
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2017–2018 m. m. 

Budintis vadovas I savaitė 

02-06 

A. Buzienė 

II savaitė 

09-13 

S. Vaškūnienė 

III savaitė 

16-20 

M. Vaičelytė 

IV savaitė 

23-31 

L. Janickaitė/A. Buzienė 

Mokytojų taryba 10-06, 10.45 Mokytojų 

tarybos posėdis. 

Darbotvarkėje: dėl 

pakeitimo gimnazijos 

mokinių sąraše. 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 

adaptacija) 

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) 

 10-23, 15.00 Išplėstinis  direkcinės 

tarybos posėdis „Pirmų klasių 

mokinių pamokų stebėsenos 

apibendrinimas; matematikos ir 

lietuvių kalbos diagnostinių testų 

rezultatų pristatymas“. Dalyvauja 

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos 

vadovai ir lietuvių k., matematikos 

mokytojai; gimnazijos I klasių 

lietuvių k. ir matematikos 

mokytojai. Ats. A. Buzienė, 

M.Vaičelytė 

Mokinių taryba (MT) 10-02 MT susirinkimas 

dėl Mokytojo dienos 

organizavimo, 

pasiskirstymo darbo 

barais. Ats.  MT 

pirmininkas R. Štikanas, 

laisvalaikio organizavimo 

ir savanorystės grupės 

pirmininkė E. Matulytė. 

10-06 Lankomumo ir 

pažangumo grupės  

narių susirinkimas (dėl  

veiklos gairių aptarimo, 

darbo plano koregavimo ir 

10-09 Inovacijų, diskusijų, 

gerų darbų ir socialinės 

veiklos grupės narių 

susirinkimas dėl gerų darbų  

dienų organizavimo, darbo 

plano koregavimo ir 

tvirtinimo.    Ats. MT 

pirmininkas  R. Štikanas, 

inovacijų, diskusijų, gerų 

darbų   ir socialinės veiklos 

grupės pirmininkas B. 

Sližauskaitė. 

10-11 Laisvalaikio grupės 

narių susirinkimas dėl  

10-16 Bendradarbiavimo su 

visuomene, tėvais, 

informavimo ir tyrimo grupės 

narių susirinkimas dėl veiklos 

plano koregavimo ir tvirtinimo. 

Ats. MT pirmininkas R. 

Štikanas, bendradarbiavimo su 

visuomene, tėvais, informavimo 

ir tyrimo grupės pirmininkė J. 

Bagočiūnaitė. 

10-18 Prevencinės veiklos  ir 

pozityvių vertybių puoselėjimo 

grupės susirinkimas dėl veiklos 

plano koregavimo ir tvirtinimo. 

10-23 MT popiečio arbatėlė, 

veiklos plano aptarimas ir 

tvirtinimas. Ats.  MT pirmininkas 

R. Štikanas ir visų veiklos grupių 

pirmininkai 

 



tvirtinimo).   Ats.  MT 

pirmininkas  R. Štikanas, 

lankomumo ir pažangumo 

grupės pirmininkė E. 

Pociūtė 

Mokytojo dienos renginių 

organizavimo aptarimo. Ats. 

MT pirmininkas R. 

Štikanas,  laisvalaikio ir 

savanorystės grupės 

pirmininkė E. Matulytė 

Ats. MT pirmininkas  R. 

Štikanas, prevencinės veiklos ir 

pozityvių vertybių puoselėjimo 

grupės pirmininkė L. Grinytė 

 

Mokyklos renginiai 10-04/05. Mokytojų 

dienos renginiai. Ats. M. 

Vaičelytė, mokinių  taryba 

 10-18/21 Gerų darbų dienos  
(kapinių, gimnazijos teritorijos 

tvarkymas). Ats. M. Vaičelytė, 

MT  inovacijų, diskusijų, gerų 

darbų ir socialinės veiklos grupė, 

I-IV kl. vadovai 

10-23/27 Gerų darbų dienos  
(kapinių, gimnazijos teritorijos 

tvarkymas). Ats. M. Vaičelytė, MT 

inovacijų, diskusijų, gerų darbų ir 

socialinės veiklos grupė, I-IV kl. 

vadovai.  

10-27, 18.00 Pirmokų krikštynos. 

Ats. I-II klasių vadovai, klasių 

savivaldų laisvalaikio grupių nariai 

Metodinė taryba, 

pirmininkė – Audronė 

Balčiūnaitė 

10-02/20 Širvintų krašto jaunųjų matematikų konkurso organizacinė veikla. Ats. Metodinė 

taryba 

10-25, 14.45 Metodinės tarybos 

posėdis. Ats. A. Balčiūnaitė 

Metodinės grupės Lietuvių k. mokytojų metodinė grupė. Tiriamoji veikla. Mokinių apklausa „Ar mokinių namų darbai padeda siekti pažangos?“ 

Tyrimo rezultatų pristatymas, aptarimas, rekomendacijų namų darbų veiksmingumui užtikrinti rengimas. Ats. R. Baranauskienė 

 
 
 10-17 Netradicinė lietuvių 

kalbos ir literatūros pamoka I-IV 

klasių mokiniams. Aktorius R. 

Lukšas – fragmentai iš J. 

Marcinkevičiaus ir A. de Sent-

Egziuperi kūrinių. Ats. E. 

Rutkauskienė 

 

Darbo grupė regioninio 

matematikų konkurso A. 

