
 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

2017–2018 m. m. 

Budintis vadovas I savaitė 

01-09 

S. Vaškūnienė/A. Buzienė 

 

II savaitė 

12-16 

M. Vaičelytė 

III savaitė 

19-23 

-------- 

IV savaitė 

26/03-02 

L. Janickaitė 

Mokytojų taryba     

Direkcinė taryba 02 -07, 14.45 posėdis.  
Bandomųjų brandos 

egzaminų rezultatų 

aptarimas. Abiturientų 

pasirengimas laikyti 

brandos egzaminus. 

Dalyvauja IV klasių 

vadovai, egzaminuojamųjų 

dalykų mokytojai, vieta - 

biblioteka, ats. 

S.Vaškūnienė 

 

 

 

  

Mokinių taryba (MT) 02-01 Mokinių tarybos 

narių susirinkimas (dėl I 

pusmečio lankomumo ir 

pažangumo rezultatų 

aptarimo; uniformų 

dėvėjimo, vasario   16-

osios   -   Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos  

renginių organizavimo. 

Ats. MT pirmininkas  R. 

Štikanas, lankomumo ir 

pažangumo grupės pirmininkė  

E. Pociūtė, laisvalaikio 

organizavimo, savanorystės 

grupės pirmininkė E. 

Matulytė. 

02-05 Inovacijų, 

diskusijų, gerų darbų, 

02-12 Laisvalaikio 
organizavimo,  savanorystės 

grupės narių susirinkimas 

(dėl  veiklos barų 

pasiskirstymo, 

organizuojant Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienos  

renginius). Ats. MT 

pirmininkas    R.      

Štikanas, 

laisvalaikio organizavimo, 

savanorystės grupės 

pirmininkė E. Matulytė. 

02-13 Bendradarbiavimo 

su visuomene, tėvais, 

informavimo ir tyrimo 

grupės narių susirinkimas 

(gerumo akcijos „Gera būti 

 02-26 Prevencinės veiklos  ir 

pozityvių vertybių 

puoselėjimo grupės narių 

susirinkimas dėl padidinto 

dėmesio reikalaujančių mokinių 

elgesio problemų, patyčių 

prevencijos. Ats. MT 

pirmininkas  R. Štikanas, 
prevencinės veiklos ir pozityvių 

vertybių puoselėjimo grupės 

pirmininkė L. Grinytė 



 

 

socialinės veiklos ir 

bendradarbiavimo su 

visuomene, tėvais, 

informavimo ir tyrimo, 

grupių narių susirinkimas 

(dėl pasaulinės ligonių 

dienos paminėjimo, 

susitikimo su slaugos 

skyriaus ligoniais, 
organizavimo). Ats. MT 

pirmininkas  R. Štikanas, 

inovacijų, diskusijų, gerų 

darbų   ir socialinės veiklos 

grupės pirmininkas B. 

Sližauskaitė, 
bendradarbiavimo su 

visuomene, tėvais, 

informavimo ir tyrimo 

grupės pirmininkė J. 

Bagočiūnaitė 

geram“ rezultatų suvedimas 

ir publikavimas). Ats.  MT 

pirmininkas R. Štikanas,  
bendradarbiavimo su 

visuomene, tėvais, 

informavimo ir tyrimo 

grupės pirmininkė J. 

Bagočiūnaitė 

 

Lankomumo ir pažangumo grupės narių pokalbiai su prastai besimokančiais ir gimnaziją lankančiais  I – III klasių mokiniais 

(antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais po 3 – jų pamokų) 
Ats. M. Vaičelytė, MT pirmininkas R. Štikanas, lankomumo ir pažangumo grupės pirmininkė  E. Pociūtė 

Mokyklos renginiai 02-06, 12.00 Istorijos 

mokyklinė olimpiada, 

istorijos 1 ir 2 kab. Ats. J. 

Stankevičius. 

02-09, 18.00  

„Šimtadienis“.  Ats. III  

klasių vadovai ir mokiniai, 

kuruoja  M. Vaičelytė 

 

02-12, 12.00 Dailės 

mokyklinė olimpiada, dailės 

kab. Ats. N. Drazdienė, J. 

Krušinskaitė. 

02-14, 12.00 Geografijos 

mokyklinė olimpiada, 

geografijos 1 kab. Ats. D. 

Piškinienė. 

02-15, 12.00 Ekonomikos 

mokyklinė olimpiada, 

istorijos 1 kab. Ats. R. 

Česonienė. 

02-12/16 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 

 02-01/28 renginiai, skirti gimnazijos bendruomenės sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos propagavimui. 

Ats. soc. pedagogė, psichologė, visuomenės slaugytoja, kūno kultūros, biologijos, dailės mokytojai, MT, klasių vadovai 

 Brandos egzaminai  Iki 02-15, 12.00 IV klasių 

mokiniai pateikia lietuvių 

kalbos ir literatūros įskaitos 

temas. Ats. lietuvių k. 

mokytojai.  

