pamokų
stebėjimas:
1. Lietuvių kalbos mokytojų L. Plėtienės, D. Žąsinaitės;
2. Menų mokytojų L. Mackevičiūtės, L. Bakanausko

2.4.

Besiruošiančių atestacijai istorijos mokytojos
A. Miliukaitės ir chemijos mokytojos L. Taparavičienės
pamokų stebėjimas.

Lapkričio 22-30 d.

D. Mackevičienė,
kuruojantys vadovai

2.5.

Lietuvių kalbos, užsienio kalbų, socialinių mokslų,
menų ir technologijų, fizinio ugdymo integruotų
pamokų I-II klasių mokiniams organizavimas.

Lapkričio mėn.
(pagal atskirą planą)

Kalbų, socialinių
mokslų, menų ir
technologijų, fizinio
ugdymo mokytojai

2.6.

Užsienio kalbų, socialinių mokslų, menų ir technologijų
pamokų/ užsiėmimų organizavimas netradicinėse
erdvėse (ne mokykloje).

Lapkričio mėn.
(pagal atskirą planą)

2.7.

Savivaldaus mokymosi organizavimas matematikos
pamokose (II klasės mokiniai sprendžia ilgalaikes
užduotis iš 2020-2021 m. sukurto duomenų banko).

Užsienio kalbų,
socialinių mokslų,
menų ir technologijų
mokytojai
Matematikos
mokytojai

Lapkričio mėn.

2.8.

Menų, technologijų MBE vykdymas dalykų pamokose.

2.9.

IV klasių mokinių asmeninių karjeros planų peržiūra ir
aptarimas.

2.10.

VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio savivaldybės komandos iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtitinė
veikla Harju Elekter įmonėje „Elektronikos prietaisų
panaudojimo galimybės. Elektrinių grandinių jungimas"
(III klasių mokinių grupė).
VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio savivaldybės komandos iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtinė veikla
Harju Elekter įmonėje „Elektronikos prietaisų
panaudojimo galimybės. Elektrinių grandinių jungimas"
(III klasių mokinių grupė).
VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio
savivaldybės
komandos
iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtitinė
veikla Panevėžio kolegijoje „Kūno kompozicija ir jos
analizė“ (III klasių mokinių grupė).
VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio
savivaldybės
komandos
iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtitinė
veikla
Panevėžio
kolegijoje
„Kūno
judesių
simetriškumas" (IIe klasės mokiniai).
VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio
savivaldybės
komandos
iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtitinė
veikla bendrovėje UAB Adax ,,Elektrinių grandinių
jungimas
Omo dėsnio patikrinimui“. „Litavimo
technologijos pradmenys.“ (II klasių mokinių grupė)
Individualios mokinio mokymosi pažangos fiksavimas
(pagal dalyko veiklos sritis).

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

Pagal patvirtintus
laikaraščius
Lapkričio mėn.
(laiką klasių vadovai
suderina su
G. Valaitiene)
Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

Menų, technologijų
mokytojai
G. Valaitienė,
IV klasių vadovai

Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

J. Ivaškienė

Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

R. Štaupienė

Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

R. Štaupienė

Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

J. Ivaškienė,
L. Seliokienė

Iki lapkričio 8 d.

Lietuvių kalbos,
matematikos
mokytojai
R. Štaupienė,
S. Lapinskienė,
S. Sėrikovienė
S. Sėrikovienė

2.16.

Brandos darbų aprašų (pdf formatu) pateikimas
direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

2.17.

Brandos darbų aprašų įkėlimas į duomenų perdavimo
sistemą KELTAS autentiškumui nustatyti.

Lapkričio 9 d.

2.18.

II klasių mokinių apklausa dėl tolimesnio mokymosi
gimnazijoje.
II klasių mokinių, atliekančių praktinius – tiriamuosius
gamtos mokslų darbus, temų tvirtinimas.

Lapkričio 11 d.

2.19.

Iki lapkričio 9 d.

Lapkričio 12 d.

2.20.

Bandomasis matematikos valstybinis brandos
egzaminas.

Lapkričio 15 d.,
8.00 val.,
matematikos kab.

2.21.

IV klasių mokiniai pasirašytinai supažindinami su
lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa ir

Iki lapkričio 16 d.

J. Ivaškienė

S. Sėrikovienė,
II klasių vadovai
Gamtos mokslų
mokytojai,
S. Sėrikovienė
Matematikos
mokytojos
Lietuvių kalbos
mokytojai

2.22.

vykdymo aprašu.
Bandomasis lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis
brandos egzaminas.

2.23.

Lapkričio 17 d.,
8.00 val.,
Lietuvių k. kab.

Lietuvių kalbos
mokytojai

VBE pasirinkimų prašymų teikimas.

Iki lapkričio 18 d.

2.24.

Gimnazijos I turo dalykinių olimpiadų bei konkursų,
vyksiančių gruodžio 3 d., sąrašo sudarymas.

Iki lapkričio 24 d.

2.25.

