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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

1. 2011-2012 m. m. gimnazijoje mokėsi 612 mokinių, iš jų 5-8 klasėse - 259 mokiniai, 1-4 

gimnazijos klasėse - 353 mokiniai. 

Brandos atestatai įteikti 109 mokiniams, iš jų 7 su pagyrimu, 2 mokiniams įteikti vidurinio 

ugdymo pasiekimų pažymėjimai, 1 – mokymosi pasiekimų pažymėjimas. Pagrindinio išsilavinimo 

pažymėjimai įteikti       mokiniams.  

Lietuvių gimtosios kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 80 mokinių, iš jų 1-100 balų 

skalėje egzaminą išlaikė 73 mokiniai, 50-100 balų skalėje – 33 mokiniai, įvertinimus 75-100 balų 

skalėje gavo 11 mokinių, 90-100 balų – 4 mokiniai (5%). Užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos 

egzaminą laikė 26 mokiniai, iš jų 16 gavo įvertinimus 50-100 balų skalėje, 6 mokiniai išlaikė 75-100 

balų skalėje, 1 mokinys – 90-100 balų skalėje (3,85%). Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos 

egzaminą laikė 3 mokiniai, iš jų 2 gavo įvertinimus 50-100 balų skalėje. Užsienio kalbos (rusų) 

valstybinį brandos egzaminą pasirinko 47 mokiniai, iš jų 15 mokinių gavo įvertinimus 50-100 balų 

skalėje, 6 mokiniai – 75-100 balų skalėje, 2 mokiniai – 9-100 balų. Matematikos valstybinį brandos 

egzaminą laikė 40 mokinių, iš jų 37 mokiniai gavo įvertinimus 1-100 balų skalėje, 5 mokiniai – 50-100 

balų skalėje, 2 mokiniai – 75-100 balų skalėje. Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą 

laikė 2 mokiniai, jie gavo įvertinimus 50-100 balų skalėje (1 mokinys 90-100 balų skalėje). Biologijos 

valstybinį brandos egzaminą pasirinko 22 mokiniai, iš jų 6 mokiniai išlaikė 50-100 balų skalėje, 1 

mokinys – 75-100 balų skalėje. Chemijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 10 mokinių, iš jų 2 

išlaikė 50-100 balų skalėje, 1 mokinys – 75-100 balų skalėje, 1 mokinys – 90-100 balų skalėje. Istorijos 

valstybinį brandos egzaminą laikė 61 mokinys, iš jų 17 išlaikė 50-100 balų skalėje, 6 mokiniai gavo 75-

100 balų įvertinimus, 1 mokinys – įvertinimą 90-100 balų skalėje. Geografijos valstybinį brandos 

egzaminą laikė 10 mokinių, iš jų 1 gavo  įvertinimą 50-100 balų skalėje. 

2011-2012 m. m. gimnazijos ugdytiniai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose bei konkursuose. 

Rajono mokinių meninio skaitymo konkurse 8a kl. mokinė Justina Baliukonytė užėmė I vietą (mokyt. Ž. 

Garlienė), 4d kl. mokinys Aivaras Gotovskis informatikos olimpiados II etape užėmė I vietą (mokyt. A. 

Dinda), 2a kl. mokinė Evelina Mamiūnaitė rajono literatūrinių kūrinių konkurse „Pažvelk į vandens lašą 

ir tu pamatysi visą pasaulį“ užėmė I vietą (mokyt. L. Juodagalvienė), 6a kl. mokinys Mingaudas 

Matukas tarptautinio matematikos konkurso Kengūra 2012 rajoniniame etape apdovanotas diplomu už I 

vietą (mokyt. M. Zenkevičienė), 2b kl. mokinys Povilas Nalivaika chemijos olimpiados II etape 

apdovanotas padėkos raštu už I vietą 10 klasių grupėje (mokyt. V. Cicėnienė), 4a kl. mokinys Pijus 

Stankevičius biologijos olimpiados II etape apdovanotas padėkos raštu už I vietą 12 kl. grupėje (mokyt. 

A. Kadzevičius). Regiono (zonos) olimpiadų ir konkursų prizininkais tapo 3a kl. mokinė Indrė 

Markevičiūtė, 4a kl. mokinys Aurimas Mažuolis, 4d kl. mokinė Edita Veličko (regioninė ekonomikos ir 

verslo olimpiada, III vieta, mokyt. M. Zaičikas). Žymių laimėjimų pasiekta šalies olimpiadose ir 

konkursuose. Vertimų ir iliustracijų projekto konkurso „Tavo žvilgsnis“ diplomais už labai gerai atliktus 

vertimus iš anglų kalbos apdovanotos 1b kl. mokinės Živilė Buivydaitė, Viltė Stefanija Duksaitė, 2c kl. 

mokinė Rasa Jasiulionytė, 2a kl. mokinė Evelina Mamiūnaitė, 2c kl. mokinė Eglė Masevičiūtė, 3c kl. 

mokinė Dalia Šekštelytė (mokyt. D. Maslianikienė), 7a kl. mokinys Edvinas Sinkevičius (mokyt. S. 



 2 

Kraujalienė). Kalbų Kengūros 2012 (rusų kalba) Auksinės kengūros diplomais apdovanoti 2b kl. 

mokinys Raimondas Činčikas, 8b kl. mokinė Kotryna Druteikaitė, 8c kl. mokinė Aurelija Meidūnaitė 

(Diplomas Lyderių turnyro nugalėtojai). Šiuos mokinius parengė mokytoja E. Tomašauskienė, Kalbų 

Kengūros 2012 (rusų kalba) Auksinės Kengūros diplomais apdovanoti 8a kl. mokiniai Stanislovas 

Čiučurka ir Gerda Jurkuvėnaitė, 7a kl. mokinės Laura Mažuolytė ir Dominyka Minikovič, 7c kl. 

mokiniai Gabriela Ratabylska ir Herbertas Šekštelis, 1c kl. mokinė Anastasija Travkina (mokyt. D. 

Voitechovič), 2a kl. mokinė Evelina Mamiūnaitė, 7c kl. mokiniai Jekaterina Jacevičiūtė ir Rūtenis 

Jakučiūnas, 1c kl. mokinė Samanta Mikšytė, 8a kl. mokinė Evelina Skrabutėnaitė (mokyt. M. Klevienė). 

Padėka už sėkmingą dalyvavimą Dr. Juozo Kazicko moksleivių kompiuterininkų forumo 

programavimo konkurse įteikta 4d kl. mokiniui Aivarui Gotovskiui (mokyt. A. Dinda). 2a kl. mokinė 

Evelina Mamiūnaitė apdovanota diplomu už dalyvavimą kūrybinių darbų konkurse jauniesiems 

žurnalistams „Kitoks požiūris į maistą: sveika tau ir aplinkai“ (mokyt. L. Juodagalvienė). 6c kl. mokinės 

Kristinos Veličko, nacionalinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvės, 

piešinys yra išspausdintas ant Kalėdinio atviruko (mokyt. J. Dindienė). Mokinės Viltė Stefanija Duksaitė 

(1b kl.), Vida Garnevičiūtė (1b kl.) ir Virginija Tatarčiuk (1b kl.) apdovanotos nacionalinio mokinių 

konkurso „Švari kalba – švari galva“ padėkomis už dalyvavimą ir lietuvių kalbos puoselėjimą (mokyt. 

O. Barkuvienė). Tarptautinių konkursų dalyviai ir prizininkai yra Mindaugas Dabrys (3a kl.), 1b kl. 

mokinė Emilija Veličkaitė, 3a kl. mokinė Laura Žeimo kuriems įteikti sertifikatai už dalyvavimą 

Tarptautiniame online (internetiniame) lietuvių kalbos konkurse (mokyt. O. Barkuvienė). Laimėjimo 

sertifikatais už konkuravimą Europos bankų konkurencijos varžybų „Banks in Action Challenge“ 

finaliniame ture apdovanoti Ignas Čepulkovskis (3 b kl.) ir Stasys Pošiūnas (3a kl.), laimėjimo 

sertifikatais už III vietą šiose varžybose apdovanoti Evelina Petkevičiūtė (4c kl.), Edita Veličko (4d kl.) 

(mokyt. M. Zaičikas). 

Gimnazijos jaunieji sportininkai sėkmingai dalyvavo rajoninėse varžybose. Merginų komanda 

užėmė I vietą Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato „Manija“ varžybose (mokyt. G. Šamšūra), 

lengvosios atletikos atskirų rungčių komandos (vaikinų ir merginų) užėmė I vietą (kūno kultūros 

mokytojai), jaunųjų dviračių vairuotojų rajoninio etapo varžybose „Saugus ratas“ II ture gimnazijos 

komanda užėmė I vietą (mokyt. J. Švogžlys). Zonos prizininkais tapo gimnazijos komanda, užėmusi III 

vietą draugiškose krepšinio 3x3 varžybose, kurias organizavo VSAT Ignalinos rinktinė (mokyt. J. 

Švogžlys), „Ežiogolo“ futbolo komanda „Bomba -1“ užėmė II vietą Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo 

žaidynių Vilniaus apskrities finalinėse varžybose „Golas – 2012“ (mokyt. G. Šamšūra, J. Švogžlys). 

Šalies lygmenyje Elvinas Brazauskas (1c kl.),  Tadas Ragauskas (4b kl.), Paulius Razmys (4c kl.) ir 

Paulius Svarauskas (3b kl.) iškovojo II vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos 

atskirų rungčių finalinių varžybų estafetėje 4x100 m. (kūno kultūros mokytojai). 

