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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 

2021 M. LAPKRIČIO MĖN.  

 

Eil.  

Nr. 

Data,  

laikas 
Veikla Atsakingas Dalyvauja 

 

Vieta 

 

Pastabos 

1.  3 d.  

10.00 val.  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis dėl 

mokinio individualios pažangos įsivertinimo, 

pamatavimo 

V. Subačienė  1–4 klasių 

mokytojai  

Zoom 

 

2.  8 d. 

10.00 val. 

Mokytojų tarybos posėdis: 

1. Dėl Mokytojų tarybos pirmininko rinkimų. 

2. Dėl konsultacijų mokiniams mokymosi 

praradimams kompensuoti. 

3. Dėl hibridinio ir nuotolinio ugdymo 

organizavimo. 

4. Dėl budėjimo organizavimo Adutiškio g. 18. 

5. Dėl priemokų esant būtinoms ugdymo 

sąlygoms dėl koronaviruso. 

Direktorė Visi 

mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Zoom 

 

3.  8 d. 

11.30 val. 

Gimnazijos vadovų pasitarimas Direktorė Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Zoom 

 

4.  9 d.  

10.00 val.  

Metodinės tarybos posėdis  J. Vitkauskienė Metodinės 

tarybos nariai  

Zoom 
 

5.  11–30 d. Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo 

konkursas „Bebras“ 

M. Gučienė, 

P. Jemeljanov 

5–8 kl. ir I–

IV gimn. kl. 

mokiniai  

 



6.  12 d. 

 

Fiksuojami tarpiniai mokinių pažangumo (signaliniai) 

rezultatai 

V. Cicėnienė, 

O. Jakubianec 

 

 

Iki 12 d. 

mokytojai į 

Tamo įrašo 

visus turimus 

mokinių 

įvertinimus 

7.  Dalyvavimas LMIO mokykliniame etape M. Gučienė III–IV gimn. 

kl. mokiniai  
 

8.  15 d. 

 

Trumpametražių filmų apie miškus konkursas O. Gončarova 5–I c gimn. 

kl. mokiniai   
 

9.  Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“  

J. Pošiūnienė, 

klasių vadovai 

II a gimn. kl. 

mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

10.  15 d. 

14.00 val. 

Gimnazijos vadovų pasitarimas Direktorė Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorės 

kabinetas 
 

11.  16 d. 

 

 

Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“ 

J. Pošiūnienė,  

klasių vadovai 

II b gimn. kl. 

mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

12.  Dalyvavimas respublikinėje piešinių parodoje „Aš – 

toks, tu – kitoks ir pasaulis tampa spalvotas!“ 

V. Montrimienė SL kl. 

mokiniai 

  

13.  Tolerancijos dienos minėjimas J. Petrovičienė, 

T. Godlevskienė, 

T. Šalakitskaja, 

klasių vadovai 

1–IV gimn. 

kl. mokiniai 

  

14.  17 d. 

10.45 val. 

Dalyvavimas projekte „Empowering Girls for the 

Future of Jobs“. Susitikimas su  Julija Gavrilova. 

M. Vitkauskas III gimn. kl. 

mokiniai 

Aktų salė  

15.  17 d. 

13.30–16.45 val. 

Mokymai tema „Apie aktyviuosius metodus 

(kitakalbių vaikų mokymo metodus, komunikavimo 

lietuvių kalba nuostatų ir kompetencijų ugdymą)“ 

I. Stuglienė Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Zoom Sudaryta 

grupė  

16.  17–19 d. Klasės mokinių tėvų susirinkimai: 

1. Dėl tarpinių (signalinių)  mokinių pažangumo 

rezultatų. 

Klasių vadovai 5–IV gimn. 

kl. mokinių 

tėvai 

Zoom Kiekvienas 

klasės vadovas 

paskiria 

konkretų laiką  



2. Dėl diagnostinių testų, PUPP, e-NMPP 

rezultatų (pagal situaciją). 

3. Dėl pagalbos mokiniams(-ui) poreikių. 

4. Dėl ugdymo(si) organizavimo ir klasės veiklų 

esant ekstremaliai situacijai dėl koronaviruso. 

5. Kiti aktualūs klasės veiklos organizavimo 

klausimai. 

17.  18 d. Nacionalinė aplinkosaugos olimpiada L. Rutkovskaja 7 c kl. 

mokinių 

grupė 

KTU 

virtuali 

aplinka 

 

18.  Dalyvavimas parodoje „Mokykla 2021“ V. Cicėnienė Gamtos 

mokslų 

mokytojai 

  

19.  19 d. Dalyvavimas parodoje „Mokykla 2021“ L. Grybauskienė Matematikos, 

IT mokytojai  
 

20.  22 d. 

