
 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2016–2017 m. m. 

Budintis vadovas I savaitė 

01-03 

L. Janickaitė 

II savaitė 

06-10 

A. Buzienė 

III savaitė 

13-17 

S. Vaškūnienė 

IV savaitė 

20-28 

M. Vaičelytė/L. Janickaitė 

Mokytojų taryba ------ ------ ------ 02-28, 14.45 Mokytojų tarybos 

posėdis. Darbotvarkė:  

1. dėl naujos apmokėjimo už 

darbą tvarkos ir atlyginimo už 

darbą mokėjimo nuo vasario 1 d. 

Ats. A.Buzienė (iki 30 min.);  

2. Einamieji klausimai (iki 30 

min.). 

Direkcinė taryba  02-08, 14.45 Išplėstinis 

direkcinės tarybos posėdis  

„Bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas. 

Abiturientų pasirengimas 

laikyti brandos egzaminus“. 

Dalyvauja egzaminuojamųjų 

dalykų mokytojai, IVa. 

skaitykla, ats. S.Vaškūnienė, 

IV kl. vadovai 

  

Mokinių taryba (MT) 02-03 Mokinių tarybos 

narių susirinkimas (dėl I 

pusmečio lankomumo ir 

pažangumo rezultatų 

aptarimo; vasario   16-osios   

-   Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos  renginių 

organizavimo; jaunųjų 

lyderių mokyklos 

užsiėmimų).  Ats.  M. 

02-06 Tvarkos, budėjimo ir 

socialinės veiklos, 

bendradarbiavimo su tėvais 

ir visuomene, diskusijų 

grupių narių susirinkimas 

(dėl pasaulinės ligonių dienos 

paminėjimo, susitikimo su 

slaugos skyriaus ligoniais 

organizavimo).  Ats. MT 

pirmininkas R. Štikanas, 

02-13 Informavimo ir 

tyrimo, bendradarbiavimo 

su tėvais ir visuomene, 

diskusijų  grupių 

susirinkimas (dėl apklausos: 

„Ar būtinas aprangos kodas 

gimnazijoje?!“ organizavimo, 

klausimyno sudarymo). Ats.  

MT pirmininkas R. Štikanas,  

informavimo ir tyrimo grupės 

02-21 Prevencinės veiklos  

grupės susirinkimas dėl 

padidinto dėmesio reikalaujančių 

mokinių elgesio problemų, 

patyčių prevencijos. Ats. MT 

pirmininkas  R. Štikanas, 

prevencinės veiklos grupės 
pirmininkė D. Aleksandravičiūtė 



 

 

Vaičelytė, MT pirmininkas 

R. Štikanas, pažangumo ir 

lankomumo, laisvalaikio 

grupių pirmininkai E. 

Pociūtė, M. Žiedavainytė, 

I. Stankevičiūtė 

budėjimo ir socialinės veiklos 

grupės pirmininkė B. 

Sližauskaitė, bendradarbiavimo 

su tėvais ir visuomene 

diskusijų grupės pirmininkė J. 

Bagočiūnaitė 

pirmininkė A. Surgelaitė, 

bendradarbiavimo su tėvais ir 

visuomene, diskusijų grupės 

pirmininkė J. Bagočiūnaitė 

  
 

Lankomumo grupės ir pažangumo grupės pokalbiai su prastai gimnaziją lankančiais I – III klasių mokiniais (antradieniais, 

trečiadieniais, ketvirtadieniais po 3 - 4 – ių pamokų). 

Ats. M. Vaičelytė, MT pirmininkas R. Štikanas, lankomumo ir pažangumo grupių pirmininkai  M. Žiedavainytė, E. Pociūtė 

Mokyklos renginiai  02-06, 12.00 Rusų k. 

mokyklinė olimpiada, rusų k. 1 

ir 2 kab. Ats. H. 

Marčiauskienė. 

02-08, 12.00 Technologijų  

mokyklinė olimpiada, 

technologijų kab. Ats. D. 

Erslavienė, A. Golcas. 

02-09, 12.00 Istorijos 

mokyklinė olimpiada, istorijos 

1 ir 2 kab. Ats. J. Stankevičius 

 

02-14/16 Vasario 16-osios - 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienos renginiai. Ats. M. 

Vaičelytė, MT, istorijos, 

muzikos, šokių, lietuvių k., 

dailės, kūno kultūros, 

dainuojamosios poezijos teatro  

mokytojai, klasių vadovai. 

02-13, 12.00 Geografijos 

mokyklinė olimpiada, 

geografijos kab. Ats. D. 

Piškinienė. 

02-14, 12.00 Ekonomikos 

mokyklinė olimpiada, istorijos 

1 kab. Ats. R. Česonienė 

02-24, 18.00 „Šimtadienis“. 

Ats. III klasių vadovės ir 

mokiniai; kuruoja M. Vaičelytė 

 

Brandos egzaminai   Iki 02-15, 15.00 IV klasių 

mokiniai pateikia prašymus 

laikyti brandos egzaminus. Ats. 

IV klasių vadovai 

Iki 02-22, 12.00 IV klasių 

mokiniai pateikia lietuvių kalbos 

ir literatūros įskaitos temas. Ats. 

lietuvių k. mokytojai. 

Iki 02-24, 12.00 IV klasių 

vadovai suveda į Mokinių 

registrą duomenis apie mokinių 

pasirinkimą laikyti MBE ir VBE. 

Ats. klasių vadovai, J. 



 

 

Griškevičienė 

Metodinė taryba, 

pirmininkė – Rūta 

Švelnikienė 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 2017–

2018 m. m. tyrimas. 

Ats. R. Švelnikienė 

  02-23, 14.00 Metodinės tarybos 

posėdis. 

