
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS RUGPJŪČIO/RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2017–2018 m. m. 

Budintis vadovas I savaitė 

08-21/09-08 

A. Buzienė 

II savaitė 

11-15 

S. Vaškūnienė 

III savaitė 

18-22 

M. Vaičelytė 

IV savaitė 

25-29 

L. Janickaitė 

Mokytojų taryba 08-30, 13.00  Mokytojų 

tarybos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Mokytojų tarybos 

posėdžių sekretoriaus 

rinkimai. 

2. Vasaros darbų atlikimas 

ir gimnazistų kėlimas į 

aukštesnę klasę. (S. 

Vaškūnienė, 5 min.). 

3. 2016–2017 mokslo 

metų ugdymo(si) 

pasiekimai. 2017 metų 

brandos egzaminų 

rezultatai, jų analizė  (S. 

Vaškūnienė, 1 val.). 

4.  2017–2018 m. m. 

ugdymo planas (L. 

Janickaitė, 20 min.). 

5. Gimnazijos strateginio 

plano vykdymas (A. 

Buzienė, 1 val.). 

6. Metodinės tarybos 

pirmininko rinkimai.   

7. Einamieji klausimai. 

09-15, 10.45 Mokytojų 

tarybos posėdis. Dėl 

pedagoginio krūvio 2017–

2018 m. m. tvirtinimo. Vieta 

- mokytojų kambarys. Ats. 

A. Buzienė  

 

 

 

 

 

  

Direkcinė taryba   Stebėsena I klasėse 

(prisitaikymas prie naujų 

ugdymo(si) sąlygų, klasės 

mokymosi stiliaus nustatymas). 

Stebėsena III klasėse (gebėjimas 

mokytis pagal vidurinio ugdymo 

dalyko programos pasirinktą 

kursą, naujai atvykusių mokinių 

Stebėsena I klasėse 

(prisitaikymas prie naujų 

ugdymo(si) sąlygų, klasės 

mokymosi stiliaus nustatymas). 

Stebėsena III klasėse (gebėjimas 

mokytis pagal vidurinio ugdymo 

dalyko programos pasirinktą 

kursą, naujai atvykusių mokinių 



adaptacija) adaptacija) 

Mokinių taryba (MT) 09-04/08  Gimnazistų 

rinkimas į  MT. (Ats. I-IV 

klasių vadovės, Margarita 

Vaičelytė). 

 

09-15 MT  veiklos 

aptarimas ir gairės 2017–

2018 m. m. (pasiskirstymas 

darbo grupėmis, darbo 

plano sudarymas. Ats.  MT 

pirmininkas Rokas Štikanas, 

Margarita  Vaičelytė 

09-18 MT susirinkimas      dėl   

Mokytojų    dienos 

organizavimo.  (Ats. MT 

pirmininkas  Rokas Štikanas, 

laisvalaikio grupė). 

09-21 MT  darbo plano 2017–  

2018 m. m. aptarimas ir 

koregavimas (darbo grupių 

veiklų aptarimas, pasiskirstymas 

pareigomis. Ats.  MT 

pirmininkas Rokas Štikanas, 

Margarita  Vaičelytė 

09-27   MT susirinkimas      dėl   

mokyklos puošimo, mokytojų 

senjorų sveikinimo, veiklos 

pradinėje mokykloje 

organizavimo. Ats. MT 

pirmininkas Rokas Štikanas, 

laisvalaikio grupė, M. Vaičelytė. 

09-27 MT  veiklos plano 2017–

2018 m. m. tvirtinimas. (Ats.  

MT pirmininkas Rokas Štikanas, 

Margarita  Vaičelytė 

Mokyklos renginiai 09-01 Mokslo ir žinių 

šventė. Pradžia - 9.00. Ats. 

M. Vaičelytė, klasių 

vadovai 

 

 

 

 

 09-26 Europos kalbų dienos 

paminėjimas. Ats. užsienio 

kalbų mokytojų metodinė grupė 

Metodinė taryba, 

pirmininkė – Audronė 

Balčiūnaitė 

  09-13, 14.30 posėdis. Vieta 

- matematikos kab. Nr.5. 

Darbotvarkė: 

1. Brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas; 

2. Regioninio jaunųjų 

matematikų konkurso 

organizavimas 

  

Metodinės grupės   09-22, 11.45 Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė grupės 

posėdis: „Savarankiško 

skaitymo metodika ir 

vertinimas“. Vieta – lietuvių 

kalbos kabinetas Nr.3 

 

Darbo grupė regioninio 

matematikų konkurso A. 