 

Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“ 

J. Pošiūnienė,  

klasių vadovai 

III a gimn. kl. 

mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

21.  Jaunųjų miško bičiulių nuotraukų „Lietuvos miškų 

grožis“ konkursas 

O. Gončarova 5–I gimn. kl. 

mokiniai  
 

22.  22 d. 

14.00 val. 

Gimnazijos vadovų pasitarimas Direktorė Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorės 

kabinetas 
 

23.  22–26 d. 

 

Mokyklinės chemijos, fizikos, biologijos olimpiados Gamtos mokslų 

mokytojai 

I–IV gimn. 

kl. gabieji 

mokiniai  

 

24.  Pamoka netradicinėje Švenčionių valymo įrenginių 

aplinkoje. Tema „Kokios kokybės vanduo tiekiamas 

Švenčionių gyventojams.” 

L. Rutkovskaja 6 a kl. 

mokiniai 

 

Data bus 

patikslinta 

25.  23 d. 

 

Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“ 

J. Pošiūnienė,  

klasių vadovai 

III b gimn. kl. 

mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

26.  23 d. 

15.00 val. 

Refleksija po tėvų susirinkimo Administracija Klasių 

vadovai 

Zoom 
 



27.  24 d. ISM studentų priėmimo vadovės paskaita ,,Karjerą 

planuoju AŠ“ 

A. Abramovičienė III a, b gimn. 

kl. mokiniai  
 

28.  24 d. 

13.30–16.45 val. 

Mokymai tema „Apie aktyviuosius metodus 

(kitakalbių vaikų mokymo metodus, komunikavimo 

lietuvių kalba nuostatų ir kompetencijų ugdymą)“ 

I. Stuglienė Mokytojai, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

Zoom Sudaryta 

grupė  

29.  26 d. Integruotas projektas ,,An advertisment for my 

inventions“  

Anglų kalbos 

mokytojos, 

dirbančios 6–8 

klasėse 

6–8 kl. 

mokiniai 

 

 

30.  29 d. 

 

Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“ 

J. Pošiūnienė  

klasių vadovai 

IV a gimn. kl. 

mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

31.  29 d. 

14.00 val. 

Gimnazijos vadovų pasitarimas Direktorė Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Direktorės 

kabinetas 
 

32.  30 d. 

 

 

Laisvės TV projekto „KARTU“ veikla. Susitikimas su  

aktore Kristina Savickyte. 

D. Jasiulionienė II gimn. kl. 

mokinių 

grupė 

Aktų salė 

 

33.  Geros savijautos programa. „Savęs pažinimas 

socialiniame ir karjeros valdymo kontekste“ 

J. Pošiūnienė,  

klasių vadovai 

IV b gimn. 

kl. mokiniai 
 

Mokiniai bus 

užimti visą 

dieną 

34.  30 d.  

11.00 val.  

Vaiko gerovės komisijos posėdis: 

1. Dėl spalio – lapkričio mėn. ŠPT-oje įvertintų 

mokinių specialiųjų poreikių aptarimo. 

2. Dėl IUP pildymo / koregavimo rugsėjo – lapkričio 

mėn.  

R. Misiūnienė  Komisijos 

nariai  

Zoom  

35.  Visą mėnesį Dalyvavimas edukaciniame konkurse „Olympis“ Pradinių klasių, 

lietuvių kalbos ir 

literatūros, 

matematikos, IT, 

gamtos mokslų 

mokytojai 

1–IV gimn. 

kl. mokiniai 

 

 

Papildoma veikla / ilgalaikiai projektai 



36. Visą mėnesį Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių, 1, 5  klasių ir naujai atvykusių mokinių 

adaptacija 

Administracija, 

klasių vadovai, 

pagalbos mokiniui 

specialistai 

   

37. Elektroninių dienynų pildymo priežiūra Administracija    

38. Etninės kultūros bendrosios programos įgyvendinimas    

39. Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas. Mokinių 

lankomumo apskaita 

Direktorė    

40. Neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) veiklos analizė Administracija    

41. Lapkričio mėn. PIRLS (skaitymo gebėjimų) mokinių testavimas I. Stuglienė 5 c kl. 

mokiniai 

223 kab. 

(IT) 

Konkreti diena 

bus paskirta 

vėliau 

 

Planą parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Stuglienė 

 