I – IV klasių mokinių registracija į I turo dalykines
olimpiadas ir konkursus (registracijos formas po
lapkričio 24 d. pateiks mokytojų „Gabių ir talentingų
mokinių ugdymo“ projektinės grupės nariai)
Aplinkosauginio švietimo projekto ataskaitos rengimas

S. Sėrikovienė
IV klasių vadovai
Metodinių grupių
pirmininkai,
mokytojų
„Gabių ir talentingų
mokinių ugdymo“
projektinė grupė
Klasių vadovai

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

VšĮ Panevėžio Plėtros agentūros ir „Lyderių laiko 3“
Panevėžio savivaldybės komandos iniciatyvos
„Pamokos matuojasi Panevėžio įmones" patirtitinė
veikla VšĮ Aukštaitijos siaurąjame geležinkelyje (I-II
klasių mokinių jungtinė grupė).
IV klasių mokinių brandos egzaminų pasirinikimo
prašymų tvirtinimas.
Atskirų I klasių mokinių supažindinimas su
individualiais mokymosi stiliais.
METODINĖ- PROJEKTINĖ MOKYTOJŲ
VEIKLA
Apvalaus stalo diskusija- ugdymo(si) aptarimas
„Mokymas(is) I gimnazijos klasėje“.
Praktinis- metodinis gerosios patirties sklaidos renginys
„Integruotos veiklos mokykloje- instrumentas mokinių
motyvacijos skatinimui“.
Mokytojų projektinių grupių susirinkimai dėl 2021 m.
gimnazijos metinio veiklos plano uždavinių
įgyvendinimo.

Lapkričio 25 - 30 d.

Iki lapkričio 25 d.

Mokytojo ir partnerio
suderintu laiku

S. Sėrikovienė,
gamtos mokslų
mokytojai
A. Miliukaitė,
S. ŠiaučiūnaitėSvirkienė

Lapkričio 24 d.

S. Sėrikovienė,
IV klasių vadovai

Lapkričio 10- 24 d.
(individualiai
suderintu laiku)

J. Latanauskaitė

Lapkričio 3, 4 d.,
8.00-10.25 val.,
219 aud.
Lapkričio 8 d.,
10.00 val., 219 aud.

S. Sėrikovienė,
I klasių vadovai

Lapkričio 9 d.,
8.00- 9.30 val., proj.
gr. pirmininkų kab.

Metodinių grupių susirinkimai. Mokytojų individualių
kvalifikacijos tobulinimo renginių refleksija. Einamieji
klausimai.
I klasių mokinių mokymosi stilių pristatymas
dėstantiems mokytojams.
Užduočių I-IV klasių mokinių Olimpiadų ir konkursų
dienai (gruodžio 3 d.) rengimas.

Lapkričio 11 d.,
15.30 val. metod. gr.
pirmininkų kab.
Lapkričio 18 d.,
15.30 val., aktų s.
Lapkričio 22-26 d.

Matematikos mokytojų įgyvendinto „Matematikos
mokausi savivaldžiai“ projekto pristatymas gimnazijos

Iki lapkričio 30 d.

D. Mackevičienė,
Metodinė taryba
Kuruojantys
vadovai,
projektinių gr.
pirmininkai
D. Mackevičienė,
Metodinių grupių
pirmininkai
J. Latanauskaitė
Metodinių grupių
pirmininkai,
visi mokytojai
S. Sėrikovienė,
matematikos

3.8.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

bendruomenei (aprašas gimnazijos interneto svetainėje).
Projektinių grupių susirinkimai dėl siūlymų 2022 m.
gimnazijos veiklos plano projektui.

RENGINIAI MOKINIAMS
Pažintinių išvykų į Lietuvos aukštąsias mokyklas
„Studijų galimybės ir iššūkiai“ organizavimas II-IV
klasių gimnazistams (išvykos organizuojamos
atsižvelgiant į vykdytas abiturientų poreikių apklausas).
„Lytiškumo ugdymo pamoka“ III klasių mokiniams.
Lektorė VDU docentė S. Ustilaite.

I d klasės mokinių valandėlė su soc. pedagoge
„Konfliktų valdymas“.
Gimnazijos I klasių mokinių susitikimai su Panevėžio
miesto ir rajono policijos komisariato bendruomenės
pareigūnais tema „Nepilnamečių teisės, pareigos,
atsakomybė“.

Lapkričio 25 d.,
15.30 val., proj. gr.
pirmininkų kab.

mokytojai
Kuruojantys
vadovai,
projektinių gr.
pirmininkai

Lapkričio mėn.

G. Valaitienė

Lapkričio 10 d.
10.55 val. (I grupė),
13.05 val. (II grupė)
(per dorinio ugdymo
pamokas)
Lapkričio 11 d.
12.05 val., 204 kab.
Lapkričio 11 d.- Ic, Ie,
lapkričio 25 d.- Ia, Ib,
12.05 val.,
klasių vadovų
kabinetuose

L. Urbonienė

L. Urbonienė
L. Seliokienė
L. Urbonienė,
I klasių vadovai
L. Škutienė,
R. Daraškevičius,
D. Rečiūnienė,
L. Plėtienė

4.5.

