PATVIRTINTA
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos
direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d.
įsakymu Nr. V-104

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS
2020 M. RUGSĖJO MĖN.

Eil.
Nr.

Data,
laikas

Veikla

Atsakingas

Dalyvauja

1 d.
8.00 val. – Adutiškio
skyriuje,
9.00 val. – 1–4, I–IV
gimn. kl. Adutiškio g.,
5–8 kl. Lentupio g.
2 d.
15.00 val.

Mokslo ir žinių diena

Administracija,
klasių vadovai

Gimnazijos
mokiniai,
mokytojai

Klasių vadovų metodinės grupės
veiklos plano aptarimas

5–8, I–IV gimn.
kl. vadovai

3.

2 d.
16.00 val.

4.

3 d.

Menų, technologijų ir fizinio
ugdymo mokytojų metodinės
grupės veiklos plano aptarimas,
ilgalaikių planų koregavimas,
papildymas, aptarimas ir
derinimas
Matematikos ir IT mokytojų

L. Chaleckienė,
metodinės grupės
pirmininkė
J. Vitkauskienė,
metodinės grupės
pirmininkė,
muzikos, dailės,
technologijų
mokytojai
L. Grybauskienė,

1.

2.

Muzikos, dailės,
technologijų,
fizinio ugdymo
mokytojai

Matematikos ir

Vieta
Klasėms skirti
kabinetai (pagal
atskirą planą),
gimnazijos
kiemelis
(Adutiškio g. 18)
Zoom platforma

Pastabos

15 val.

5.

4 d.
15.00 val.

6.

metodinės grupės veiklos plano
aptarimas, dalykų ilgalaikių planų
koregavimas, papildymas,
aptarimas ir derinimas
Lietuvių kalbos mokytojų
metodinės grupės veiklos plano
aptarimas, ilgalaikių planų
koregavimas, papildymas,
aptarimas ir derinimas
Pagalbos mokiniui specialistų
metodinės grupės veiklos plano
aptarimas

metodinės grupės
pirmininkė

informacinių
technologijų
mokytojai

R. Grigonienė,
metodinės grupės
pirmininkė

Lietuvių kalbos
mokytojai

V. Duksienė,
socialinė pedagogė,
pagalbos mokiniui
specialistų
metodinės grupės
pirmininkė
D. Sadaunykienė,
E. Novikienė

Pagalbos
mokiniui
specialistai

7.

7 d.
12.50 val.

Dailės būrelio veikla

8.

7 d.
16.00 val.

G. Lazdinienė,
metodinės grupės
pirmininkė

Gamtos mokslų
mokytojai

9.

8 d.
11.50 val.
9 d.
11.50 val.
Iki rugsėjo
9 d.

Gamtos mokslų mokytojų
metodinės grupės veiklos plano
aptarimas, ilgalaikių planų
koregavimas, papildymas,
aptarimas ir derinimas. 2020 m.
VBE rezultatų aptarimas.
Projektas ,,Būk saugus – būsi
sveikas“. Susitikimas su policijos
darbuotojais

N. Jarošienė

1b kl. mokiniai

Mokinių individualios pažangos
stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos
mokiniui teikimo aprašo
koregavimas

V. Cicėnienė,
pasiekimų
gerinimo
koordinatorė

10.
11.

1–3, 2–4 kl.

1a kl. mokiniai
Pasiekimų
gerinimo darbo
grupės nariai

211 kab.
(Adutiškio g. 18)

Gimnazijos
kiemas
(Adutiškio g. 18)
Zoom platforma

109 kab.
(Adutiškio g. 18)
107 kab.
(Adutiškio g. 18)

12.

9 d.
10.45 val.

Mokinių tarybos susirinkimas

Mokinių tarybos
pirmininkas

13.

10 d.
11.50 val.

N. Jarošienė

14.

9 d.
9.00 val.

15.