2011-2012 mokslo metais vyko intensyvi projektinė veikla. 6-7 kl. mokiniai vykdė integruotą 

dailės, rusų kalbos ir informacinių technologijų projektą „Mano vasara“, gimnazijos skautai dalyvavo 

projekte „Skautiška pagalba pelkių gyventojams ir „Natura 2000“ išlikimui“. Integruotą lietuvių kalbos 

ir technologijų projektą „O pėdsakai nutolsta“ vykdė 1-ųjų gimn. klasių mokiniai, lietuvių kalbos ir 

informacinių technologijų projekte „Naudojimasis kompiuterinėmis kalbos konsultacijų bazėmis“ 

dalyvavo 2b kl. mokiniai, integruotą projektą „Lietuvių menininkų ir medžių paralelė literatūroje, 

muzikoje ir dailėje“ vykdė 3-ųjų gimnazijos klasių mokiniai. Grupės mokinių dalyvavo Kaltanėnų TUC 

organizuotoje pilietinio ir tautinio ugdymo programoje „Prikelkime senolių patirtį iš krašto praeities“. 

Įvykdyti sveikatinimui ir saugumui skirti projektai „Sveikatos taku“, „Ir vėl kalorijos“, „Pusryčių 

fiesta“, „Blaivi klasė“, „Augu saugus“. 6-8 kl. mokiniai dalyvavo sveikatingumo projekto „Nedelsk“ 

vykdomoje akcijoje „Tūkstantis gervelių“. 7a kl. mokiniams pravesta integruota anglų-rusų kalbų 

pamoka „Kad būtum sveikas“. Tolerancijai ir  patyčių prevencijai skirti projektai „Tolerancijos laivas“ ir 

„Saugi mokykla“ buvo pristatyti mokinių kūrybinių darbų-skaidrių parodose. 

2011-2012 m.m. gimnazijoje buvo įgyvendinamas 28 neformaliojo ugdymo programos, kuriose 

dalyvavo 381 mokinys (63% visų besimokančių). Būreliams buvo skirta 60 val. (vidutiniškai 0,1 val. 

vienam mokykloje besimokančiam mokiniui). 5-8 klasėse neformaliojo ugdymo programoms vykdyti 
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skirtos 24 val. (6 iš jų aktyvaus judėjimo pratyboms), 1-4 gimn . klasėse – 36 val. Būrelio vadovais dirbo 

18 mokytojų. Užsiėmimai vyko pagal patvirtintą tvarkaraštį. Vadovai vykdė savo programoje numatytą 

veiklą, kuri tvirtinant kiekvieno mėnesio renginių planą, buvo koreguojama ir konkretinama. 

Gimnazijoje viešint vokiečių delegacijai organizuoti liaudies amatų, folklorinio, ekonomikos 

būrelių vadovų užsiėmimai. 

Klasių vadovai ir neformaliojo ugdymo mokytojai organizavo mokinių išvykas, ekskursijas, 

turistinius žygius. Mokiniai aplankė žymiausias Vilniaus, Kauno, Trakų, Kernavės istorines vietas, vyko 

turistiniai žygiai į Švenčionių rajono vietoves. Folkloro ansambliai „Aušrela“ (mokyt. K. Pranskus) 

buvo sudarytos galimybės dalyvauti rajono folkloro kolektyvų šventėje – apžiūroje „Sakuolė paukštelė“, 

Panevėžyje vykusiame ansamblių konkurse „Aguonėlė“. Avangardinės mados būrelio (mokyt. G. 

Tichonova) dalyvavo mados fotografijos ir  drabužių dizaino šventėje Vilniuje, būrelio „Praeities 

puslapiai“ nariai (mokyt. N. Mačiulienė) aplankė Švenčionėlių istorines vietas, jiems buvo organizuota 

ekskursija į Zarasų rajono Šlyninkų vandens malūną. 

Vyko edukacinės pamokos Nalšios muziejuje. Gimnazijos bendruomenė dalyvavo rajono 

Rudens kermošiuje, Kaziuko mugėje ir kitose šventėse. Mokinių darbų parodos buvo organizuojamos 

gimnazijos vestibiuliuose (projektų piešinių, skaidrių, rašinių, asmeninės D. Jokubausko ir L. 

Žukauskaitės fotografijų parodos). Technologijų egzaminui atlikti darbai buvo demonstruojami Muzikos 

kabinete. 

2011-2012 m. m. buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vokietijos Oitino miesto J. Foso 

gimnazija, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Lenkijos Mrongovo miesto I bendrojo lavinimo 

licėjumi ir Baltarusijos Postavų miesto gimnazija. 2011 m. rugsėjo mėn. gimnazijoje lankėsi J. Foso 

gimnazijos delegacija. 2012 m. balandžio mėn. gimnazijos mokinių delegacija buvo išvykusi į 

Mrongovo miestą. 

Mokiniai buvo nuolat konsultuojami ir informuojami profesijos pasirinkimo klausimais. Vyko 

individualios konsultacijos, organizuojamos PIT-o konsultantų ir klasių vadovų, 2-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniai dalyvavo renginyje Švenčionių profesinio rengimo centre, 3-4 gimn. kl. mokiniai lankėsi 

parodoje „Mokymas. Studijos. Karjera“ Lietuvos parodų centre „Litexpo“. PIT-e nuolat atnaujinamas 

informacinės literatūros fondas. Sudaromos galimybės aukštųjų ir profesinių mokyklų atstovams 

gimnazijoje organizuoti susitikimus su mokiniais ir pristatyti mokslo įstaigų programas. 

2011-2012 m. m. pagalbą mokiniams teikė Vaiko gerovės komisija. Įvykdytas projektas 

„Mokykla – taurių jausmų šaltinis“, skirtas spec. poreikių mokiniams. Ištirta penktokų adaptacija 

dalykinėje sistemoje. Vaiko gerovės komisija nuolat vykdė mokinių elgesio ir lankomumo priežiūrą, 

posėdžiuose aiškinosi netinkamo elgesio bei pamokų praleidinėjimo priežastis ir teikė siūlymus 

aktualiais ugdymo klausimais. 

Gimnazijos vidaus įsivertinimo grupė 2011-2012 m. m. tyrė šias sritis: Gimnazijos kultūra 

(Temos – etosas, tvarka), Ugdymas ir mokymasis, mokyklos strateginis valdymas (Temos -  Mokyklos 

įsivertinimas, vadovavimo stilius, personalo valdymas), pagalba moksleiviams. 

Įsivertinimo rezultatai: 

 

Tema Veiklos rodikliai Vertinimo 

lygmuo 

Pasiūlymai 

1.1. 

Etosas 

1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai 

 

4  

1.1.2. Tradicijos ir ritualai 4 Ir toliau skleisti 

informaciją apie 

gimnazijos veiklą 

už jos ribų 

 

1.1.3. Tapatumo jausmas 4 Nuolat skatinti mokinius 
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domėtis veiklos tobulinimu 

 

1.1.4. Bendruomenės santykiai 

 

4  

1.1.5. Gimnazijos atvirumas ir 

svetingumas 

4 Daugiau tėvų įtraukti į 

aktyvią gimnazijos veiklą 

 1.1.6. Klasių mikroklimatas 3 Daugiau dėmesio skirti 

mokinių bendravimo 

kultūrai 

1.3. 

Tvarka 

1.3.1. darbo tvarka ir taisyklės 4 Daugiau dėmesio skirti 

mokiniams, 

nesilaikantiems mokinio 

elgesio taisyklių 

1.3.2. Pageidaujamo elgesio skatinimas 4 

 

 

1.3.3. Aplinkos jaukumas 3 Išnaudoti visas galimybes, 

kad būtų sukurta jaukesnė 

aplinka bendrabučio 

patalpose 

2.5. 

Mokymo ir  

mokymosi 

diferencijavimas 

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas 3 Tiksliau nustatyti 

mokymosi kliūtį 

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas 3 Mokiniams, dalykų 

mokytojams, spec. 

pedagogams bei tėvams 

daugiau bendradarbiauti 

tikslinant veiklos turinio 

bei mokymosi tempo 

parinkimą pagal poreikius 

ir gebėjimus 

2.6. 

Vertinimas 

ugdant 

2.6.1. Vertinimas kaip pažinimas 3 Dalykų mokytojams 

daugiau bendradarbiauti, 

siekiant vertinimo metu 

surinktą informaciją 

naudoti koreguojant 

ugdymą 

2.6.2. Vertinimas kaip ugdymas 3 Mokytojams dažniau 

taikyti pagyrimų bei 

paskatinimų sistemą 

pamokose, konkretinti 

vertinimo sistemos 

kriterijus 

2.6.3. Vertinimas kaip informavimas 4 Skatinti mokinių tėvus 

daugiau bendradarbiauti su 

mokytojais 

3. 

Pasiekimai 

3.2.2. Kiti pasiekimai 3 Skatinti mokinius aktyviau 

dalyvauti olimpiadose, 

konkursuose, varžybose 

 3.2.3. Tolesnio mokymosi sėkmė 4 Renkantis profesijas 

atsižvelgti į Lietuvos 
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profesijų barometrą 

4. 

Pagalba 

mokiniui 

4.1.2. Mokinių asmenybės ir socialinė 

raida 

3 Mokykloje vykdyti 

platesnę projektinę veiklą 

4.2.1. Pagalba mokantis 4 Formuoti mokinių 

savarankiško darbo 

įgūdžius 

Skatinti mokinių saviraišką 

bei jų gerųjų iniciatyvų 

sklaidą 

5.2. 