Pageidaujančių II-IV klasių mokinių susitikimas su ISM
universiteto atstovais „Kaip pristatyti save: CV ir
motyvacinio laiško rašymo mokymai“.
(Dalyvauja pirmieji užsiregistravusieji. Dalyvių sk.- iki
35 mokinių).

Lapkričio 11 d.,
12.45 val., 101 kab.

G. Valaitienė

4.6.

Projekto „Su-Menėk“ vykdymas: spektaklio „Antigonė“
peržiūra, aptarimas (II e, II f klasių mokiniams).

Lapkričio 12 d.,
13.00 val.,
Panevėžio teatras
„Menas“

4.7.

I-IV klasių mokinių akcija „Tolerancijos medis“.
Informacinės medžiagos, skirtos Tarptautinei
Tolerancijos dienai paminėti, viešinimas gimnazijos
erdvėse.
Protmūšis I-III klasių mokiniams.

Lapkričio 16 d.,
gimnazijos erdvės

G. Valaitienė,
mokytojų projektinė
grupė „Gimnazijos
kultūros
puoselėjimas“,
D. Grinevičiūtė,
L. Reivytienė
R. Ambraškienė,
E. Vaičiūnė,
J. Latanauskaitė

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

Pageidaujančių II-IV klasių mokinių susitikimas su
Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijos
kariūne Laura Kriščiūnaite „Karininko profesijos
pristatymas“. (Dalyvauja pirmieji užsiregistravusieji.
Dalyvių sk.- iki 35 mokinių).
Popietė diskusija su Mokinių taryba ir klasių seniūnais
„Mokykla, kurioje mums gera“.
Karjeros diena „Mokomės iš kitų patirties“ I-II klasių

Lapkričio 16-24 d.

Lapkričio 17 d.,
12.45 val.,
101 kab.
Lapkričio 17 d.,
14.55 val., 101 kab.
Lapkričio 18 d.,

„Gabių ir talentingų
mokinių ugdymo“
mokytojų projektinė
grupė
G. Valaitienė

G. Valaitienė
G. Valaitienė,

mokiniams.

4.12.

4.13.

Mokinių tarybos narių mokymai „Kaip užsibrėžti tikslus
ir juos pasiekti? Komandinio darbo užsiėmimai.“
Atviroje jaunimo erdvėje Panevėžio apskrities Gabrielės
Petkevičaitės- Bitės viešojoje bibliotekoje.
Projekto „Su-Menėk“ vykdymas: spektaklio „Musių
valdovas“ peržiūra, aptarimas (l srautas - I a, I b, I c
klasės, Il srautas- I d, I e, I f klasės).

per klasės valandėlę
Lapkričio 18 d.
13.00 val.
Lapkričio 23 d.,
11.00 val.- I srautas,
13.00 val.- II srautas,
Panevėžio teatras
„Menas“

Monospektaklio „SEEN“ peržiūra ir aptarimas I klasių
mokinėms.
Diskusijų spektaklio apie konfliktų valdymą „pX |prieš
kryžkelę“ peržiūra ir aptarimas I klasių mokiniams
(vaikinams).
II a klasės valandėlė su VSB psichologe Justina
Buikauskiene „Emocinė sveikata. Kaip ją išsaugoti?“

Lapkričio 24 d.
14.00 val., aktų salė
Lapkričio 24 d.,
14.00 val.,
valgykla
Lapkričio 25 d.,
12.05 val., 301 kab.

5.
5.1.

TĖVŲ ŠVIETIMAS IR INFORMAVIMAS
Tėvų (globėjų) informavimas apie vaiko pasiekimus ir
pažangą el. TAMO dienyne.

Nuolat

5.2.

Tėvų (globėjų) pedagoginis, psichologinis švietimas.

Nuolat,
elektroninio dienyno
TaMo pranešimais.

6.
6.1.

KITOS VEIKLOS
I-IV klasių mokinių testavimosi greitaisiais
savikontrolės testais SARSCoV- 2 Covid- 19 ligos
nustatymui organizavimas.
Klasių fotografavimas.

4.14.
4.15.

4.16.

Pirmadieniais ir
ketvirtadieniais (pagal
atskirą grafiką)
Lapkričio 11,12 d.

„Ugdymo karjerai
centro“ mokytojų
projektinė grupė
G. Valaitienė

G. Valaitienė,
mokytojų projektinė
grupė „Gimnazijos
kultūros
puoselėjimas“,
I klasių vadovai
L. Urbonienė
VGK
L. Urbonienė
VGK
L. Urbonienė
S. Lapinskienė

Dalykų mokytojai,
klasių vadovai
Administracija,
I-IV klasių vadovai

D. Mackevičienė

6.3.

Gimnazijos veiklos plano gruodžio mėn. projekto
sudarymas.

Lapkričio 29 d.

G. Valaitienė,
I-IV klasių vadovai
D. Mackevičienė

6.4.

Pedagoginio personalo darbo laiko lapkričio mėn.
apskaitos žiniaraščio pildymas.

Lapkričio 30 d.

D. Mackevičienė

6.2.