9 d.
10.45 val.,
11.15 val.
9 d.
13.00 val.

Projektas ,,Būk saugus – būsi
sveikas“. Susitikimas su policijos
darbuotojais
Planavimo formų ir laikotarpių
aptarimas, SUP mokinių sąrašų
derinimas
Klasės valandėlės I gimn. klasėse

16.

17.

9 d.
16.00 val.

18.

9 d.
15.00 val.

19.

10 d.
10.00 val.

20.

10 d.
15.00 val.

I–IV gimn. klasių
mokinių tarybos
nariai
1c kl. mokiniai

Aktų salė
(Adutiškio g. 18)

Vaiko gerovės
komisijos (VGK)
pirmininkas
T. Godlevskienė,
socialinė pedagogė

VGK nariai

111 kab.
(Adutiškio g. 18)

I gimn. kl.
mokiniai

Pasitarimas dėl nuotolinio
mokymo mokiniams, esantiems
izoliacijoje
Užsienio kalbos mokytojų
metodinės grupės veiklos plano
aptarimas, dalykų ilgalaikių planų
koregavimas, papildymas,
aptarimas ir derinimas
Pasitarimas dėl Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo
aprašo (naujos redakcijos)
kūrimo
Projektas „Sveikos gyvensenos
skatinimas Švenčionių rajone“

Direktorė

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui
Anglų, rusų,
vokiečių kalbų
mokytojai

102,
103 kab.
(Adutiškio g. 18)
Meet platforma

Active Citizens programos
projekto „Keičiamės patys –
keičiam pasaulį“ veiklos

D. Voitechovič,
metodinės grupės
pirmininkė,
kalbų mokytojai

106 kab.
(Adutiškio g. 18)

Zoom platforma

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui

Darbo grupė

208 kab.
(Adutiškio g. 18)

V. Petkevičienė

5d kl. mokiniai

Projekto
organizacinė grupė

Sį ir Sl klasių
mokiniai,
I–III gimn. kl.
mokiniaimentoriai

Ignalinos sporto
ir pramogų
centras
Reškutėnai

21..

14 d.
12.00 val.

Mokinių tarybos susirinkimas

A.SlabodaitėStefanskaja

5–8 kl. mokinių
tarybos nariai

Aktų salė
(Lentupio g. 32)

22.

14 d.
15 val.

Gimnazijos vadovų pasitarimas

Direktorė

23.

15 d.
15.00 val.

Lietuvių kalbos ir literatūros
brandos egzaminų rezultatų
aptarimas

Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui
Lietuvių kalbos
mokytojos

Direktoriaus
kabinetas
(Adutiškio g. 18)
211 kab.
(Adutiškio g. 18)

24.

15 d.
13.45 val.

Pradinio ugdymo
mokytojai, dalykų
mokytojai,
dirbantys 1–4 kl.

108 kab.
(Adutiškio g. 18)

25.

15 d.
15.00 val.

26.

15 d.
9.00 val.

R. Grigonienė,
metodinės grupės
pirmininkė,
lietuvių kalbos
mokytojos
1. Ilgalaikių planų, sudarytų
L. Bernatavičiūtė,
pagal Bendrąsias pradinio
metodinės grupės
ugdymo programas, koregavimas, pirmininkė,
papildymas, aptarimas ir
klasių ir dalykų
derinimas
mokytojai
2. Neformaliojo vaikų švietimo
L. Bernatavičiūtė,
programų 1–4 kl. aptarimas,
metodinės grupės
derinimas
pirmininkė,
neformaliojo vaikų
švietimo programų
vadovai
3. Pradinio ugdymo metodinės
L. Bernatavičiūtė,
grupės veiklos plano aptarimas
metodinės grupės
pirmininkė
Active Citizens programos
Projekto
projekto „Keičiamės patys –
organizacinė grupė
keičiam pasaulį“ veiklos
Lietuvių kalbos ir literatūros
tiriamasis testavimas

D. Jasiulionienė,
direktoriaus

Pradinio ugdymo
mokytojai,
neformaliojo
vaikų švietimo
programų vadovai
Pradinio ugdymo
mokytojai
Sį ir Sl klasių
mokiniai,
I–III gimn. kl.
mokiniaimentoriai
IV gimn. kl.
mokiniai

Vilniaus r. Riešės
žirgynas

205 kab.
(Adutiškio g. 18)

27.