Mokyklos 

įsivertinimas 

5.2.2. Įsivertinimo rezultatų naudojimas 3 Siekti, kad įsivertinimo 

rezultatų analizavimas 

taptų sistemingas ir 

nuoseklus 

5.3. 

Vadovavimo 

stilius 

5.3.1. Vadovavimo demokratiškumas 4  

5.3.2. Lyderystė mokykloje 4 

 

 

5.4.2. Dėmesys personalui 

 

4  

 

 

II.  GIMNAZIJOS MISIJA 
 

    2. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį bendrąjį 

išsilavinimą, kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei tapti savarankiu bei solidariu visuomenės ir brandžiu 

bei kūrybingu kultūros nariu; padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines nuostatas, 

atsakomybės jausmą, sveikos gyvensenos pagrindus; mokanti bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai 

dalyvauti visuomenės raidoje ir kaitoje; skatinanti gerbti Lietuvos tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, 

išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą. 

 

III. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

        3. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, 

prieinamą kuo platesniam jaunuolių  ratui; siekianti aukštos ugdymo kokybės tiek įgytų žinių bei 

gebėjimų, tiek pasirengimo mokytis visą gyvenimą prasme; sudaranti sąlygas įvairiapusiam moksleivių 

brendimui; burianti bendruomenę prasmingai kultūrinei, pilietinei ir socialinei veiklai; puoselėjanti ir 

plėtojanti Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentalitetą ir tradicijas. 

 

IV. GIMNAZIJOS TIKSLAI  2012-2013 MOKSLO METAMS 

 

      4. Siekti gerų akademinių rezultatų, skatinant ugdytinių mokymosi motyvaciją ir jų norą mokytis 

visą gyvenimą. 

      5. Ugdyti kūrybingas asmenybes, savo krašto ir šalies patriotus. 

    6. Padėti ugdytiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją. 

 

 

   V. GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI 2012-2013 MOKSLO METAMS 

 

    7. Įgyvendinti atnaujintų pagrindinio ir vidurinio ugdymų turinį. 

    8. Ugdymo procese plačiai taikyti naujas  IKT. 
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    9. Siekti geresnio mokinių pažangumo ir lankomumo. 

    10. Kurti mokiniams saugią aplinką. 

    11. Tobulinti mokinių ugdymą karjerai. 

    12. Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes. 

    13. Plėsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes. 

    14. Puoselėti istorines gimnazijos tradicijas ir kurti naujas. 

    15. Turtinti gimnazijos išteklius. 

 

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS 2012-2013 M.M. ĮGYVENDINIMAS 

 

    16.  Tikslas 1. Siekti gerų akademinių rezultatų, skatinant ugdytinių mokymosi motyvaciją ir norą 

mokytis visą gyvenimą 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Įgyvendinti 

atnaujintų pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo 

programų turinį 

1. Dalykų programų ir 

teminių planų 

aprobavimas 

metodinėse grupėse 

2012 m. rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Mokinių 

supažindinimas su 

vidurinio ugdymo 

programomis 

2012 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

3. Mokinių 

supažindinimas su 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo kriterijais 

2012 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

4. Bandomųjų PUPP ir 

brandos egzaminų 

organizavimas, jų 

rezultatų analizė 

2013 m. I pusmetis Gimnazijos 

administracija 

Metodinės grupės 

5. Mokyklinių 

olimpiadų, viktorinų, 

konkursų 

organizavimas 

Pagal atskirą planą Dalykų mokytojai 

 

6. Ugdytinių 

dalyvavimas rajono ir 

šalies olimpiadose bei 

konkursuose 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

7. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

įgyti naujas 

kompetencijas 

Per visus mokslo metus Gimnazijos 

administracija 

Metodinė taryba 
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8. Gerosios patirties 

sklaida metodinėse 

grupėse, Švenčionių 

pedagogų švietimo 

centre ir šalies 

kvalifikacijos 

tobulinimo įstaigose 

Per visus mokslo metus Metodinė taryba 

2. Ugdymo procese 

plačiai taikyti naujas 

IKT 

1. Integruotos 

informacinių 

technologijų ir kitų 

dalykų pamokos bei 

projektai 

Pagal atskirą planą Metodinių grupių 

pirmininkai 

Gimnazijos 

administracija 

2. Galimybių vesti kitų 

dalykų pamokas ir 

praktinius užsiėmimus 

informatikos kabinete 

sudarymas 

Pagal atskirą 

tvarkaraštį 

Gimnazijos 

administracija 

3. IKT išteklių 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

 

Per visus mokslo metus Gimnazijos 

administracija 

IKT diegimo darbo 

grupė 

4. Platus elektroninio 

dienyno galimybių 

taikymas 

 

Per visus mokslo metus Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

Gimnazijos 

administracija 

5. Gerosios 

pedagoginės  patirties, 

taikant naujas IKT, 

sklaida 

Per visus mokslo metus Metodinė taryba 

3. Siekti geresnio 

mokinių pažangumo ir 

lankomumo 

1. Brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas 

mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinių 

grupių užsiėmimuose ir 

4-ųjų gimnazijos klasių 

mokinių 

susirinkimuose 

2012 m. rugsėjis – 

spalis 

Gimnazijos 

administracija 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Vidurinio ugdymo 

programos, 

individualiųjų ugdymo 

planų ir tvarkaraščių 

koregavimas 

2012 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Č. Zaičikienė 

Klasių vadovai 

3. Mokinių pažangumo 

ir lankomumo 

nuolatinė priežiūra, 

informatyvus 

bendradarbiavimas su 

ugdytinių tėvais 

Per visus mokslo metus Gimnazijos socialinė 

pedagogė  

T. Godlevskienė 

Klasių vadovai 
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4. Mokinių pažangos 

skatinimo priemonių 

diegimas 

Per visus mokslo metus Gimnazijos taryba 

4. Turtinti gimnazijos 

išteklius 

1. Apsirūpinimas 

naujais vadovėliais ir 

mokymo priemonėmis 

pagal atskirą planą 

Per visus mokslo metus Bibliotekos vedėja 

Gimnazijos taryba 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Skaityklos fondų 

atnaujinimas (žurnalų, 

periodinių leidinių 

prenumerata) 

Iki 2013 m. sausis Skaityklos vedėja 

Gimnazijos 

administracija 

3. Bendrabučio patalpų 

remontas 

 

2013 m. I pusmetis Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui  

V. Činčikienė 

4. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais 

Per visus mokslo metus Gimnazijos 

administracija 

Ryšių su socialiniais 

partneriais 

koordinatoriai 

 

17. Tikslas 2. Ugdyti kūrybingas asmenybes, savo krašto ir šalies patriotus 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Puoselėti tradicijas ir 

kurti naujas 

1. Valstybinių švenčių 

organizavimas pagal 

atskirą renginių planą 

Per visus mokslo metus 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

2. Tradicinių 

gimnazijos renginių 

organizavimas pagal 

atskirą planą 

Per visus mokslo metus 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

 

3. Dalyvavimas rajono 

ir šalies pilietinėse ir 

patriotinėse akcijose, 

konkursuose pagal 

atskirą renginių planą 

Per visus mokslo metus 

 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

2. Plėsti projektinę 

veiklą, sudaryti plačias 

saviraiškos galimybes 

1. Ilgalaikiai projektai 

„T-klasė“ 

„AKIM“ (aukštosios 

kultūros impulsai 

mokykloms) 

 

 

Per visus mokslo metus Projekto vykdymo 

grupė 
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2. Pilietiškumo 

projektai 

„Jų skausmas – mūsų 

skausmas“ 

„Lietuva – ES narė: 

privalumai ir 

įsipareigojimai“ 

„Lietuva tarp pasaulio 

valstybių“ 

Per visus mokslo metus V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

3. Atviras tarptautinis 

projektas 

„Biologijos ir chemijos 

internetinis (online) 

konkursas“ 

2013 m. vasaris – 

kovas 

V. Cicėnienė 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

4. Projektas 

„Gamtos Kengūra“ 

2013 m. kovas V. Cicėnas 

5. Integruoti projektai 

Etikos-psichologijos 

projektas 6 kl. „Ar 

lengva būti paaugliu“ 

 

2012 m. lapkritis 

 

 

 

Š. Garlienė 

V. Guogienė 

 

Dailės-matematikos 

projektas „Matematika 

dailėje“ 

2013 m. kovas 

 

 

J. Dindienė 

 

 

Matematikos ir 

informacinių 

technologijų projektas 

„Matematika! 

Matematika? 

Matematika...“ 

2012 m. spalis – 

gruodis 

 

 

 

 

M. Gučienė 

L. Grybauskienė 

G. Valeikienė 

 

 

 

Literatūros, muzikos, 

dailės, technologijų 

projektas (Paskutinio 

skambučio šventė)  

2013 m. gegužė L. Juodagalvienė 

Ž. Garlienė 

6. Projektai smurto 

prevencijai 

„Būti kartu – šaunu“ 

 (8 kl.) 

