
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

  

  I savaitė 01-

03  
II savaitė  

06-10  
  

III savaitė  
13-17 

  

IV savaitė  
20-24 
27-30  

Mokytojų taryba  
  

    09-10, 10.40 val. 
pasitarimas dėl IV-okų  

egzaminų pasirinkimo. 

Dalyvauja: L. Kriščiūnienė, 

L. Janickaitė, D. Piškinienė, 

M. Vaičelytė, G. 

Gudonienė, D. Erslavienė, 

A. Golcas, N. Drazdienė. 

Vieta: mokytojų kambarys.  

    

Gimnazijos 

renginiai  

       

Darbo grupių veikla    

 

 

     

Mokinių taryba    

 

      

Metodinė taryba   Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos 

planavimas, VBE rezultatų 

aptarimas. Ats. metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 Dalykų ilgalaikių planų 

derinimas metodinėse 

grupėse. Veiklos 

planavimas, VBE rezultatų 

aptarimas. Ats. metodinė 

taryba, metodinių grupių 

pirmininkai 

 

    



Metodinės grupės        09-28, 12.00 Lietuvių kalbos 

mokytojų metodinė grupė. 

Brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas. L3 kab. 
  

Projektinė veikla          

Egzaminai  II klasių vadovai supažindina 

pasirašytinai II klasių 

mokinius su PUPP 

organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu, pasiekimų 

patikrinimo tvarkaraščiu. 

Ats. II klasių vadovai.  

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytojai supažindina II 

klasių mokinius su lietuvių 

kalbos ir literatūros dalies 

žodžiu pasiekimų 

patikrinimo vykdymo 

instrukcija. Ats. 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 09-18 menų ir technologijų 

mokytojai supažindina 

pasirašytinai IV klasių mokinius 

su menų ir technologijų MBE 

vykdymo instrukcijomis. Ats. 

menų ir technologijų mokytojai 

Iki 09-22 IV klasių mokiniai 

pateikia prašymus laikyti menų 

ar technologijų MBE. Ats. IV 

klasių vadovai 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos 

tobulinimas  

        

Vaiko gerovės 

komisija – vadovė 

Lina Janickaitė  

         



Sporto renginiai      09-15/22, 14.00 val.  

Projektas „Fiziškai aktyvūs – 

laimingesni!“ 

Judumo savaitė. 

Ats. Fizinio ugdymo mokytojai 

  

Bendradarbiavimas 

su tėveliais (globėjais, 

rūpintojais)  

        

Ugdymas karjerai –  

Gražina Gudonienė  

  

Pagalba mokiniui – 

Vaida  

Babrauskienė, Rita 

Kamarauskienė  

Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas. 
 Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba. 

 Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba. 

Prisistatymas ir teikiamų 

paslaugų išaiškinimas pirmų 

klasių mokiniams. Ketvirtų 

klasių mokinių individualus 

konsultavimas karjeros 

klausimais taikant Lietuviškąjį 

profesinių interesų klausimyną. 

 Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba. 

Prisistatymas ir teikiamų 

paslaugų išaiškinimas pirmų 

klasių mokiniams. Ketvirtų 

klasių mokinių individualus 

konsultavimas karjeros 

klausimais taikant Lietuviškąjį 

profesinių interesų klausimyną. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūra –  

Laima Razmienė  

        

Biblioteka  Vadovėlių išdavimas       

Kita veikla      09-14/21 d. 8.00-10.30 val. IIb 

 kl. “Istorijos pamoka kitaip”. 

 Išvyka į Porių šilą. Tema “I  

pasaulinio karo atobalsiai 

mūsų rajone”. Ats. Margarita 

Vaičelytė. 

 



  
Planui informaciją rinko ir veiklas derino l. e. gimnazijos direktoriaus pareigas Lada Kriščiūnienė 