Kuliešiaus taurei laimėti 

organizavimui – vadovė 

Lina Janickaitė 

  09-18, 10.45 posėdis. Vieta – IT 

kabinetas Nr.1 

 



Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė, 

vadovė – Rita Česonienė 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo (GVKĮ) grupės formavimas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano 

sudarymas ir pristatymas 

Vaiko gerovės komisija, 

pirmininkė – Margarita 

Vaičelytė 

09-05 Specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių sąrašo 

sudarymas ir tvirtinimas.  

Ats. M. Vaičelytė,  A. 

Buzienė 

VGK veiklos planavimas 

2017–2018 m.m. 

Pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymas ir tvirtinimas.  

Ats. M. Vaičelytė 

Socialinės pedagogės 

prisistatymas ir socialinio 

pedagogo vaidmens gimnazijoje 

pristatymas I-ų klasių 

mokiniams 

09-28, 14.45 VGK posėdis. 

Mokinių drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, elgesio 

klausimų nagrinėjimas.  

Ats. M. Vaičelytė 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

08-28, 9.00-13.30 

Seminaras „Konfliktų ir 

patyčių prevencija“. 

Lektorė – Vega Dikčienė. 

Vieta – aktų salė. Ats. A. 

Buzienė  

   

Sportinės varžybos  Projektas „Judėk ir 

tobulėk“ 

09-15, 12.00-13.30 
Estafetinis bėgimas 

I.Šeiniaus gatve. 

09-15, 14.00 Plaukimo 

varžybos. 

Ats. kūno kultūros 

mokytojai, klasių vadovai 

  

Biblioteka Vadovėlių išdavimas Paroda, skirta rašytojo Mariaus 

Katiliškio gimimo metinėms 

Paroda, skirta rašytojo Juozo 

Tumo-Vaižganto gimimo 

metinėms 

Gimnazijos taryba 08-30, 17.30 
Darbotvarkėje: 

Dėl pritarimo ugdymo 

planui 2017–2018 m. m.  

Dalyvauja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui L. 

Janickaitė. Ats. A. 

Buzienė, J. Jočys 

   



Darbas su tėvais  09-14, 17.30 Tėvų komiteto 

posėdis. Vieta – biblioteka.  

Ats. A. Buzienė, N. Iljeitis  

  

Ugdymas karjerai – 

Renata Žygienė; klasių 

vadovai 

 Rekomendacijų klasių valandėlėms rengimas. Pagalba klasių vadovams, mokytojams integruojant 

ugdymo karjerai programą (R. Žygienė); 

Veiklos, numatytos klasių vadovų planuose 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Laima Razmienė 

 

1. Stendas : „Padėkime savo širdžiai“ 

2. Asmens higienos patikra visose gimnazijos klasėse. 

3. Vaiko sveikatos pažymų registracija į TAMO IR VSSIS  

4. Medicininių fizinio pajėgumo grupių sąrašų sudarymas ir pateikimas gimnazijos administracijai ir kūno kultūros 

mokytojams 

5. Pirmosios pagalbos rinkinių papildymas 

6. Pranešimai, paskaitos, pokalbiai: 

6.1 „Užkrečiamųjų ligų prevencija“ 

6.2 „Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ 

Pagalba mokiniui – 

psichologė  Vaida 

Babrauskienė 

 09-11/14 psichologės 

prisistatymas ir gimnazijos 

psichologo funkcijų ir 

paslaugų spektro 

pristatymas pirmų klasių 

mokiniams 

09-18/21 psichologės 

prisistatymas ir gimnazijos 

psichologo funkcijų ir paslaugų 

spektro pristatymas pirmų klasių 

mokiniams 

09-25/28 psichologės 

prisistatymas ir gimnazijos 

psichologo funkcijų ir paslaugų 

spektro pristatymas pirmų klasių 

mokiniams 

Kita veikla  09-12, 14.00 priešgaisrinės 

saugos mokymai gimnazijos 

valgyklos darbuotojams. 

Ats. A. Buzienė, R. 

Jankauskas. 

09-14, 9.00 Mokinių išvyka 

į Seimą. Ats. M. Vaičelytė, 

R. Kamarauskienė 

  

    

 

Planui informaciją rinko ir veiklas derino A.Buzienė. 

 


