
ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS  

  

  I savaitė 01, 

04-08  
II savaitė  

11-15 
  

III savaitė  
18-22 

  

IV savaitė  
25-29  

  

Mokytojų taryba  
  

      10-18, 9.50 val. pasitarimas 

dėl srautų valdymo. Ats: L. 

Kriščiūnienė. Vieta: Mokytojų 

kambarys. 

  

Gimnazijos renginiai  10-06 8.00 ir 10.10 val. II 

klasių gimnazistai 

dalyvauja Kultūros paso 

renginyje „Išdrįsk kalbėti”. 

Vieta - aktų salė. Ats. L. 

Kriščiūnienė ir lietuvių 

kalbos ir literatūros 

mokytojos  

  10-20, 14.00 val. Psichinės 

sveikatos stiprinimo 

programa. Ats. L. 

Kriščiūnienė. Dalyvauja: 12 

gimnazijos mokytojų. Vieta: 

Biblioteka 

  

Darbo grupių veikla         

Mokinių taryba  10-05 Mokytojų dienos 

paminėjimas  

10-01 Diskoteka  

  10-18, 11.45 val. pasitarimas 

su gimnazijos administracija. 

Vieta: Biblioteka.  

10-19, 9.00 val. LMS 

pristatymas apie savanorystę. 

10-19, 15.00 val. 

Savivaldybės jaunimo reikalų 

tarybos rinkimai. 

 Šviečiančių moliūgų paroda 

Metodinė taryba   10-07 14.40 val. 

Metodinės tarybos 

susirinkimas dėl 

kvalifikacijos kėlimo lėšų 

panaudojimo 

      

 



Metodinės grupės     10-11 13.05 Lietuvių 

kalbos mokytojų 

metodinė 

grupė.Patirties 

sklaida.L3 

    

Projektinė veikla          

Egzaminai 10-01 Prasideda mokykliniai 

menų ir technologijų brandos 

egzaminai.  

Ats. L. Kriščiūnienė, L. 

Janickaitė, dailės ir 

technologijų mokytojai  

   

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

kvalifikacijos tobulinimas  

        

Vaiko gerovės komisija – 

vadovė Lina Janickaitė  

   10-11. 10.35  Posėdis. 

Dėl priemonių 

nelankantiems ir 

vengiantiems lankyti 

gimnaziją taikymo. 

Ats. Lina Janickaitė 

   Pagal poreikį.  Posėdis. Dėl 

priemonių nelankantiems ir 

vengiantiems lankyti gimnaziją 

taikymo. 

Ats. klasių vadovai 

Sporto renginiai       10-21 Projektas „Fiziškai 

aktyvūs - laimingesni!“ I-IV 

klasių badmintono varžybos. 

Ats. Fizinio ugdymo mokytojai 

  

Bendradarbiavimas su 

tėveliais (globėjais, 

rūpintojais)  

     10-21. 17.30 Ia klasės tėvų 

susirinkimas.  

Ats. Edita Rutkauskienė 

10-21.  18.00  IV  klasių 

mokinių ir tėvų susirinkimas 

  



(nuotolinis) dėl brandos 

egzaminų pasirinkimų. 

Ats. L. Kriščiūnienė 

 

Ugdymas karjerai –  

Gražina Gudonienė  

10-14. 18.00 Reikalavimų stojant į universitetus ir kolegijas pristatymas 4 klasių mokiniams ir tėvams   

Pagalba mokiniui – Vaida  
Babrauskienė, Rita 

Kamarauskienė  

Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba. 

Mokinių, jų tėvų 

(globėjų) konsultavimas, 

mokinių mokyklinės 

adaptacijos stebėjimas ir 

pagalba.  

 

Ketvirtų klasių mokinių 

individualus 

konsultavimas karjeros 

klausimais taikant 

Lietuviškąjį profesinių 

interesų klausimyną. 

Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba.  

 

Ketvirtų klasių mokinių 

individualus konsultavimas 

karjeros klausimais taikant 

Lietuviškąjį profesinių interesų 

klausimyną. 

Mokinių, jų tėvų (globėjų) 

konsultavimas, mokinių 

mokyklinės adaptacijos 

stebėjimas ir pagalba. 

 

Ketvirtų klasių mokinių 

individualus konsultavimas 

karjeros klausimais taikant 

Lietuviškąjį profesinių interesų 

klausimyną. 

Visuomenės  

sveikatos priežiūra –  

Laima Razmienė  

        

Biblioteka          

Socialinių partnerių 

renginiai 

     

Kita veikla   10-29, 9.00 EBPO PISA (angl. Programme for International 

Student Assessment) bandomasis tyrimas 

Dalyvaus 30 II-III klasių gimnazistų. 

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