Iki 02-15, 12.00 IV klasių 

mokiniai pateikia prašymus 

laikyti brandos egzaminus. 

Ats. IV klasių vadovai 

Iki 02-23 IV klasių vadovai 

suveda į Mokinių registrą 

duomenis apie mokinių 

pasirinkimą laikyti MBE ir 

VBE. Ats. klasių vadovai, J. 

Griškevičienė 

 

Bandomieji egzaminai 

(patikros) 

 02-12, 11.00-12.50 
matematikos PUPP 

bandomasis. Ats. D. 

Vilkienė 

  

Metodinė taryba, 

pirmininkė – Audronė 

Balčiūnaitė 

   02-21, 9.00 Metodinės tarybos 

posėdis. 

 Darbotvarkėje: 

1. dėl metodinės tarybos veiklos 

plano 2018 metams; 

2. dėl vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio nustatymo; 

3. dėl atvirų pamokų savaitės. 

 Ats. A. Balčiūnaitė.  Vieta – 

matematikos 5 kab. 

 

Metodinės grupės II klasių dailės darbų paroda „Optinis menas“; Paroda „Lietuvos laisvės šimtmetis“. Dailės ir technologijų olimpiados. Prasidėjęs 

menų ir technologijų egzaminas. 

Lietuvių kalbos metodinė grupė. Bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rezultatų analizė, tobulinimo strategijos aptarimas 



 

 

02-07, 10.40 Klasių vadovų 

metodinė grupė. „Klasių 

vadovų I-ojo pusmečio 

veiklos analizė ir išvados. 

II-ojo pusmečio veiklos 

planavimas 2017–2018 m. 

m. Pasiruošimas Vasario 

16-osios paminėjimui“. Ats. 

M. Vaičelytė 

02-14, 14.15 matematikos ir 

IT metodinės grupės 

susirinkimas. 

Veiklos plano tvirtinimas. 

Bandomojo egzamino 

rezultatų aptarimas. 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių poreikio 

aptarimas 

  

Gimnazijos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

grupė, 

vadovė – Rita Česonienė 

Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų suformulavimas 

  02-20, 10.00 grupės narių 

susirinkimas 

 

 

Vaiko gerovės komisija, 

pirmininkė – Margarita 

Vaičelytė 

02-01, 14.45 VGK 

pasitarimas dėl mokinių 

drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, 

pažangumo, soc. pedagogo 

kab. 

Ats. R. Kamarauskienė 

02-01, 14.45 VGK 

pasitarimas dėl mokinių 

drausmės pažeidimų, 

mokyklos nelankymo, 

pažangumo, soc. pedagogo 

kab. 

Ats. R. Kamarauskienė 

02-08, 14.45 VGK posėdis 

dėl mokinių drausmės 

pažeidimų, mokyklos 

nelankymo, pažangumo, 

soc. pedagogo kab. 

Ats. M. Vaičelytė 

02-20, 10.00 VGK pasitarimas 

dėl dalyvavimo „Veiksmo 

savaitėje BE PATYČIŲ 2018“,  

soc. pedagogo kab. 

Ats. R. Kamarauskienė,  

V. Babrauskienė 

 

Sportinės varžybos Rajono krepšinio pirmenybės (pagal tvarkaraštį).  Ats. R. Chmeliauskas 

Biblioteka – vedėja Inga 

Grigalaitienė 

Spaudinių paroda, skirta 

rašytojo Balio Sruogos 

gimimo metinėms 

Spaudinių paroda, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

dienai paminėti 

Akcijos „Metų knygos rinkimai 2017“ ir gimnazijos „Metų knygos“ 

rinkimų rezultatų apibendrinimas 

 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė 

Laima Razmienė 

Stendas: „Žalingi įpročiai ir jų prevencija“; 

Paskaitos, pokalbiai: 

1. „Kaip išvengti onkologinių ligų“ 

2. „Sveikos gyvensenos principai“ 



 

 

Pagalba mokiniui – 

psichologė  Vaida 

Babrauskienė 

  02-19, 11.00 mokytojų rytmetys. 

Filmo „Mokytoja“ peržiūra ir 

diskusija 

 

Kita veikla 02-07, 10.40 II klasių 

vadovių susirinkimas dėl II 

klasių mokinių individualių 

UP sudarymo. Ats. L. 

Janickaitė 

Gimnazijos projektas 

„Matyti širdimi“ 

organizuoja koncertą „Mes 

gimėme laisvi“ VšĮ Širvintų 

ligoninės Slaugos ir 

palaikomojo gydymo 

skyriuje. Ats. N. Drazdienė 

 

 

03-01, 14.00-15.30 Lietuvos 

valstybinio dramos teatro 

spektaklis „#Be skambučio“ 

Rež. Paulius Tamolė. Ats. A. 

Buzienė 

Nuo 02-07 gimnazijos IV aukšte eksponuojami rajoninės technologijų olimpiados „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ kūrybiniai 

darbai. Ats. D. Erslavienė 

 

Planui informaciją rinko ir veiklas derino A. Buzienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-02-21  