2012 m. lapkritis Š. Garlienė 

O. Orechovienė 

„Tolerancijos keliu“ 

 

 

2013 m. kovas A. Čereškevičius 

R. Grigonienė 

M. Zenkevičienė 

Tarptautinė tolerancijos 

diena 

 

2012 m. lapkritis Pilietinio ugdymo, 

dorinio ugdymo 

mokytojai 

Labdaros akcija 

„Nelik abejingas“ 

 

 

 

2012 m. gruodis Mokinių taryba 

Klasių vadovai 
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 18. Tikslas 3. Padėti ugdytiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę 

kompetenciją 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Kurti mokiniams 

saugią aplinką 

1. Pagalbos mokiniams 

teikimas: 

- pedagoginė ir 

psichologinė pagalba 

- socialinio pedagogo ir 

sveikatos priežiūros 

specialisto paslaugos 

Per visus mokslo metus Vaiko gerovės komisija 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Č. Zaičikienė 

Bendruomenės 

slaugytoja 

V. Buinorienė 

2. Mokinių poreikių 

tenkinimo analizė: 

a) 1d klasės mokinių 

adaptacijos stebėsena ir 

priežiūra 

2012 m. rugsėjis – 

gruodis 

 

 

 

Vaiko gerovės komisija 

b) mokinių sveikatos 

būklės statistinių 

duomenų analizė 

2013 m. kovas V. Buinorienė  

c) specialiųjų poreikių 

mokinių individualių 

mokymo pasiekimų 

aptarimas 

Kartą per pusmetį Vaiko gerovės komisija 

d) 8 kl. mokinių 

poreikių tyrimas 

tolimesniam ugdymo 

diferencijavimui 

2013 m. balandis Klasių vadovai 

e) 10 kl. mokinių 

poreikių tyrimas 

ruošiantis vykdyti 

vidurinio ugdymo 

programą 

2013 m. balandis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Č. Zaičikienė 

f) mokinio pažangos 

vertinimo 8 kl. gamtos 

mokslų pamokose 

tyrimas 

2013 m. vasaris Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 
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2. Tobulinti mokinių 

ugdymą karjerai 

1. Ugdymo karjerai 

organizavimas pagal 

pasirinktą Verslumo 

planą 

Per visus mokslo metus A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

2. Išvykos į rajono ir 

šalies įmones 

Per visus mokslo metus Klasių vadovai 

3. Ugdymo karjerai 

organizavimas 

nepamokinės veiklos 

dienomis 

2012 m. rugsėjis – 

gruodis 

Klasių vadovai 

4. Susitikimai su 

aukštųjų ir profesinių 

mokyklų atstovais 

2013 m. sausis – kovas Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

5. Projektas „Ugdymo 

karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir 

plėtra bendrajame  

lavinime“ 

Per visus mokslo metus A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

 

VII. PRIEDAI 

 

19. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų tarybos veiklos planas 2012-2013 

m. m., 1 priedas. 

 20. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos veiklos planas 2012-2013 m. m., 2 

priedas. 

 21. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2012-

2013 m. m., 3 priedas. 

 22. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų pedagoginės priežiūros planas 2012-

2013 m. m., 4 priedas. 

 23. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos renginių planas 2012-2013 m. m., 5 priedas. 

 24. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2012-2013 m. m., 6 

priedas. 

 25. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2012-2013 m 

.m., 7 priedas. 

26. Karjeros paslaugų planas: tema – verslumas 2012-2013 m. m., 8 priedas.                                                          

______________________________ 

 

PRITARTA      

Švenčionių Zigmo Žemaičio     

gimnazijos tarybos     

2012 m. spalio  3 d. posėdžio     

protokolas Nr. GT- 7    



 12 

                                Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                  gimnazijos veiklos programos 

                                                          2012-2013 m. m. 

                               1 priedas 

 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS 

PLANAS  2012-2013 M.M. 

 

    

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1. Naujų IKT taikymo ugdymo procese 

patirties apibendrinimas 

2013 m. vasaris J. Paulavičienė 

Š. Garlienė 

D. Maslianikienė 

M. Vitkauskas 

M. Gučienė 

M. Zaičikas 

2. I-ojo pusmečio ugdymo rezultatų analizė 2013 m. vasaris D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

3. 4-ųjų gimnazijos klasių ugdymo 

rezultatų analizė 

2013 m. gegužė D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

4. Gimnazijos vidaus įsivertinimo rezultatų 

analizė 

2013 m. birželis J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

5. 2012-2013 m. m. ugdomosios veiklos 

rezultatai 

2013 m. birželis D. Čepulienė 

______________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                      gimnazijos veiklos programos 

                                                              2012-2013 m. m. 

                                    2 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2012-2013 M .M. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1. Gimnazijos veiklos programos 

aprobavimas 

2012 m. spalis Gimnazijos direktorė 

D. Čepulienė 

2. Derinimui pateikto bufeto asortimento 

tvirtinimas 

2012 m. spalis Gimnazijos direktorė 

D. Čepulienė 

3. Bendradarbiavimas su Oitino miesto 

gimnazija ir Mrongovo I bendrojo 

lavinimo licėjumi 

2012 m. gruodis Ryšių koordinatorės  

E. Nilovienė 

J. Jarmolovskaja 

4. Mokinių pažangos skatinimo tvarkos 

tvirtinimas 

2012 m. gruodis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

5. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo 2013 m. projekto svarstymas 

2013 m. balandis Bibliotekos vedėja 

G. Ciukšienė 

6. Gimnazijos delegacijos pasirengimas 

viešnagei Mrongovo 1-ajame bendrojo 

lavinimo licėjuje 

2013 m. balandis Ryšių koordinatorė 

J. Jarmolovskaja 

7. Ugdymo plano projekto 2013-2014 m. m. 

svarstymas 

2013 m. gegužė Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Č. Zaičikienė 

_________________________ 
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                Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2012-2013 m. m. 

                                3 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2012 – 2013 M. M. 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

              1. 2011-2012 mokslo metais gimnazijoje buvo ugdomi 34 specialiųjų poreikių mokiniai, 

turintys įvairių sutrikimų: 9 intelekto sutrikimų, 15 specifinių pažinimo sutrikimų, 9 bendrieji mokymosi 

sutrikimai, 1 klausos sutrikimą. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniams teikiama specialioji 

pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba.  

2. Mokykloje dirba 1 psichologas, 2 specialieji pedagogai, 1 socialinis pedagogas. 

              3. 2011-2012 mokslo metais kompleksiškai įvertinti 5 specialiųjų poreikių mokiniai. Suteiktos 

konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams, globėjams. 

 

II. TIKSLAI 

 

         4. Užtikrinti visų ugdymo proceso dalyvių: mokinių, mokytojų, tėvų poreikių tenkinimą. 

         5. Formuoti teigiamą požiūrį ir nuostatas į specialiųjų poreikių mokinius.  

 

III. UŽDAVINIAI 

 

         6. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius poreikius. 

         7. Padėti mokytojams užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, 

asmenybės problemų turinčių mokinių ugdymą. 

         8. Įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir 

programas. 

         9. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais. 

        10. Įvykus krizei mokykloje, t.y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą 

mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę 

mokyklos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.  

        11. Įvertinti mokyklos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir 

organizuoti jos teikimą: konsultuoti mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengti 

pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos 

suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias 

suteikti reikiamą pagalbą.  

        12. Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikla: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas  

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 

sudarymas 

2012 m. rugpjūtis Č. Zaičikienė 

2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas 

ir suderinimas 

2012 m. rugsėjis S. Boreikienė 

V. Guogienė 
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3. Pritaikytų ir individualių programų 

aprobavimas 

Per mokslo metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

4.  Projektas „Mokykla – taurių jausmų šaltinis” Per mokslo metus V. Guogienė 

S. Boreikienė 

T. Godlevskienė 

5. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

konsultavimas vaikų ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir 

kitais aktualiais klausimais 

Per mokslo metus 

 

V. Guogienė 

S. Boreikienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

6. Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono 

Pedagogine psichologine tarnyba 

Per mokslo 

metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

7. Pedagoginės psichologinės literatūros 

kaupimas, patirties sklaida specialiojo ugdymo 

klausimais 

Per mokslo metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

8. Rekomendacijų teikimas pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų 

mokymo priemonių naudojimo 

Per mokslo metus 

 

V. Guogienė 

S. Boreikienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

9. Profesinės kvalifikacijos kėlimas Per mokslo metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

10. 1d klasės mokinių stebėjimas ir priežiūra  Pirmas pusmetis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

11. Specialiųjų poreikių mokinių I pusmečio 

pasiekimų aptarimas  

2013 m. vasaris Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

12. Mokinių sveikatos būklės statistinių duomenų 

analizė 

2013 m. kovas V. Buinorienė 

13. Specialiųjų poreikių mokinių individualių 

mokymo pasiekimų aptarimas 

Kartą per pusmetį Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai  

14. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių 

įvertinimas, tolesnių ugdymo būdų ir metodų 

aptarimas 

Per mokslo metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

15. Specialiųjų poreikių mokinių II pusmečio 

pasiekimų aptarimas 

2013 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

16. 2012-2013 m. m. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos ataskaita 

2013 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

17. Biblioterapinis projektas „Alchemikas“ Per mokslo metus T.Godlevskienė 

18. Tėvų grupė „Išminties sodas“ Per mokslo metus V.Guogienė 

____________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                     gimnazijos veiklos programos 

                                                             2012-2013 m. m. 

                                   4 priedas 

 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 

2012-2013 M. M. 

