PATVIRTINTA
Progiomnazijos direktoriaus
2018 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. V-41

Mėnuo
Rugsėjis









Spalis
Lapkritis
Gruodis
Sausis
Vasaris

Kovas
Balandis
Gegužė

Klasės
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.













Birželis

ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
KLASĖS VADOVŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS
M.M.
Dokumento pavadinimas
Klasės auklėtojo veiklos planas (I pusm.);
Dienoraščių, Mokinio knygelių pildymas *
Mokinių bylų tvarkymas
Mokinių duomenų lentelės pildymas Soc. pedagogei ir
duomenų bazei.
Mokinių būrelių lankymo mokykloje ir mieste lentelės
pildymas
Dorinio ugdymo (etikos, tikybos), užsienio kalbų
pasirinkimo lentelės pildymas
Mokinių pagal gyvenamąją vietą lentelės užpildymas.






Signaliniai pusmečių įvertinimai
Signalinio I pusmečio stebėsena.
Mokinių būrelių lankymo mokykloje ir mieste lentelės
pildymas
IŽP, IVP, SKU veiklos ir lankomumo ataskaitos
Klasės auklėtojo veiklos plano (I pusm.) ataskaita, veiklos
planas (II pusm.)
Planuojamų gimnazijų pasirinkimo suvestinė.
Signaliniai pusmečių įvertinimai
Signalinio II pusmečio stebėsena
IŽP, IVP, SKU veiklos ir lankomumo ataskaitos
Mokinių ugdymosi tęstinumo ataskaita
Mokyklos vardą garsinusių vaikų, tėvų suvestinė
(mokyklos vardadieniui).
Mokyklos vardą garsinusių vaikų, tėvų suvestinė.(mokslo
metų uždarymui)
IŽP, IVP, SKU veiklos ir lankomumo ataskaitos
Klasių auklėtojų tėvų lankomumo mokykloje suvestinių
ataskaitos
Klasės auklėtojo veiklos plano (II pusm.) ataskaita
Mokyklos vardą garsinusių vaikų, tėvų suvestinė.(mokslo
metų uždarymui)
Mokinių bylų tvarkymas


Liepa
Rugpjūtis
 Mokinių ugdymosi tęstinumo ataskaita
* I-IV kl. Dienoraščių, 5-8 kl. Mokinio knygelių pildymas/stebėsena kartą per mėn.
* Tamo dienyno pildymas
* Saugaus elgesio ir kt . instruktažų pildymas
* Ekskursijos (išvykos) programos, išvykų pagal SKU aprašymai sudarymas.

2-4 kl.
5-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
8 kl.
2-4 kl.
5-8 kl.
1-4 kl.
4, 8 kl.
5-8 kl.
1-4 kl.
5-8 kl.
1-8 kl.
1-8 kl.
5-8 kl.
1-8 kl.
8 kl.

PATVIRTINTA
Progiomnazijos direktoriaus
2018 m. balandžio 19 d.
įsakymu Nr. V-41
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA
DALYKŲ MOKYTOJŲ DOKUMENTACIJOS PLANAS
M.M
Mėnuo
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis

Klasės
1-8 kl.

 Signaliniai pusmečių įvertinimai
 Metodinių gr. metinės veiklos ataskaitos, planas

2-4 kl.
Metodinių gr.
pirmininkai






Vasaris

IŽP stebėjimas ir pagalbos mokiniui teikimo
priemonės (II pusm.)
Mokinių dalykų IŽP ataskaitos
Modulių, NŠ ir DS programų I pusmečio ataskaitos
Konsultacijų teikimo ataskaitos

1-8 kl.
5-8 kl.
1-8 kl.
Lietuvių k., anglų
k., matematikos







Birželis



Liepa
Rugpjūtis

1, 5 kl.

-

Sausis

Kovas
Balandis
Gegužė

Dokumento pavadinimas
 Ilgalaikiai planai, spec. poreikių mokinių
programos, modulių programos, NŠ programos
 Mokinių adaptacijos aptarimas Tamo dienyne

Signaliniai pusmečių įvertinimai
Mokinių dalykų IŽP ataskaitos
Modulių, NŠ ir DS programų II pusmečio
ataskaitos
Mokinių dalykų IŽP ataskaitos
IŽP stebėjimas ir pagalbos mokiniui teikimo
priemonės (I pusm.)
Konsultacijų teikimo ataskaitos



Metodinės veiklos, veiklos sklaidos už m.m.
ataskaita



Standartizuotų testų rezultatų analizė, ataskaitos

2-4 kl.
1-4 kl.
1-4 kl.
5-8 kl.
5-8 kl.
Lietuvių k., anglų
k., matematikos
mokytojai
1-8 kl.

-

* Tamo dienyno pildymas
* Saugaus elgesio ir kt . instruktažų pildymas

Pradinių kl.,
lietuvių k.,
matematikos,
gamtos mokslų,
socialinių mokslų
mokytojai

