
 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

 I savaitė 

01-04 
II savaitė 

07-11 

 

III savaitė 

14-18 

 

IV savaitė 

21-30 

Mokytojų taryba 

 

    09-21, 10.40 Mokytojų tarybos 

posėdis. Darbotvarkėje: dėl 

etatų paskirstymo 2020–2021 

m. m. Vieta - mokytojų 

kambarys. Ats. A. Buzienė 

Direkcinė taryba    
 

Gimnazijos 

renginiai 

    

Darbo grupių veikla  09-08, 11,45 Įsivertinimo 

grupės narių  susitikimas. 

Vieta – mokytojų kambarys 

Ats. R. Česonienė 

  

Mokinių taryba  09-Steigiamasis gimnazijos 

mokinių tarybos 

susitikimas. Vieta – lietuvių 

k. kab. Nr. 1. Ats. E. 

Rutkauskienė, L. Voveris 

  

Metodinė taryba Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos 

planavimas, VBE 

Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos 

planavimas, VBE 

  



 

 

aptarimas. Ats. metodinių 

grupių pirmininkai  

aptarimas. Ats. metodinių 

grupių pirmininkai  

Metodinės grupės   09-15, 9.00 Socialinių mokslų 

mokytojų grupė. Istorijos ir 

geografijos VBE rezultatų 

aptarimas.  

Vieta. Geografijos Nr.2 

09-17, 10.35 Užsienio kalbų 

mokytojų metodinė grupė. 

Užsienio kalbų VBE rezultatų 

aptarimas. Pasiruošimas 

Europos kalbų dienai. Vieta: 

Rusų k. Nr.1. 

09-18, 08.50 Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė grupė. 

Brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas. L3 kab. 

 

Projektinė veikla  09-08, 12.00 Projektas LL3, 

Arvydo Juozaičio 

mokymai. Vieta - aktų salė. 

Gimnazijos mokytojai, 

pagal išankstinį susitarimą  

09-18, Projektas „Sportuoju ir 

jaučiuosi vis geriau”.„Atvirų 

durų”dienos veiklos.  

I-II klasės 8.30-11.30,  

III-IV klasės 12.00-14.00.  

Vieta - Širvintų miesto 

paplūdimys. Ats. Fizinio 

ugdymo mokytojai, klasių 

vadovai 

Projektas „RM-MK“. 

Gimnazijos pokyčio projekto 

pristatymo rengimas 

konferencijai „(Ne) standartas“. 

Vilnius. Ats. pokyčio projekto 

komanda. 

 

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 

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 09-25 IV klasių mokiniai 

pateikia prašymus laikyti menų 

ar technologijų MBE. Ats. IV 

klasių vadovai 



 

 

supažindina   II klasių 

mokinius su lietuvių kalbos 

ir literatūros dalies žodžiu 

pasiekimų patikrinimo 

vykdymo instrukcija. Ats. 

lietuvių k. mokytojai  

Iki 09-18 menų ir technologijų 

mokytojai supažindina 

pasirašytinai IV klasių 

mokinius su menų ir 

technologijų MBE vykdymo 

instrukcijomis. Ats. menų ir 

technologijų mokytojai 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

    

Vaiko gerovės 

komisija – vadovė 

Lina Janickaitė 

     

Darbo grupė 

pedagogų etatų 

paskirstymo 

projektui rengti, 

vadovė – Audronė 

Buzienė 

09-03, 14.45 darbo grupės 

posėdis. Vieta – IT kab. 

Nr.1 

   

Sporto varžybos   09-16, po pamokų 1-4 kl. 

futbolo varžybos. Vieta - 

stadionas. 

 

Bendradarbiavimas 

su tėveliais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

   09-24, 17.30 Gimnazijos tėvų 

komiteto susitikimas. Vieta - 

mokytojų kambarys. Ats. A. 

Buzienė 

Ugdymas karjerai – 

Gražina Gudonienė 

 

Pagalba mokiniui – 

Vaida 

Babrauskienė, Rita 

Kamarauskienė 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

mokytojams, 

Socialinio pedagogo ir 

psichologo prisistatymas I 

klasių mokiniams 

I-III klasių mokinių 

adaptacijos stebėjimas 

 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams (globėjams, 

rūpintojams), mokytojams 

 



 

 

tarpinstitucinis 

komunikavimas ruošiantis 

mokslo metams 

ypatingomis sąlygomis. 

 

(suderinus su klasių 

vadovais) 

 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

mokytojams 

 

Individualūs susitikimai su 

mokytojais, norinčiais 

lankyti sąmoningo 

dėmesingumo 

(Mindfulness) užsiėmimus 

(susitikimo laiką derinti su 

psichologe) 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams, rūpintojams), 

mokytojams 

 

Individualūs susitikimai su 

mokytojais, norinčiais lankyti 

sąmoningo dėmesingumo 

(Mindfulness) užsiėmimus 

(susitikimo laiką derinti su 

psichologe) 

Sąmoningo dėmesingumo 

(mindfulness) užsiėmimai 

mokytojams (laikas bus 

suderintas individualių pokalbių 

metu) 

Visuomenės 

sveikatos priežiūra – 

Laima Razmienė 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, 

tėvams/globėjams,  

mokytojams sveikatos 

klausimais 

Pranešimai  mokiniams 

„COVID-19 prevencija” 

Asmens higienos patikros I-II 

klasėse 

Gyvensenos tyrimas I  klasių 

mokiniams 

Biblioteka 
Vadovėlių išdavimas 

  

Kita veikla  09-11, 8.55-10.35 Mokymai 

III-IV klasių gimnazistams 

„Viešasis kalbėjimas“. 

Lektorius - Igoris 

Vasiliauskas. Vieta - 

Širvintų rajono kultūros 

centro didžioji salė. Ats. 

Lina Janickaitė, dalykų 

mokytojai. 

09-11, 11.00-12.55 

Mokymai I-II klasių 

gimnazistams „Pozityvus 

 



 

 

mąstymas“. Lektorius - 

Gabrielius Liaudanskas - 

Svaras. Vieta - Širvintų 

rajono kultūros centro 

didžioji salė. Ats. Lina 

Janickaitė, dalykų 

mokytojai 

 
Planui informaciją rinko ir veiklas derino A. Buzienė 
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