 

1. Gimnazijos direktorės Danutės Čepulienės veiklos planas 

 

Priežiūros tikslas Veiklos turinys Vykdymo laikas Aptarimo forma 

 

Pasirenkamųjų dalykų 

ir dalykų modulių 

programų dermė su 

2012-2013 m.m. 

tikslais ir uždaviniais 

Pasirenkamųjų dalykų ir 

dalykų modulių programų 

analizė ir tvirtinimas 

2012 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai su 

dalykų mokytojais 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

planavimo kokybė 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano  analizė ir 

tvirtinimas 

2012 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai su 

komisijos nariais 

2011-2012 m.m. 

gimnazijos veiklos 

rezultatų aptarimas 

Pranešimas 2012 m. rugsėjis 

 

 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 

Svečių iš Lenkijos 

Mrongovo I bendrojo 

lavinimo licėjaus 

viešnagės programos 

vykdymo stebėsena 

Dalyvavimas programos 

renginiuose 

2012 m. rugsėjis Pokalbiai su programos 

dalyviais ir organizatoriais 

Elektroninio dienyno 

taikymo efektyvumas 

Nuolatinė elektroninio 

dienyno patikra, 

pranešimai bendruomenės 

nariams 

Per visus mokslo 

metus 

Pokalbiai su mokiniais, 

dalykų mokytojais, klasių 

vadovais 

Naujų IKT taikymas 

ugdymo procese 

Pamokų ir kitos 

pedagoginės veiklos 

stebėsena 

2012-013 m.m. 

 I pusmetis 

Stebėsenos aptarimas su 

dalykų mokytojais 

I-ojo pusmečio 

ugdomosios veiklos 

rezultatų įvertinimas 

Mokinių pasiekimų ir 

pažangos analizė 

2012-2013 m.m. 

I pusmetis 

Mokytojų tarybos posėdis 

Gimnazijos finansinių 

ir turto išteklių 

panaudojimo 

racionalumas ir 

efektyvumas 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymo 

projektų sudarymas 

Projektų, skirtų ugdymo 

proceso modernizavimui, 

vykdymo kontrolė 

Per visus mokslo 

metus 

Gimnazijos tarybos 

posėdžiai 

 

Individualūs pokalbiai su 

dalykų mokytojais 

Projektų vykdymo ir 

organizavimo kokybė 

Gimnazijoje vykdomų 

projektų stebėjimas, 

Per visus mokslo 

metus 

Pokalbiai su projektų 

dalyviais ir organizatoriais 
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dalyvavimas renginiuose 

Mokinių saviraiškos 

poreikių tenkinimas, 

vykdant neformaliojo 

ugdymo projektus 

 

Neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų stebėjimas 

Per visus mokslo 

metus 

Pokalbiai su mokiniais ir 

užsiėmimų vadovais 

Vertinimo kaip 

ugdymo 

įgyvendinimas 

Pamokų ir kitos 

pedagoginės veiklos 

stebėsena 

Per visus mokslo 

metus 

Individualūs pokalbiai su 

mokytojais 

Pasirengimo PUPP ir 

brandos egzaminams 

įvertinimas 

Informacijos sklaidos 

kontrolė 

Pamokų stebėsena 

2013 m. sausis-

balandis 

Tėvų ir mokinių 

susirinkimai 

Individualūs pokalbiai su 

dalykų mokytojais 

Gimnazijos vidaus 

įsivertinimo grupių 

veiklos efektyvumas 

Dokumentų analizė 2013 m. gegužė Mokytojų tarybos posėdis 

Pasirengimas 2013-

2014 m.m. ugdymo 

plano ir veiklos 

programos sudarymui 

Darbo grupių sudarymas 

Dokumentų projektų 

analizė 

2013 m. gegužė-

birželis 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 

2012-2013 m.m. 

ugdomosios veiklos 

įvertinimas 

Veiklos rezultatų analizė ir 

apibendrinimas 

2013 m. birželis Mokytojų tarybos posėdis 

 

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Česlavos Zaičikienės veiklos planas 

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 
Kas numatoma veikti Data Kaip bus informuojama 

 Dokumentacijos tvarkymas 

(tvarkaraščiai, gimnazijos 

bendrojo ugdymo plano 

koregavimas, derinimas) 

2012 m. rugsėjis  

Gimnazijos metodinės 

veiklos organizavimas 

ir koordinavimas 

Koordinuoti metodinių 

grupių veiklą, inicijuoti 

gerosios patirties sklaidą 

gimnazijos, rajono, 

respublikos lygmenyje, 

planuoti ugdymo turinį, 

kokybę 

Per visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas 

Stebėti, kaip 

diferencijavimas taikomas 

mokiniui individualiai per 

pamokas, mokinių grupei 

pasiekimų, skirtumui 

mažinti, mokinių 

gabumams plėtoti, tam 

tikroms veikloms atlikti 

2012 m. spalis- 

lapkritis 

Aptarti su mokytojais 

Mokinių mokymosi 

krūvių stebėsena 

Tikslinti 3-4 kl. mokinių 

individualius ugdymo 

Per visus mokslo 

metus 

Aptarti su klasės 

auklėtojais 
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tvarkaraščius, kontroliuoti 

darbų krūvį, kontrolinių 

darbų grafiką, sudaryti 

mokinių, besimokančių 

menų mokyklose, sportinės 

krypties neformaliojo 

švietimo įstaigose ir jų 

pageidavimu atleisti nuo 

atitinkamų pamokų, 

sąrašus 

Dalykų mokytojais 

I-II gimn. klasių 

mokinių poreikių 

tenkinimas per atskirų 

dalykų pamokas, 

pasirenkamuosius 

modulius 

Stebėti lietuvių k., anglų k. 

pamokas, 

pasirenkamuosius 

modulius 

2012 m. gruodis Metodinės grupės 

užsiėmimuose 

Pagalbos specialiųjų 

poreikių mokiniams 

teikimas 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai pagal atskirą 

programą 

Per visus mokslo 

metus 

 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas 

IV gimn. kl. ir II gimn. 

kl. 

Bandomieji lietuvių kalbos 

egzaminų darbai, rezultatų 

analizė 

2013 m. balandis Metodiniame užsiėmime 

Tiriamasis darbas, 

renkantis dalykų 

modulius I-II gimn. kl. 

Ištirti 8-ų klasių mokinių 

mokymosi prioritetus, 

stebėti visose klasėse po 5-

6 pamokas, išsiaiškinti, 

kokie mokinių poreikiai 

2013 m. balandis Metodiniame užsiėmime 

Tiriamasis darbas, 

įgyvendinant vidurinio 

ugdymo programą 

Ištirti II gimn. kl. mokinių 

poreikius, išaiškinti 

vidurinio ugdymo 

programų aprašą, 

konsultuoti, sudarant 

individualius ugdymosi 

planus 

2013 m. kovas –

gegužė 

Metodiniame užsiėmime 

Ugdymo turinio 

integravimas 

Analizuoti, kaip ugdymo 

procese įgyvendinama 

atskirų dalykų integracija, 

kaip mokiniams sekasi 

pasiekti numatytų rezultatų 

2013 m. kovas Metodiniame užsiėmime 

 

3. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Jasiulionienės stebėsenos programa 2012-2013 m.m.  

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 

Kas numatoma veikti Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų pradžios 

darbai 

Vadovavimas neformaliojo 

ugdymo programų vertinimo 

komisijų darbui, 

neformaliojo ugdymo 

2012 m. rugsėjis  Teikti tvirtinti direktorei 
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tvarkaraščio sudarymas 

Vadovavimas 

gimnazijos nuostatų 

rengimo grupei 

Vadovavimas gimnazijos 

nuostatų rengimo grupės 

darbui redaguojant 2011 m. 

gruodžio mėn. patvirtintus 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos nuostatus 

2012 m. rugsėjis Gimnazijos 

bendruomenė 

Mokinių tarybos, 

klasių seniūnų veiklos 

kuravimas 

Sudaryti 2012-2013 m. m. 

veiklos programą ir padėti 

mokiniams ją įgyvendinti 

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Neformaliojo ugdymo 

( būrelių, klubų, 

sekcijų) veikla vykdant 

gimnazijos 

bendruosius tikslus 

Stebėti neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus, organizuoti 

renginius 

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Ugdymo turinio 

kokybės analizė 

Stebėti fizikos, chemijos, 

kūno kultūros, menų, dorinio 

ugdymo, technologijų 

mokytojų pamokas 

2012-2013 m. m. Dalykų mokytojai 

(aptarimas vykdomas 

dalykų metodinėse 

komisijose)  

Gamtos mokslų 

mokytojų dalyvavimo 

projekte „Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimo programos 

išbandymas“ 

koordinavimas 

Kartu su biologijos, 

chemijos mokytojais 

dalyvauti Gamtos mokslų 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo 

programos projekte 

2012-2014 m.m. 1d gimn. klasės tėvai, 

rajono gamtos mokslų 

mokytojai 

Vadovavimas klasių 

vadovų darbui 

Dalyvauti klasių 

organizuojamuose 

renginiuose, koordinuoti 

klasių vadovų darbą 

2012-2013 m. m. Aptarti klasių vadovų 

posėdžiuose 

Projektų vykdymo 

priežiūra, jų veiklos 

koordinavimas 

Inicijuoti, dalyvauti, 

koordinuoti mokykloje 

vykdomus projektus 

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Elektroninio dienyno 

administravimas 

Administruoti elektroninį 

dienyną, spausdinti 

ataskaitas.  

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Mokinių duomenų 

registro 

administravimas 

Administruoti mokinių 

duomenų registrą 

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Švenčionių rajono 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Sveikos gyvensenos 

sklaidos organizavimas 

Organizuoti sveiką 

gyvenimo būdą 

propaguojančius renginius 

2012-2013 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 
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4. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Paulavičienės  stebėsenos programa 2012-2013 m.m.   