15–22 d.

Mokinių piešinių paroda
„Ruduo“

28.

16 d.
10.45 val.

Karjeros testas ,,Asmeninis
mokymosi stilius"

29.

16 d.

30.

16 d.
10.50 val.

31.

16 d.
9.00 val.

Efektyvus „Google Classroom“
panaudojimas pamokose
Renginys, skirtas P. Širvio (19201979) 100-osioms gimimo
metinėms
Matematikos tiriamasis
testavimas

32.

17 d.
9.00 val.

33.

17 d.
10.00 val.

34.

17 d.
15.00 val.

35.

17 d.
18.00 val.

36.

21 d.

Programų ir individualių ugdymo
planų (IUP) aptarimas,
tvarkaraščių sudarymas
Projektas „Sveikos gyvensenos
skatinimas Švenčionių rajone“
Praktinis metodinis užsėmimas
mokytojams „Mokymas ir
mokymasis dirbant virtualioje
„Classroom“ aplinkoje“
Pokalbis su tėvais tema
„Ugdymas ekstremalios situacijos
sąlygomis“, tėvų atstovų rinkimai
į Gimnazijos tarybą
Gimnazijos vadovų pasitarimas

pavaduotoja
ugdymui
J. Dindienė
A. Abramovičienė,
karjeros
koordinatorė
D. Galatiltienė

5–8 kl. mokiniai

1a kl. mokiniai

Gimnazijos
erdvės
(Lentupio g. 32)
103 kab.
(Adutiškio g. 18)

I-IV gimnazijos
klasių mokytojai
III gimn. kl.
mokiniai

205 kab.
(Adutiškio g. 18)
Biblioteka
(Adutiškio g. 18)

D. Jasiulionienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
Vaiko gerovės
komisijos (VGK)
pirmininkas
V. Petkevičienė

IV gimn. kl.
mokiniai

205 kab.
(Adutiškio g. 18)

VGK nariai

111 kab.
(Adutiškio g. 18)

5d kl. mokiniai

O. Gončarova,
P. Jemeljanov

Mokytojai,
dirbantys 5–8 kl.
Lentupio g. 32

Ignalinos sporto
ir pramogų
centras
206 kab.

Direktorė, I–IV
gimn. klasių
vadovai

I–IV klasių tėvų
atstovai

Zoom platforma

Direktorė

Direktoriaus

Direktoriaus

R. Grigonienė, A.
Burokienė

15 val.

pavaduotojai
ugdymui
6a, b, c kl.
mokiniai

kabinetas
(Adutiškio g. 18)
301, 302, 303
kab.
(Lentupio g. 32)
Zoom platforma

37.

21–22 d.
(pamokų metu)

Anglų kalbos projektas ,, Day of
peace"

S. Pavlovič

38.

21 d.
18.00 val.

Direktorė, 5–8 kl.
vadovai

39.

21-23 d.

40.

16 d.
8.00 val.,
8.55 val.
23 d.
10.45 val.

