
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

Budintis vadovas I savaitė 

02-06 

A. Buzienė 

II savaitė 

09-13 

L. Janickaitė 

 

III savaitė 

16-20 

S. Vaškūnienė 

 

IV savaitė 

23-30 

A. Buzienė 

Mokytojų taryba 

 

---------- ----------- 09-20, 10.40 Mokytojų tarybos 

posėdis. Darbotvarkėje: dėl 

etatų paskirstymo 2019–2020 

m. m. Vieta - mokytojų 

kambarys. Ats. A. Buzienė 

 

Direkcinė taryba    09-24, 14.45 Direkcinės tarybos 

posėdis „I klasių mokinių 

adaptacinio laikotarpio 

problemų aptarimas”. Ats. S. 

Vaškūnienė, I klasių vadovai. 

Dalyvauja I klasėse dėstantys 

mokytojai. Vieta - mokytojų 

kambarys. 

Mokinių taryba  09-11, 14.00 

Steigiamasis gimnazijos 

mokinių tarybos 

susitikimas. Vieta – 

lietuvių k. kab. Nr. 1. 

Ats. E. Rutkauskienė  

  

Brandos egzaminai 

ir PUPP 

 Iki 09-10 klasių vadovai 

supažindina pasirašytinai 

II klasių mokinius su 

PUPP organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu, 

pasiekimų patikrinimo 

tvarkaraščiu. Ats. II 

klasių vadovai. 

Iki 09-10 lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojai 

supažindina pasirašytinai 

II klasių mokinius su 

lietuvių kalbos ir 

Iki 09-18 klasių vadovai 

supažindina pasirašytinai IV 

klasių mokinius su Brandos 

egzaminų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašu, 

dalykų brandos egzaminų 

tvarkaraščiu. Ats. IV klasių 

vadovai. 

Iki 09-18 menų ir technologijų 

mokytojai supažindina 

pasirašytinai IV klasių 

mokinius su menų ir 

technologijų MBE vykdymo 

Iki 09-25 IV klasių mokiniai 

pateikia prašymus laikyti menų 

ar technologijų MBE. Ats. IV 

klasių vadovai 



literatūros dalies žodžiu 

pasiekimų patikrinimo 

vykdymo instrukcija. 

Ats. lietuvių k. 

mokytojai 

instrukcijomis. Ats. menų ir 

technologijų mokytojai 

  

Gimnazijos 

renginiai 
09-02 Mokslo ir žinių šventė. 

Pradžia – 9.00. Ats. S. 

Vaškūnienė, klasių vadovai  

   

Metodinė taryba - 

vadovė Diana 

Lesutienė 

Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos planavimas, 

VBE aptarimas. 

Ats. metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos 

planavimas, VBE 

aptarimas. Ats. 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Veiklos planavimas, VBE 

aptarimas. 

Ats. metodinių grupių 

pirmininkai 

 

09-26, 14.45. Metodinės tarybos 

pasitarimas. Veiklos planavimas, 

dokumentų aptarimas ir kt. 

klausimai. Vieta – IT2 kab.  

Ats. D. Lesutienė 

Metodinės grupės 09-05, 9.40 Gamtos mokslų 

ir kūno kultūros mokytojų 

metodinės grupės mokytojų  

susirinkimas. Metodinės 

grupės pirmininko ir 

sekretoriaus rinkimai. 

Ats. D. Lesutienė   

09-10, 15.00 Menų, 

technologijų ir dorinio 

ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 

susirinkimas. Vieta - 

technologijų kabinetas (4 

aukštas).  

09-11, 11.00 Užsienio 

kalbų metodinės grupės 

susirinkimas. Ruošimasis 

Europos Kalbų dienai. 

Anglų kalbos kabinetas 

Nr.3. Ats. I. 

Sakalauskienė. 

09-13, 10.50 Lietuvių 

kalbos mokytojų 

metodinė grupė.Veiklos 

planavimas 2019–2020 

m. m. L3 kabinetas. Ats. 

R. Baranauskienė. 

09-16, 14.50 Socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinės grupės 

 09-27, 10.50 Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė grupė. 

Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo lietuvių kalbos ir 

literatūros pamokose nuostatų 

koregavimas. L3 kab. Ats. R. 

Baranauskienė 



susirinkimas. Veiklos 

planavimas. Istorijos, 

geografijos VBE 

rezultatų analizavimas. 

Geografijos kab. Ats. D. 

Piškinienė 

Gimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė – 

vadovė Rita 

Česonienė 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas. Ats. R. Česonienė 

Vaiko gerovės 

komisija – vadovė 

Lina Janickaitė 

  09-17, 14.30 Susirinkimas dėl 

grupės veiklos plano, 

minimalios  priežiūros 

priemonių taikymo analizė. 

Vieta - socialinės pedagogės 

kab.  

 

Darbo grupė 

pedagogų etatų 

paskirstymo 

projektui rengti, 

vadovė – Audronė 

Buzienė 

09-05, 14.40 Darbo grupės 

susitikimas. Vieta - IT kab. 

Nr.1.  

09-10, 14.40 Darbo 

grupės susitikimas. Vieta 

- IT kab. Nr.1 

09-19, 14.40 Darbo grupės 

posėdis. vieta - IT kab. Nr.1 

 

Bendradarbiavimas 

su tėveliais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

 09-12, 17.30 Gimnazijos 

tėvų komiteto posėdis. 

Vieta – mokytojų 

kambarys. Ats. A. 

Buzienė 

 09-26, 18.00 Susitikimas su I 

klasių mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) „I klasių mokinių 

adaptacinio laikotarpio 

problemų aptarimas”. Ats. 

S.Vaškūnienė, I klasių vadovai. 

Vieta - aktų salė. 

Erasmus+   Pasiruošimas Tarptautiniam susitikimui Portugalijoje. Ats. V. 

Maslinskienė 

Ugdymas karjerai – 

Gražina Gudonienė 

   09-24, 8.00-15.00 Kaišiadorių 

sveikatos biuro finansuojamas 

patyriminis žygis. Dalyvauja IIa 

klasė ir klasės vadovė D. 

Piškinienė.  Motyvacinė paskaita 

apie sveikos gyvensenos įtaką 



kasdienio gyvenimo kokybei, 

asmeninių tikslų išsikėlimas; 

streso valdymas, alkoholio, 

tabako, narkotikų prevencija.. 

Wchatansu  vadovai R. 

Vaitiekutė ir D. Bubnelis 

Pagalba mokiniui – 

Vaida 

Babrauskienė, Rita 

Kamarauskienė 

 Socialinio pedagogo ir 

psichologo funkcijų bei 

paslaugų spektro 

pristatymas I klasių 

mokiniams (klasių 

vadovams paskyrus 

laiką) 

Socialinio pedagogo ir 

psichologo funkcijų bei 

paslaugų spektro pristatymas I 

klasių mokiniams (klasių 

vadovams paskyrus laiką) 

Socialinio pedagogo ir 

psichologo funkcijų bei 

paslaugų spektro pristatymas I 

klasių mokiniams (klasių 

vadovams paskyrus laiką) 

Visuomenės 

sveikatos priežiūra – 

Laima Razmienė 

    

Biblioteka Vadovėlių išdavimas    

Kita veikla   
Judėjimo savaitė: tinklinio, 

krepšinio, futbolo, smiginio 

žaidimai. Ats. fizinio ugdymo 

mokytojai. Vieta - stadionas 

 

09-23, 10.40 Atestacinės 

komisijos posėdis.  

 
Planui informaciją rinko ir veiklas derino A. Buzienė       2019-09-20 