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 

Kas numatoma veikti Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų pradžios 

darbai 

Statistinės ataskaitos mokslo 

metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

2012 m. rugsėjis 

 

Švenčionių rajono 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Švietimo skyriaus 

buhalterija 

Teikti tvirtinti gimnazijos 

direktorei 

Tarifikacijos 2012-2013 m. 

m. sudarymas 

Statistinės ataskaitos apie 

dirbančius pedagogus 

Pedagogų duomenų 

registro 

administravimas 

Pedagogų registro bazės 

pildymas 

2012-2013 m.m. Gimnazijos 

administracija 

Švenčionių rajono 

administracijos Švietimo 

skyrius 

1d ir 3c gimn. kl. 

mokinių adaptacija 

dalykinėje sistemoje 

Vykdyti 1d ir 3c gimn. 

klasių matematikos, 

informacinių technologijų 

pamokų priežiūrą, 

Pokalbiai su mokiniais 

2012 m. spalis 

 

 

 

Aptarti stebėtas pamokas 

su mokytojais 

Inovatyvių priemonių 

taikymas 

Stebėti, kaip ugdymo 

procese taikomos priemonės,  

gautos pagal projektus 

Anketuoti mokinius 

Įvairių pamokų stebėjimas 

2012 m. lapkritis -

gegužė 

Aptarti taikymo 

galimybes, būtinybę ir 

naudą ugdymo procesui  

su mokytojais 

Pedagogų 

kvalifikacinės atitikties 

ir atestacijos grafikų 

2012-2014 m. m. 

tikslinimas  

 

Patikslinti pedagogų sąrašus 

pagal naujus prašymus 

 

2012 m. gruodis Mokytojų taryba 

Metodinė taryba 

Gimnazijos taryba 

 

 

Ugdymo turinio 

planavimas, planavimo 

procedūrų kokybė 

 

 

 

Mokymosi krūvių analizė 

Mokinių ir mokytojų 

anketavimas 

Braižybos, ekonomikos, 

matematikos pamokų 

stebėjimas  

2012 m. gruodis Aptarti su mokytojais 

 

Olimpiados  Rajoninių ir mokyklinių 

olimpiadų organizavimas ir 

vykdymas 

 

2012 m. gruodis 

2013 m. sausis 

Metodinės grupės 

Tarpusavyje susijusių 

ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Mokymosi pasiekimų 

rezultatų analizė 

Integruotų pamokų 

stebėjimas 

I pusmečio mokinių 

pažangumo analizė 

Ugdymo proceso metu 

atsiradusios problemos bei jų 

sprendimo galimybės 

2013m. vasaris Aptarti su tiksliųjų 

mokslų, ekonomikos ir 

braižybos mokytojais, 

mokytojų taryboje, 

metodinėse grupėse 
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Mokymosi rezultatai, 

pasirengimas brandos 

egzaminams  

4 gimnazijos  klasėse, 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimai 

2 gimn. klasėse  

Bandomųjų egzaminų 

užduočių aptarimas, 

vykdymas, aptarimas 

2013 m. kovas – 

balandis 

Aptarti metodinėse 

grupėse 

 

Aptarti individualiai su 

mokytojais 

Statistinės ataskaitos Statistinės ataskaitos mokslo 

metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

2013 m. balandis Švenčionių rajono 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Mokymosi pasiekimai Apibendrinti ugdymo ir 

ugdymosi rezultatus 

2013 m.  gegužė Metodinėse grupėse 

Mokytojų taryboje 

Brandos egzaminai ir 

2-ų gimnazijos klasių 

pasiekimų patikrinimas 

Brandos egzaminų ir 2-ų 

gimnazijos klasių pasiekimų 

patikrinimo organizavimas ir 

vykdymas 

2013 m. gegužė - 

liepa 

Metodinėje grupėje 

Žiniaraščių pildymas Kiekvieną mėnesį parengti 

žiniaraščius (tabelius) 

2012-2013 m. m. Švietimo skyriaus 

buhalterija 

Informacijos EDAS 

(Elektroninei draudėjų 

aptarnavimo  sistemai) 

teikimas 

Teikti informaciją apie 

darbuotojus 

2012-2013 m. m. Švietimo skyriaus 

buhalterija ir SODRA 

Gimnazijos 

įsivertinimas 

Vykdyti platųjį auditą ir 

atskirų sričių bei rodiklių 

gimnazijos įsivertinimą 

2012-2013 m. m. Mokytojų taryba 

Bendruomenė (duomenis 

teikti svetainėje) 

                                                                                                         

_____________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                  gimnazijos veiklos programos 

                                                          2012-2013 m. m. 

                                5 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS  

2012-2013 M.M.                 

 

 

Data Renginio pavadinimas 

 

Dalyviai Organizatoriai 

2012 m. rugsėjis Mokslo ir žinių diena Visi mokiniai Klasių vadovai 

Gimnazijos administracija 

2012 m. rugsėjis-  

2013 m. gegužė 

Projektas „T-klasė“ Gimnazijos 

bendruomenė 

Projekto vykdymo grupė 

2012 m. rugsėjis-  

2013 m. gegužė 

Projektas „ AKIM “ (aukštosios 

kultūros impulsai mokykloms) 

3-4 gimn. kl. 

mokiniai 

Projekto vykdymo grupė 

2012 m. rugsėjis-  

2013 m. gegužė 

Projektas „Sveikatiada“ Visi mokiniai  Klasių vadovai 

2012 m. rugsėjo 

3-15 d. 

Gimnazijos mokinių viešnagė 

Vokietijos Oitino gimnazijoje 

18 gimn. 

mokinių 

E. Nilovienė 

R. Štuikys 

2012 m. rugsėjo 

12-17d. 

Svečių iš Lenkijos Mrongovo 

Vesterplatės gynėjų I bendrojo 

lavinimo licėjaus viešnagė 

gimnazijoje 

28 mokinių 

grupė 

J. Jarmolovskaja  

S. Pavlovič 

2012 m. rugsėjis Europos kalbų diena Visi mokiniai Lietuvių ir užsienio kalbų 

mokytojai 

2012 m. rugsėjis Grybų šventė Mokinių 

komandos 

Kūno kultūros mokytojai 

Būrelių vadovai 

2012 m. rugsėjis Rudens kermošius Neformalaus 

ugdymo 

būrelių nariai  

Neformalaus ugdymo 

būrelių vadovai 

2012 m. rugsėjo 

23 d. 

Lietuvos žydų genocido dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

2012 m. rugsėjo 

26 d. 

Europos kalbų diena Visi mokiniai Lietuvių  ir užsienio kalbų 

mokytojai 

2012 m. spalis Tarptautinė mokytojų diena Mokytojai ir 

mokiniai 

Mokinių taryba 

3-4 gimn. kl. mokiniai 

2012 m. spalis Gimnazistų krikštynos 1-2 gimn. kl. 

mokiniai 

2 gimn. kl. mokiniai 

2012 m. spalis Tarpklasinės kvadrato varžybos 6-7 kl. 

mokiniai 

Kūno kultūros mokytojai 

2012 m. lapkritis Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo 

diena.  

Visi mokiniai Tikybos mokytojai 

Klasių vadovai 

2012 m. lapkritis Tarptautinė tolerancijos diena Visi mokiniai Pilietinio ugdymo 

Dorinio ugdymo mokytojai 

2012 m. gruodis Labdaros akcija „Nelik 

abejingas“ 

Visi mokiniai Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

2012 m. gruodis Adventiniai, kalėdiniai renginiai Visi mokiniai Muzikos mokytojai 
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Būrelių ir klasių vadovai  

2013 m. sausis Laisvės gynėjų dienos minėjimas 

 

Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

2013 m. sausis - 

vasaris 

Žinių konkursas „Pažinimo 

džiaugsmas“ . 

6-8 kl. 

mokiniams 

Mokinių taryba 

Klasių vadovai  

D. Jasiulionienė 

2013 m. vasaris Vasario 16-osios minėjimas 

 

Visi mokiniai Būrelių vadovai 

2013 m. vasaris Šimtadienio šventė 3-4 gimn. kl. 

mokiniai 

3-4 gimn. kl. mokiniai 

Klasių vadovai 

2013 m. vasaris Buvusių gimnazijos mokinių 

susitikimas 

Koncerto 

dalyviai 

Muzikos mokytojai 

Klasių vadovai   

D. Jasiulionienė 

2013 m. kovas Kaziuko mugė 

 

Visi mokiniai Technologijų mokytojai 

2013 m. kovas Renginiai, skirti Kovo 11-ajai 

minėti 

Visi mokiniai Būrelių vadovai 

Muzikos ir lietuvių kalbos 

mokytojai 

Klasių vadovai 

2013 m. kovas Lietuviškos dainos konkursas 

„Dainuojam Lietuvai“ 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

2013 m. kovas Velykiniai renginiai Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

2013 m. kovas Savaitė be patyčių. Prevencinis 

renginys 

Visi mokiniai Gimnazijos Vaiko gerovės 

grupė 

2013 m. balandis Dalyvavimas akcijoje „Darom 

2013“ 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

2013 m. balandis Talentų konkursas „Zigmo 

bestai“ 

Visi mokiniai Mokinių taryba 

2013 m. gegužė  Prevencinis projektas  

‚,Gyvenimas - dovana” 

6-8 kl. 

mokiniai 

O. Krūminienė  

V. Jaksebogienė 

2013 m. birželis Gedulo ir vilties dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

Būrelių vadovai 

2013 m. birželis Turistinis žygis 

 „Turizmo dienos 2013” 

6-8 kl., 1 ir 3 

gimn.kl. 

mokiniai 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

Kūno kultūros mokytojai 

D. Jasiulionienė 

__________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2012-2013 m.m. 

                                6 priedas 

 

                                            

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

2012-2013 M. M. 