Kuliešiaus taurei laimėti 

organizavimui – vadovė 

Lina Janickaitė 

  10-20, 9.30-16.00 regioninis 

matematikų konkursas A. 

Kuliešiaus taurei laimėti 

 

Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė, 

vadovė – Rita Česonienė 

Gimnazijos bendruomenės informavimas apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimą (informacijos skelbimas 

gimnazijos interneto tinklapyje, informacijos stende atnaujinimas). 
NMVA elektroninės anketos apie gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus už 2016–2017 m.m. pildymas ir pateikimas 



Vaiko gerovės komisija, 

pirmininkė – Margarita 

Vaičelytė 

VGK plano 2017–2018 m. 

m. parengimas ir 

tvirtinimas.  

Ats. M. Vaičelytė 

Socialinės pedagogės 

prisistatymas ir socialinio 

pedagogo vaidmens 

gimnazijoje pristatymas I-ų 

klasių mokiniams 

10-19 Pasitarimas „I, III klasių 

mokinių adaptacija“. 

Ats. R. Kamarauskienė,  

V. Babrauskienė, klasių vadovai 

10-26, 14.45 Posėdis  

dėl mokinių drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, pažangumo. 

Ats. M. Vaičelytė 

Sportinės varžybos  10-13 Projektas „Judėk ir 

tobulėk“.  

Tinklinio varžybos (I-IV 

kl.). Ats. kūno kultūros 

mokytojai 

10-20 I klasių vaikinų krepšinio 

varžybos. Ats. R. Chmeliauskas 

10-27 I klasių vaikinų  krepšinio 

varžybos. Ats. R. Chmeliauskas 

Biblioteka Spaudinių paroda, skirta rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus  

135-osioms gimimo metinėms 

Dalyvavimas akcijoje „Metų knygos rinkimai 2017“. 

Informaciniai stendai, skirti akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ 

nominantams 

Darbas su tėvais   10-17, 18.00 IId klasės tėvų 

(globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas. Klasės vadovė 

Jūratė Griškevičienė. Vieta – 

matematikos kab. Nr.2. 

10-26, 17.30 Pirmokų tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susitikimas su 

mokytojais, pagalbos mokiniui 

specialistais, gimnazijos vadovais, 

klasių vadovais. Mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) ir pedagogų, 

pagalbos mokiniui specialistų, 

gimnazijos vadovų 

bendradarbiavimo galimybės. A. 

Buzienė (15 min.); 

Bendradarbiavimo sąveika 

gimnazijos bendruomenėje. D. 

Bakšanskienė (mokinės mama, 

gimnazijos tėvų komiteto narė), 

(20 min.); 

Gimnazijos psichologės funkcijos. 

Pagalba mokiniui. V. Babrauskienė 

(25 min.); 

Matematikos ir lietuvių kalbos 

mokymo(si) iššūkiai, įpusėjus 

pagrindinio ugdymo programą. D. 

Vilkienė, E. Lipeikytė (10 min.);  

Susitikimai su klasių vadovais. 

Vieta – aktų salė. Ats. A. Buzienė, 

M. Vaičelytė. 



10-26, 18.00 IIId klasės tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas. 

Klasės vadovė – I. Žarnauskienė. 

Vieta – istorijos kab. Nr.1 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos komisijos 

posėdis 

10-04, 10.45 posėdis. 

Darbotvarkėje: dėl 

mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

atestacijos programos 

2018–2020 metams. Vieta 

– direkt. kab. Ats. A. 

Buzienė 

   

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

   10-30, 8.00 Seminaras „Šiuolaikinė 

pamoka pagal Geros mokyklos 

koncepciją“. Lektorius – Šiaulių 

rajono Aukštelkės mokyklos-

daugiafunkcio centro direktorius 

Vaidas Bacys. Vieta – aktų salė. 

Ats. A. Buzienė 

Ugdymas karjerai – 

Renata Žygienė, klasių 

vadovai 

    

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Laima Razmienė 

 

1. Stendas „Pasaulinė psichikos sveikatos diena“ 

2. Paskaitos, pokalbiai: 

2.1 „Gyvenimas - brangiausia dovana“ 

2.2 „Streso įtaka sveikatai“ 
 

Pagalba mokiniui – 

psichologė  Vaida 

Babrauskienė 

Psichologės prisistatymas 

ir gimnazijos psichologo 

funkcijų ir paslaugų 

spektro pristatymas pirmų 

klasių mokiniams 

Psichologės prisistatymas ir 

gimnazijos psichologo 

funkcijų ir paslaugų spektro 

pristatymas pirmų klasių 

mokiniams 

 

 Psichologės prisistatymas ir 

gimnazijos psichologo funkcijų 

ir paslaugų spektro pristatymas 

pirmų klasių mokiniams 

 

 Psichologės prisistatymas ir 

gimnazijos psichologo funkcijų ir 

paslaugų spektro pristatymas pirmų 

klasių mokiniams. 

 



Kita veikla 10-06, 15.00-18.00 
Edukacinė gimnazijos 

pedagogų ir darbuotojų 

išvyka į Dubingių 

piliavietę. Ats. R. Žygienė 

 

  10-25 Molėtų rajono socialinių 

pedagogų viešnagė (patirties 

pasidalijimas). Ats. A. Buzienė, R. 

Kamarauskienė, V. Babrauskienė 

 

 

 

Planui informaciją rinko ir veiklas derino A.Buzienė. 
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