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 Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Data, vieta Atsakingi ir dalyvaujantys  

asmenys 

1. Direktorės Gitos Kubilienės planuojamas darbas 

1.1. Mokyklos vadovų pasitarimas. pagal poreikį direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, ūkvedys, kviestiniai 

asmenys 

1.2. „Mokslo ir žinių diena“. 2 d. Bendruomenė  

1.3. Įsakymų, kurie reglamentuoja ugdymo 

procesą ir mokytojų bei specialistų veiklą 

2019–2020 mokslo metais, rengimas. 

iki 23 d. Gita Kubilienė, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

1.4. 2019 metų finansinės sąmatos tikslinimas, 

etatinio darbo užmokesčio ataskaitos 

derinimas 2019–2020 m. m. 

iki 20 d. Gita Kubilienė, 

Rimantas Pranys, 

Ona Vaitkevičienė 

1.5. Susipažinimas su mokytojų ilgalaikiais 

dėstomų dalykų planais, klasių vadovų 

veiklos planais, neformaliojo švietimo 

programomis. 

20 d. pateikia 

planus direktorei  

Gita Kubilienė, mokytojai, 

specialistai 

1.6. Susitikimas su pagalbos mokiniui 

specialistais. 

individualiai pagal 

poreikį 

visi specialistai 

1.7. Susitikimas su mokinių taryba. 10 d. 11.30 val. klasių vadovai, direktorė 

2. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui Rimanto Pranio planuojamas darbas  

2.1. Pamokų tvarkaraščio 2019–2020 mokslo 

metams sudarymas ir tvirtinimas. 

1–5 d. Rimantas Pranys 

2.2. Mokytojų pamokų tarifikacijos sudarymas ir 

tikslinimas. 

4 d. Rimantas Pranys 

2.3. Neformaliojo vaikų švietimo tvarkaraščio 

2019 mokslo metams  sudarymas ir 

tvirtinimas. 

1–5 d. Rimantas Pranys 

2.4. Elektroninio dienyno ruošimas, duomenų 

tvarkymas ir administravimas. 

rugsėjo mėn. Rimantas Pranys 

2.5. ŠVIS informacijos teikimas. iki 5 d. Rimantas Pranys 

2.6. Gimnazinių klasių III ir IV mokinių 

individualiųjų ugdymo planų derinimas. 

iki 9 d. Rimantas Pranys 

2.7. 2019–2020 m. m. etatinio darbo 

apmokėjimo teikimas Panevėžio r. 

savivaldybei ir tarifikacijos derinimas. 

iki 30 d. Rimantas Pranys 

2.8. IV klasės mokinių supažindinimas su 

brandos darbo, dalyko brandos egzamino 

programa, Valstybinių brandos egzaminų 

kriterinio vertinimo nuostatais, Aprašu, 

brandos darbo, dalyko brandos egzamino 

vykdymo instrukcija. Informacija 

fiksuojama elektroninio dienyno skyriuje 

„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

3–8 d. Rimantas Pranys,  

dalykų mokytojai 



2.9. IV klasės mokinių brandos darbo, menų 

egzamino pasirinkimas. Duomenų 

atnaujinimas ir tiekimas į duomenų bazę 

KELTAS. 

iki 25 d. Rimantas Pranys 

3. Ūkvedžio Vidmanto Agurkio planuojamas darbas 

3.1. Mokymo priemonių patikra visa mėnesį Vidmantas Agurkis 

3.2. Elektros energijos vartojimo ataskaita visa mėnesį Vidmantas Agurkis 

3.3. Inventoriaus remontas, (stoginės pakalimas 

ikimok. gr., suoliukų įbetonavimas). 

visa mėnesį Virginijus Drasutis ,Vytautas 

Dūda, Aistis Norvaiša 

3.4. Kompiuterinės įrangos profilaktika ir 

remontas.  

visą mėnesį Justinas Cemnolonskis 

3.5. Aplinkos tvarkymo darbai visą mėnesį Lina Drasutienė 

4. Logopedės–specialiosios pedagogės Jolantos Stonienės planuojamas darbas 

4.1. Darbas VGK,VGK posėdis. rugsėjo mėn. Logopedas–spec. pedagogas, 

VGK 

4.2. Pagalbos mokiniui specialistų pasitarimas. rugsėjo mėn. specialistai  

4.3. Ugdytinių, lankančių gimnaziją, kalbos 

įgūdžių vertinimas bei sutrikimų 

nustatymas. 

rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

4.4. Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, sąrašų 

sudarymas. 

iki 10 d. logopedas–spec. pedagogas 

4.5. Informacijos apie specialiųjų poreikių 

mokinius pateikimas PPT ir švietimo 

pagalbos gavėjų sąrašų sudarymas. 

iki 16 d. logopedas–spec. pedagogas 

4.6. Surinkti ir užpildyti dokumentus, būtinus 

teikiant specialųjį ugdymą. 

rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

4.7. Mokytojų, auklėtojų konsultavimas 

individualizuojant bei pritaikant bendrojo 

ugdymo programas, taikant alternatyvius 

ugdymo būdus ir metodus. 

rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

4.8. Tėvų informavimas, konsultavimas. rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

4.9. Mokinių, švietimo pagalbos gavėjų, 

ugdymo grupių komplektavimas, 

užsiėmimų bei pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

4.10. Grupinių, pogrupinių ir individualių pratybų 

vedimas. 