 

 

I. Skaitytojų aptarnavimas ir literatūros propagavimas: 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas  

1. Perregistruoti skaitytojus 2012 m. rugsėjis-

spalis 

Bibliotekos 

darbuotojos 

 2. Dalyvauti konkurse „Draugauk su 

knyga“ 

Birželis-gruodis Bibliotekos 

vedėja 

3. Informuoti klasių vadovus apie 

auklėtinių skaitymą, elgesį bibliotekoje 

Nuolat Bibliotekos 

darbuotojos 

4. Paroda rugsėjo 1-ajai ,,Į pagalbą 

mokytojui” 

2012 m. rugsėjo 1 d. Bibliotekos  

vedėja 

5. Nuolat pildyti naujais spaudiniais 

,,Naujų knygų” parodą ir informuoti 

mokytojus bei mokinius parengiant 

literatūros sąrašą 

Gavus siuntą Bibliotekos 

darbuotojos 

6. Pagalba mokiniams, kurie rengiasi 

konkursams, olimpiadoms, ruošia 

projektus 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

7. Individuali informacija mokytojams 

dalykininkams 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

8. Papildyti nauja medžiaga parodas „Mes 

prieš narkotikus“ ir „Kur stoti“ 

Nuolat Skaityklos  

vedėja 

9. Informuoti apie ugdymo procese 

naudojamas ir turimas mokomąsias 

kompiuterines programas 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

10. Spalis- bibliografinių žinių mėnuo 

Pravesti bibliografines pamokėles  

6klasių mokiniams, supažindinant su 

bibliotekos knygų fondais, katalogais 

 

2012 m. spalis Bibliotekos 

darbuotojos 

11. Paminėti rašytojų jubiliejines datas 2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

12. Bendradarbiauti su kitų mokyklų 

bibliotekomis 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

13. Spaudinių parodos. (,,Pabūkim su tais 2012-2013 m. m. Bibliotekos 
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kurių nebėra...“ (Vėlinėms), ,,Nuo 

Kalėdų iki Kalėdų...“, ,, 1991-ųjų 

Sausio įvykiai Lietuvoje (Laisvės 

gynėjų dienai), ,,Kai žodis lietuviškas 

baudžiavą ėjo“ (knygnešio dienai), 

,,Laukiam Šv. Velykų“, ,, Ant Tavo 

rankų supasi gerumas“(Motinos 

dienai), ,, Vaivorykštinė vaikiška viltis“ 

(Vaikų gynimo dienai) 

darbuotojos 

 

II. Knygų ir vadovėlių fondo tvarkymas. Katalogai ir kartotekos 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Data Atsakingas  

1. Nuolat knygų fondą papildyti nauja 

literatūra 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

2. Naujų knygų pagal UDK 

klasifikavimas, sisteminimas, 

antspaudavimas 

2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

3. Nurašyti pasenusią ir susidėvėjusią 

literatūrą 

2012 m. gruodis Bibliotekos 

vedėja 

4. Nurašyti pasenusius ir susidėvėjusius 

vadovėlius 

2012 m. gruodis Bibliotekos  

vedėja 

5. Išskirti lentynose atskirų rašytojų 

knygas skirtukais 

2013 m. sausis Bibliotekos 

darbuotojos 

6. Užsakyti vadovėlius naujiems mokslo 

metams 

2013 m. kovas-

balandis 

Bibliotekos 

vedėja 

7. Surinkti ir išduoti vadovėlius 

mokiniams 

2013 m. birželis-

rugpjūtis 

Bibliotekos  

vedėja 

8. Užsakyti laikraščius ir žurnalus 2012-2013 m. m. Bibliotekos 

darbuotojos 

9. Pildyti citatų, eilėraščių, recenzijų 

kartotekas 

Nuolat Bibliotekos 

darbuotojos 

10. Pasitelkus knygos bičiulius remontuoti 

knygas 

Nuolat Bibliotekos 

darbuotojos 

11. Dalyvauti rengiamuose seminaruose, 

pasitarimuose 

Esant kvietimui Bibliotekos 

darbuotojos 

_________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2012-2013 m. m. 

                                7 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS 

2012-2013 M. 

 

 

      1. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas, teminių planų 1-ajam 

pusmečiui aprobavimas 

2012 m. rugsėjis L. Juodagalvienė 

2. Valstybinių brandos egzaminų rezultatų aptarimas 2012 m. rugsėjis L. Juodagalvienė 

R. Grigonienė 

O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

E. Daškevičienė 

3. Europos kalbų diena 2012 m. rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

4. Dalyvavimas projekto AKIM mokymų programos 

renginiuose 

Rugsėjis - 

gegužė 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

5. 150 – ųjų Maironio gimimo metinių minėjimas 2012 m. spalis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

6. Integruota lietuvių k. ir anglų k. pamoka „Įdomiausia 

knyga mano namuose“ 1-ųjų klasių mokiniams 

 

2012 m. lapkritis J. Žemienė 

R. Vilkaitienė 

L. Alionienė 

A. Kleinienė 

 Integruota lietuvių k. ir tikybos pamoka „Biblija ir 

literatūra“ 2-ųjų klasių mokiniams  

2012 m. lapkritis O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

Č. Zaičikienė 

8. Integruota lietuvių kalbos-muzikos pamoka 7 kl. 

mokiniams „V.Kudirka - lietuvybės šauklys“  

 

2012 m. lapkritis V. Petkevičienė 

9. Dalyvavimas konkursuose „Gintaro kelias“, „Švari 

kalba – švari galva“ ir „Kengūra“ 

2012 m. gruodis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

10. Meninio skaitymo konkursas 2013 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

11. Lietuvių kalbos olimpiados užduočių kūrimas 2013 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

12. Integruotas projektas 7 klasių mokiniams „Kalbu 

taisyklingai“ 

2013 m. sausis V. Petkevičienė 

13. Teminių planų 2-ajam pusmečiui aprobavimas 2013 m. sausis L. Juodagalvienė 

14. Integruota lietuvių k. ir dailės pamoka „Moteriškumo 2013 m. sausis J. Žemienė 
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samprata“ 1-ųjų  klasių mokiniams R. Vilkaitienė 

D. Jarmalienė 

J. Vitkauskienė 

15. Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

2013 m. vasaris Lietuvių kalbos 

mokytojai 

16. Bandomojo lietuvių k. pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo organizavimas 2-ųjų klasių 

mokiniams 

2013 m. vasaris Lietuvių kalbos 

mokytojai 

17. Integruotas lietuvių k., muzikos, dailės projektas „O 

kas gi ta tėvynė?“ pagal Just. Marcinkevičiaus 

kūrybą 4 klasių mokiniams 

2013 m. vasaris O. Barkuvienė 

L. Juodagalvienė 

M. Likienė 

J. Vitkauskienė 

18. Lietuvių kalbos savaitė  2013 m. kovas Lietuvių kalbos 

mokytojai 

19. Integruota lietuvių k. ir etikos pamoka 8 kl. 2013 m. kovas R. Šidlauskienė 

Š. Garlienė 

20. Integruota lietuvių k. ir etikos pamoka „Žodis – ne 

žvirblis“ 6c klasėje 

2013 m. kovas R. Grigonienė 

V. Petkevičienė 

D. Voitechovič 

21. Bandomojo egzamino organizavimas 4-ųjų klasių 

mokiniams 

2013 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

22. Integruota lietuvių k. ir anglų k. pamoka „Kurti – tai 

gyventi“ 1-ųjų klasių mokiniams 

2013 m. balandis J. Žemienė 

R. Vilkaitienė 

A. Kleinienė 

L. Alionienė 

23. Paskutinio skambučio šventė (integruotas literatūros, 

muzikos, dailės, technologijų projektas) 

2013 m. gegužė L. Juodagalvienė 

Ž. Garlienė 

24. Konferencija 2-ųjų klasių mokiniams „Iškalbos 

menas“ 

2013 m. gegužė O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

Č. Zaičikienė 

25. Dalyvavimas rašinių konkursuose Pagal rajono 

renginių planą 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

    

2. Menų mokslo mokytojų metodinės grupės veiklos planas:  

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Mokinių kūrybinių darbų paroda „Tautodailės 

interpretacijos“ 

 

2012 m. rugsėjis J. Vitkauskienė 

2.  Dalyvavimas „T-klasės“ projekte 2012-2013 m. m. J. Vitkauskienė  

K. Pranskus 

3.  Koncertas, skirtas Mokytojo dienai paminėti 2012 m. spalis M. Likienė 
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K. Pranskus 

4.   Tapybos darbų paroda „Balta žiemužė“ 

 

2012 m. gruodis J. Dindienė 

5.  Advento vakaronė gimnazijoje 2012 m. gruodis K. Pranskus 

J.Vitkauskienė  

I. Frolovienė 

6.  Kalėdinių dekoracijų kūrimas gimnazijos interjerui  

 

2012 m. gruodis J.Vitkauskienė 

7.  Koncertas „Žiemos pasaka“ 

 

2012 m. gruodis M. Likienė 

8.  3-4 gimnazijos klasių mokinių kūrybinių darbų 

paroda 

2013 m. sausis J.Vitkauskienė 

9.  Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 

Dienos minėjimui 

2013 m. vasaris K. Pranskus 

10.  Kūrybinių darbų paroda „Mano Lietuva“ 2013 m. vasaris J. Dindienė 

11.  Rajoninės jaunųjų dailininkų olimpiados 

organizavimas gimnazijoje 

2013 m. vasaris J. Vitkauskienė  

J. Šisterova 

J. Dindienė 

12.  Gimnaziją baigusių mokinių susitikimas - koncertas 2013 m. vasaris M. Likienė  

K. Pranskus  

J. Vitkauskienė 

13. d
a

l 

Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir moksleivių 

liaudies atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ 

2013 m. kovas- 

gegužė 

K. Pranskus 

14.  Integruotas dailės – matematikos  projektas 

„Matematika dailėje“ 

 

