Kauno Tado Ivanausko progimnazija
2020 metų rugsėjo mėnesio
veiklos planas
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Renginio pavadinimas

Vieta

Iškilminga Mokslo ir žinių dienos
šventė.

Mokyklos
stadionas

Šventinės Mokslo ir žinių dienos
pamokos.

Klasėse

VGK posėdis:
1. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo
tvirtinimas.
2. Specialiojo ugdymo gavėjų sąrašo
tvirtinimas.
Pažintinės kultūrinės veiklos 5–8
klasių mokiniams:
1. Dalyvavimas Tarptautinėje
projektinėje dienoje „Tyrėjų naktis“/
Erdvėlaivis „Žemė“.
Mokinių tarybos posėdis.

307 kab.

Netradicinio ugdymo diena „Kaunas –
mano miestas“
VGK posėdis:
1. Pritaikytų ir individualizuotų
programų aptarimas ir tvirtinimas.
2. Informacijos.
Kultūros paso renginys: Meninė
edukacija „Mano raštuotas puodelis“.
Kultūros paso renginiai:
STEAM edukacija „Išradimas pakeitęs
gyvenimą - elektra“.

Data ir
laikas
1 d.
1000

Dalyvauja

Atsakingas

Koordinatorius

Reikalingi
ištekliai
Žmogiškieji ir
materialiniai
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

1; 5; 8 klasių
mokiniai, tėveliai

Darbo grupė

S. Alubauskas
I. Kondrotienė

1 d.
(pagal
atskirą
planą)
2 d.
1400

PU
1–8 klasių
mokiniai

Pradinių klasių
mokytojos
Klasių vadovai

I. Mozūrienė
J. Surgėlienė

VGK nariai

K. Dubinskė

I. Kondrotienė

Žmogiškieji
ištekliai

J. Surgėlienė
Kauno m.
įstaigos

Pagal
atskirą
planą

5–8 klasių
mokiniai

Klasių vadovai
Mokytojai

Žmogiškieji ir
materialiniai
ištekliai

Priesalis

16 d.
1035
18 d.

Tarybos nariai

L. Bulotienė

I. Kondrotienė

1–8 klasių
mokiniai

Klasių vadovai

21 d.
1500

VGK nariai

K. Dubinskė

J. Surgėlienė
I. Mozūrienė
I. Kondrotienė
I. Kondrotienė

Žmogiškieji
ištekliai
Žmogiškieji ir
materialiniai
ištekliai
Žmogiškieji
ištekliai

25 d.

3 klasių mokiniai

Klasių vadovės

I. Mozūrienė

Žmogiškieji
ištekliai

4 klasių mokiniai

VŠĮ „Giliuko
laboratorijos“
edukatorė

I. Mozūrienė

28 d.

Žmogiškieji
ištekliai

Kauno
miesto
erdvės
307 kab.

(pagal
atskirą
planą)
(pagal
atskirą
planą)

2
STEAM edukacija: „Druskos kelias:
nuo seniausių iki šių laikų“.
Edukacinės išvykos.
10.

29 d.
(pagal
atskirą
planą)

(pagal
atskirą
planą)

2 klasių mokiniai

Klasių vadovės

1–8 klasių
mokiniai

Pradinių klasių
mokytojos
Klasių vadovai

I. Mozūrienė
J. Surgėlienė

Žmogiškieji ir
materialiniai
ištekliai

Ugdomoji priežiūra:
•
•

Grupių, tvarkaraščių sudarymo e-dienyne patikra (S. Alubauskas, I. Mozūrienė, J. Surgėlienė, I. Kondrotienė).
Spec.poreikių mokinių ugdymo, specialiųjų, logopedinių pamokų (pratybų) e-dienyne patikra (I. Kondrotienė).

Pateikti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 d. iki 1300val. PU, 1–8 klasių vadovams pateikti 2020/2021 m. m. klasių sąrašus su patikslintais dorinio ugdymo, užsienio kalbų, lankomų
neformaliojo ugdymo būrelių kitose mokyklose, važinėjančių mokinių į mokyklą, gaunančių nemokamą maitinimą mokykloje duomenimis (dir.
pavad. ugdymui I. Kondrotienei).
Iki 4 d. dalykų mokytojams patalpinti į eDVS‘ą ilgalaikius dalykų teminius planus, modulių programas, neformaliojo švietimo programas, klasių
vadovų veiklos programas.
Iki 4 d. klasių vadovams suderinti su mokytojais mokinių paskirstymą į grupes per dorinio ugdymo, užsienio kalbų, IT, technologijų, fizinio ugdymo
pamokas.
Iki 21 d. 1–8 klasių vadovams sutvarkyti naujai atvykusių mokinių dokumentus, mokinių bylas ir kitus atvykusių ir išvykusių moksleivių
dokumentus.
Iki 25 d. dalykų mokytojams, švietimo pagalbos specialistams suderinti su direktoriaus pavaduotoja J. Surgėliene mokinių namų mokymo
tvarkaraščius.
1–8 klasių vadovams rugsėjo mėnesį pastoviai informuoti mokinius apie paskirtą jiems nemokamą maitinimą.
Iki 21 d. 1–8 klasių mokytojams parengti individualizuotas, pritaikytas bendrąsias programas spec. poreikių turintiems mokiniams ir pateikti spec.
pedagogei Rūtai Mirauskienei; talpinti eDVS‘e.
Iki 30 d. 1–8 klasių vadovams supažindinti mokinius pasirašytinai su progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių drausminimo sistema
(„Drausminimo kopėčios“ pagal Olweus (OPKUS) patyčių prevencijos programą), saugaus kelio iš namų (į namus) taisyklėmis, ugdymo
organizavimu dėl COVID-19 ir pristatyti sąrašą su parašais direktoriaus pavaduotojai ugdymui J. Surgėlienei.
Iki 30 d. 5–8 klasių dalykų mokytojams supažindinti mokinius pasirašytinai su dalyko mokymo programa 2020-2021 m. m., progimnazijos darbo ir
saugaus elgesio per dalyko pamokas taisyklėmis, su dalyko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema ir pristatyti sąrašą su parašais direktoriaus
pavaduotojai ugdymui J. Surgėlienei.

Direktorius

Sigitas Alubauskas