rugsėjo mėn. logopedas–spec. pedagogas 

5. Logopedės Jolantos Rumčikienės planuojamas darbas 

5.1.  PUG ir IUG vaikų kalbos raidos ypatumų 

įvertinimas. 

iki 15 d. Jolanta Rumčikienė 

5.2. IUG ir PUG vaikų, turinčių kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų, kuriems reikalinga 

logopedo pagalba, sąrašų sudarymas. 

iki 15 d Jolanta Rumčikienė 

5.3. Logopedinių pratybų tvarkaraščio 

sudarymas. 

iki 15 d. Jolanta Rumčikienė 

6. Socialinės pedagogės Gedos Nakvosienės planuojamas darbas 

6.1. Naujų mokinių adaptacijos stebėsena. rugsėjo mėn. Geda Nakvosienė 

6.2. Socialinių pedagogų metodinis pasitarimas. 4 d., 14 val., 

Panevėžio r. PPT 

salė 

Geda Nakvosienė 

6.3. Klasės valandėlės pagal klasės vadovų 

pageidavimus. 

rugsėjo mėn. Geda Nakvosienė 

6.4. ,,Juodos avys“ ,,Lyderystė paauglystėje“ 

paskaita mokyklos komandai. 

12 d. Geda Nakvosienė, PPT 



6.5. Seminaras ,,Mediacija švietimo sistemoje ir 

jos praktinis taikymas“. 

17, 18, 19 

dienomis, PŠC  

Geda Nakvosienė 

6.6. Dofe programos įskaitinis žygis 

pasiruošimas. 

rugsėjo mėn. Geda Nakvosienė, Dofe 

dalyvaujančių mokinių 

komanda 

6.7. Seminaras ,,Atsako į neapykantos 

nusikaltimus ir neapykantą kurstančias 

kalbas Lietuvoje stiprinimas“. 

25 d., Bitės viešoji 

biblioteka 

Geda Nakvosienė 

6.8. ,,Sniego gniūžtės“ stovykla Krekenavos 

gimnazijoje. 

rugsėjo mėn. Geda Nakvosienė 

7. Bibliotekininkės Irenos Berežanskienės planuojamas darbas 

7.1. Pirmoji pažintis su mokyklos biblioteka 

(priešmokyklinė grupė, pirmokai). 

rugsėjo mėn. Irena Berežanskienė, Vilija 

Černiuvienė, Rasita Rugieniūtė 

7.2. Vadovėlių išdavimas, naujai gautų 

vadovėlių inventorinimas, trūkstamų 

vadovėlių paieška, bendradarbiavimas su 

rajono mokyklomis. 

rugsėjo mėn. Irena Berežanskienė 

7.3. Rajono bibliotekininkų pasitarimas, 

užsakytų leidinių iš MO muziejaus 

atsiėmimas. 

12 d., 14val. Loreta Šalčiūnienė, Sigita 

Jasiūnienė, Irena 

Berežanskienė, rajono 

bibliotekininkai 

7.4. Naujų knygų parodėlė. II sav. Irena Berežanskienė 

7.5. Juozui Tumui-Vaižgantui – prozininkui, 

publicistui, visuomenės veikėjui, lietuvių 

literatūros istorikui ir kritikui, spaudos 

darbuotojui, pedagogui, kunigui–150. 

20 d.  Irena Berežanskienė 

7.6. Mariui Katiliškiui – prozininkui, novelistui, 

poetui – 105. 

26 d. Irena Berežanskienė 

8. Mokytojų metodinių grupių planuojamas darbas 

8.1. Klasių vadovų planų aptarimas ir tvirtinimas 2 d. Skaidra Čepelienė 

8.2. Klasių vadovų dalijimasis metodine 

medžiaga ir patirtimi. 

rugsėjo mėn. klasių vadovai 

9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių planuojamas darbas 

9.1. Dokumentacijos tvarkymas. visą mėn. Simona Vaitkevičienė, Dovilė 

Aleknienė, Vilma Norvaišienė, 

Jolanta Rumčikienė, Vilija 

Černiuvienė 

9.2. Bendravimas (individualus) su naujai 

atėjusiųjų vaikų tėveliais. 

visą mėn. Simona Vaitkevičienė Jolanta 

Rumčikienė, Dovilė Aleknienė, 

Vilma Norvaišienė 

9.3. Vaikų adaptacija. visą mėn. Simona Vaitkevičienė, Jolanta 

Rumčikienė, Dovilė Aleknienė, 

Vilma Norvaišienė 

10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto planuojamas darbas 

10.1. Pirmos pagalbos suteikimas. visą mėn. Irma Rimšienė 

10.2. Tėvų, pedagogų ir mokinių konsultavimas. visą mėn. Irma Rimšienė 

10.3. Klasės valandėlių vedimas. visą mėn. Irma Rimšienė 

10.4. Sveikatinimo pamokėlės 1 klasei. 17, 20, 24 dienomis Irma Rimšienė 

10.5. Akcija „Apibėk mokyklą“. 23–27 dienomis Irma Rimšienė, Vytautas 

Gutauskas, klasių vadovai 
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