Susitikimas su tėvais. Tėvų
atstovų rinkimas į Gimnazijos
tarybą
Žydų holokausto minėjimas.
Mokomosios pažintinės
ekskursijos
Projekto „Sveikas ir aktyvus
gyvenimo būdas“ veikla

T. Šalakitskaja,
socialinė pedagogė

7b,
7c kl. mokiniai

Stadionas
(Lentupio g. 32)

Karjeros testas ,,Asmeninis
mokymosi stilius"

A. Abramovičienė,
karjeros
koordinatorė
T. Šalakitskaja

1b kl. mokiniai

102 kab.
(Adutiškio g. 18)

5a, 5b kl.
mokiniai
5c, 5d kl.
mokiniai
Užsienio k.
mokytojai

101, 102,
111, 112 kab.
(Lentupio g. 32)

Ignalinos sporto
ir pramogų
centras
Gimnazijos
erdvės

41.

Istorijos mokytojos

5–8 kl. tėvų
atstovai
(Lentupio g. 32)
I–IV gimn. kl
mokiniai

42.

23 d.
11.00 val.,
11.20 val.

Informaciniai pokalbiai su 5 kl.
mokiniais apie pagalbos mokiniui
specialistų teikiamas paslaugas

43.

23 d.
16.00 val.

D. Voitechovič,
anglų ir rusų k.
mokytojai

44.

24 d.
10.00 val.

Užsienio kalbos mokytojų
metodinės grupės susirinkimas:
1. Anglų ir rusų kalbų VBE
rezultatų aptarimas;
2.Europos kalbų dienos minėjimo
organizavimas.
Projektas „Sveikos gyvensenos
skatinimas Švenčionių rajone“

V. Petkevičienė

5d kl. mokiniai

45.

24–29 d.

Mokinių piešinių paroda, skirta
Europos kalbų dienai

J. Dindienė

5–8 kl. mokiniai

Zoom platforma

25 d.
(per pamokas)
28 d.
15 val.

Europos kalbų dienos minėjimas

48.

4 sav

E. Novikienė

49.

29 d.
11.00 val.
13.15 val.
Iki 30 d.

Išvyka į VĮ VMU Švenčionėlių
regioninio padalinio medelyną
Pasaulinės širdies dienos
minėjimas
Mokinių, tėvų (globėjų)
supažindinimas su Mokinių
individualios pažangos stebėjimo,
fiksavimo ir pagalbos mokiniui
teikimo tvarkos aprašu
Individualios pažangos ir
įsivertinimo lapų pildymas

V. Cicėnienė,
pasiekimų
gerinimo
koordinatorė,
klasių vadovai
V. Cicėnienė,
pasiekimų
gerinimo
koordinatorė,
klasių vadovai
A. Abramovičienė,
karjeros
koordinatorė
Gimnazijos
administracija

46.
47.

50.

51.

52.

30 d.

53.

Visą mėnesį

54.

55.

Gimnazijos vadovų pasitarimas

Išvyka į VGTU laboratorijas

Užsienio kalbų
mokytojai
Direktorė

L. Rutkovskaja

1, 5, I gimn. klasių ir naujai
atvykusių mokinių adaptacijos
stebėjimas
Rugsėjo mėn. (kai bus Supažindinimas su 2020–2021 m. D. Jasiulionienė,
paskelbta
m. brandos egzaminų
direktoriaus
https://www.nsa.smm.lt/ organizavimo tvarkos aprašu
pavaduotoja
svetainėje)
ugdymui
Gimnazijos tvarkos taisyklių ir
Socialinė pedagogė

5–8, I–IV gimn.
kl. mokiniai
Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui
1–4 kl. mokiniai
(Adutiškio g. 18)
5a kl.,
7b kl.

(Lentupio g. 32)
Klasėms skirti
kabinetai
Direktoriaus
kabinetas
(Adutiškio g. 18)
Modžiūnų k.
101,
105 kab.

Mokinių tėvai

5–8 kl., I–IV
Klasių kabinetai
gimn. kl. mokiniai

III gimn. kl.
mokiniai

IV gimn. kl.
mokiniai

Aktų salė
(Adutiškio g. 18)

5–8, I gimn. kl.

Klasėms skirti

lankomumo aprašo aptarimas

mokiniai

Papildoma veikla

kabinetai