Darbotvarkė: vadovėlių ir 

mokymo priemonių 2017–2018 

m. m. paraiškos projekto 

aptarimas; metodinių grupių 

veiklos planų aptarimas; 

pasitarimas dėl atvirų pamokų 

savaitės. 

Ats. R. Švelnikienė 

 

Metodinės grupės  Bandomųjų brandos egzaminų 

rezultatų analizė metodinėse 

grupėse. 

Ats. metodinių grupių 

pirmininkai 

 02-28, 11.00-12.50 II klasių 

mokinių lietuvių kalbos ir 

literatūros konferencija „Jauno 

žmogaus pasaulis mene“  (PUPP 

viešojo kalbėjimo dalis). Ats. E. 

Rutkauskienė 

Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė, 

vadovė – Rita 

Česonienė 

Įsivertinimo atlikimas. Duomenų ir informacijos rinkimas 

Vaiko gerovės 

komisija, 

pirmininkė – 

Margarita Vaičelytė 

02-02, 14.45 VGK 

pasitarimas dėl mokinių 

drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, 

pažangumo. Vieta – soc. 

pedagogo kab.  

Ats. R. Kamarauskienė 

02-09, 14.45 VGK posėdis dėl 

mokinių drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, 

pažangumo. Vieta – soc. 

pedagogo kab. 

Ats. M. Vaičelytė 

 02-23, 14.45 VGK pasitarimas 

dėl dalyvavimo „Veiksmo 

savaitėje BE PATYČIŲ 2017“. 

Vieta – soc. pedagogo kab. Ats.: 

R. Kamarauskienė,  

V. Babrauskienė 

Sportinės varžybos Rajono krepšinio pirmenybės. Ats. R. Chmeliauskas 

02-09 draugiškos krepšinio varžybos Maišiagalos Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos krepšininkais. Ats/. 

02-14 Rankų lenkimo 

varžybos, skirtos Vasario 16 

dienai paminėti. Ats. R. 

 



 

 

R. Chmeliauskas Chmeliauskas. 

02-16 Krepšinio turnyras 

Giedraičių A.Jaroševičiaus 

gimnazijoje. Ats. R. 

Chmeliauskas 

 02-6/27 Tarpklasinės tinklinio varžybos tarp I - III klasių merginų. Ats. I. Žarnauskienė 

Biblioteka 02-01, 10.00  Susitikimas 

su rašytoja, akcijos „Metų 

knygos rinkimai 2016“  

nominante Danute 

Kalinauskaite 

Spaudinių paroda, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2016“ ir gimnazijos „Metų 

knygos“ rinkimų rezultatų apibendrinimas 

 

Darbas su tėvais  02-09, 17.30 IV klasių mokinių 

ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susitikimas – konsultacija 

„Brandos egzaminų 

pasirinkimas, bandomųjų 

brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas“. Aktų salė, ats.: A. 

Buzienė, S. Vaškūnienė, IV kl. 

vadovai 

02-15, 18.00 IIb klasės tėvų 

susirinkimas. Darbotvarkėje:  

1. I pusmečio rezultatų 

aptarimas; 

2. Vidurinio mokymo 

programa; 

3. Socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tvarka; 

4. Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo 

gimnazijoje tvarka; 

5. Einamieji klausimai. 

Ats. R. Žygienė 

02-23, 18.00 Ic klasės tėvų 

susirinkimas. Darbotvarkė:  

1. Mokinių individualios 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo 

sistema;  

2. Patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo Širvintų 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 

gimnazijoje tvarkos aprašas;  

3. Socialinės-pilietinės veiklos 

organizavimo tarkos aprašo 

pristatymas;  

4. Savižudybių rizika;  

5. Kiti klausimai.  

Ats. D. Piškinienė 

Ugdymas karjerai – 

Renata Žygienė 

Planuojama mokinių 

išvyka į Tarptautinę 

mokymosi, žinių ir karjeros 

planavimo parodą 

„STUDIJOS 2017“  

Alumno sėkmės istorija. Susitikimas su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos administravimo ir 

veiklos vystymo departamento vadove Asta Nausede (susitikimo laikas derinamas) 



 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Laima Razmienė 

1. Stendas: Onkologinių ligų prevencija 

2. Protų mūšis „Fizinis aktyvumas“ 

3. Paskaitos, pokalbiai: 

3.1 Ar mokame rūšiuoti atliekas? Kam to reikia? 

3.2 Alkoholio žala sveikatai 

Pagalba mokiniui – 

psichologė  Vaida 

Babrauskienė 

02-02, 14.50 Mokyklos 

lyderių-tarpininkų 

konfliktuose grupės 

susitikimas 

(bendradarbiaujant su MT, 

soc. pedagogu). 

02-02, 18.00 Seminaras 

tėvams „Emocijų 

valdymas: kaip padėti sau 

ir vaikui“ (II dalis) 

02-09, 14.50 Mokyklos lyderių-

tarpininkų konfliktuose grupės 

susitikimas (bendradarbiaujant su 

MT, soc. pedagogu). 

02-09, 18.00 Seminaras tėvams 

„Emocijų valdymas: kaip padėti 

sau ir vaikui“ (III dalis) 

02-14,  14.50 Seminaras 

mokytojams „Emocijų 

valdymas: kaip padėti sau ir 

vaikui“ (IV dalis). 

02-16 Dalyvavimas Vasario 

16-osios eisenoje „Lietuvos 

valstybės keliu“ Vilniuje. Ats. 

E. Lipeikytė, M. Vaičelytė 

02-23, 14.50 Mokyklos 

lyderių-tarpininkų 

konfliktuose grupės 

susitikimas (bendradarbiaujant 

su MT, soc. pedagogu) 

 

Planui informaciją rinko ir veiklas derino A. Buzienė 

 

 

 