2013 m. kovas J. Dindienė 

15.  Užgavėnių šventė gimnazijoje 

 

2013 m. kovas K. Pranskus 

16.  Piešinių paroda  „Gyvenkime saugiai“ 2013 m. balandis J. Dindienė 

17.  Atviros integruotos dailės, literatūros, muzikos 

pamokos 

2013 m. balandis J.Vitkauskienė 

 M. Likienė 

 

18.  Koncertas „Šeimų šventė“ 2013 m. gegužė K. Pranskus 

19.  Paskutinio skambučio šventės koncertas ir 

abiturientų meninių darbų paroda 

2013 m. gegužė M. Likienė 

J.Vitkauskienė 

 

3. Rusų kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano 2012 – 2013 m. m. tvirtinimas, teminių 

planų aprobavimas 

2012 m. rugsėjis M. Klevienė 

 

2. Užsienio (rusų) kalbos valstybinio egzamino 2011 – 

2012 m. m. rezultatai 

2012 m. rugsėjis E.Tomašauskienė 

J. Jarmolovskaja 

R. Valčiukienė 

3. Paruošti ir aprobuoti 6, 7, 8, klasių mokiniams 

skaitymo, kalbėjimo ir rašymo užduotis diagnostiniam 

ir apibendrinamajam vertinimui 

2012-2013 m. m. E. Tomašauskienė 

J. Jarmolovskaja 

D.Voitechovič 
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4. Europos kalbų dienos „Kalbos lemtis -sujungti 

žmones“ 

2012 m. rugsėjis Visi grupės nariai 

5. Tarptautinio kalbų konkurso „Kengūra  -2012“ 2012 m. spalis M. Klevienė 

D. Voitechovič 

E. Tomašauskienė 

6. Abėcėlės šventė 6 –ų klasių mokiniams 2012 m. gruodis D.Voitechovič 

J. Jarmolovskaja 

7. Rusų kalbos olimpiados 3 gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas 

2013 m. sausis E. Tomašauskienė 

R. Valčiukienė 

8. Pranešimas,, Mokinių kompetencijų ugdymo 

galimybės mokant užsienio (rusų) kalbos 1 – 4 

gimnazijos klasėse‘‘ 

2013 m. vasaris J. Jarmolovskaja 

R. Valčiukienė 

9. Tarptautinis kalbų konkursas „Kengūra – 2013“ 2013 m. kovas Visi grupės nariai 

10. Užsienio (rusų) kalbos lygio nustatymo testas 2 

gimnazijos klasėse 

2013 m. balandis M. Klevienė 

R. Valčiukienė 

D. Voitechovič 

11. Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų) dienų 

organizavimas 

2013 m. balandis Visi grupės nariai 

12. Metodinės grupės veiklos aptarimas 2013 m. birželis M. Klevienė 

 

 

4. Užsienio (vokiečių, anglų, lotynų) kalbų mokytojų metodinės grupės darbo planas:  

 

Eil. 

Nr. 

                   Veiklos pavadinimas    Data   Atsakingas 

1. Brandos egzaminų rezultatų aptarimas 

Teminių planų tvirtinimas 

2012 m. rugsėjis D. Maslianikienė 

S. Pavlovič 

2. Europos kalbų dienos organizavimas gimnazijoje 

Rajoninis renginys ,skirtas Europos kalbų dienai 

2012 m. rugsėjis Kalbų mokytojai 

3. Integruotas anglų-lietuvių-lenkų projektas ,,Geriau 

pažinkime mūsų šalis“ 

2012 m. rugsėjis S. Pavlovič 

4. Integruotos pamokos-efektyvaus darbo pagal 

atnaujintas programas sklaida 

2012-2013 m. m. Kalbų mokytojai 

5. Kalbų metodinės grupės posėdis, skirtas išsamiam 

efektyvios pamokos planavimui, derinant 

uždavinius, ugdymo turinį, metodus ir priemones 

2012 m. lapkritis Kalbų mokytojai 

6. Kalbų metodinės grupės posėdis „Debatų  

metodikos  integravimas  į  formaliojo  švietimo  

sistemą“  įgyvendinimas 

Organizavimas mokyklinių ir rajoninių užsienio 

2012 m. gruodis D. Maslianikienė 
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kalbų olimpiadų 

8. Konsultacijų organizavimas ugdymo motyvacijos 

stokojantiems mokiniams 

2012-2013 m.m. Kalbų mokytojai 

9. Mokinių rengimas respublikiniams konkursams 

„Tavo žvilgsnis“,  

„ Kengūra“,  

“Amberstar“ 

2013 m. 

 

 

 

 

10. Užsienio kalbų savaitė 2013 m. vasaris Kalbų mokytojai 

11. Kalbų metodinės grupės posėdis. Naujausių 

metodinių leidinių aptarimas 

2013 m. kovas Kalbų mokytojai 

 

 

 12. Metodinės grupės veiklos apibendrinimas ir 

aptarimas 

2013 m. birželis S. Pavlovič 

 

 

 

5. 6-8 kl. auklėtojų metodinės grupės perspektyvinis veiklos planas: 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Temos pavadinimas 

 

Data 

 

Atsakingas 

1. Darbo plano aptarimas 

Ką svarbu žinoti? 

2012 m. rugsėjis A. Abramovičienė 

 

2. 

 

6-8 klasių projektas ,,Mano pasirinkimo kelias“ 2012 m. spalis A. Abramovičienė 

 

3. 

 

Projektas smurto prevencijai ,,Būti kartu- šaunu“  

8 klasių mokiniams (tęsiamas) 

2012 m. lapkritis Š. Garlienė 

O. Orechovienė 

 

4. Projektas ,,T – klasė“ 2013 m. sausis A. Abramovičienė 

5. Projektas ,,Tolerancijos keliu“ 2013 m. kovas A. Čereškevičius 

R. Grigonienė 

M. Zenkevičienė 

6. ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“–projektas 7- tų klasių 

mokiniams( tęsiamas) 

2013 m. gegužė M. Zaičikas 

D. Galatiltienė 

A. Abramovičienė 

7. Turistinio žygio planavimas 

2012-2013 m. m. auklėtojų darbo aptarimas ir 2013-

2014 m. m. perspektyvinio veiklos plano sudarymas 

2013 m. birželis D. Jasiulionienė 

A. Abramovičienė 
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       6. 1-4 gimnazijos klasių auklėtojų  metodinės grupės veiklos planas:   

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Rūkymo ir alkoholio vartojimo įtaka paauglių 

sveikatai 

2012 m.  V. Guogienė 

2.  Išvykos po Nalšios apylinkes  

 

2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

3.  Kultūrinės-pažintinės kelionės ,,Tėvynės pėdsakais“ 2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

4.  Gimnazistų krikštynos 

 

2012 m. lapkritis 2 kl. auklėtojai 

5.  Gimnazijos tradicijų švenčių puoselėjimas: 

mokytojų diena, kalėdinė vakaronė, šimtadienis, 

Užgavėnės ir kt. 

2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

6.  Svarbių Lietuvos istorinių datų paminėjimas 2011-

2012 m. 

2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

7.  Pranešimas ,,Lankomumo problemos“ 

 

2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

8.  Prekybos  žmonėmis prevencija ,,Man tai neatsitiks“ 2012-2013 m.m. V. Guogienė 

Š. Garlienė 

9.  Savižudybių prevencija 2012-2013 m.m. V. Guogienė 

Š. Garlienė 

10.  Profesinės krypties pasirinkimas ,,Sėkmingas 

pasirengimas gyvenimo kelionei“ 

2012-2013 m.m. 1-4 kl. auklėtojai 

PIT atstovai 

 

7. Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data  Atsakingas 

1.  
2012-2013 m. m. teminių planų svarstymas ir 

aprobavimas 
2012 m. rugsėjis  

R. Štuikys  

A. Nekrašas 

2.  
Neformalaus ugdymo rajoninių renginių plano 

2012-2013 m. m. sudarymas 
2012 m. rugsėjis  

A. Nekrašas  

J. Švogžlys  

I. Burokienė  

G. Šamšūra 

3.  

Pirmojo pusmečio ugdymo ir sportinių varžybų 

rezultatų įvertinimų aptarimas 

Žiemos sporto šventės organizavimas mokykloje  

2013 m. vasaris 

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

4.  
Antrojo pusmečio ugdymo ir sportinių varžybų 

rezultatų ir metinių įvertinimų aptarimas 
2013 m. birželis  

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

5.  
Darbo krūvio 2013-2014 m. m. paskirstymo 

svarstymas 
2013 m. birželis  

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  
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I. Burokienė 

 
8. Matematikos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 
Eil. 
Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas (-i) 

1. Matematikos teminių planų 6 - 8 klasėms ir 1 - 4 

gimnazijos klasėms aprobavimas 
Individualizuotų ir pritaikytų programų rašymas ir 

pateikimas tvirtinimui 

2012 m. rugsėjis Matematikos 

mokytojai 
 
Dirbantys su spec. 

poreikių mokiniais 

mokytojai 
2. 2 ir 4 –ųjų gimnazijos klasių mokinių darbų parodos 

temomis „Grafikų transformacijos“ ir „Figūrų 

transformacijos“ 

2012 m. rugsėjis L. Gumovskaja 

3. 2011 – 2012 m. m. valstybinių matematikos egzaminų 

rezultatų analizė 
2012 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 
4. Matematikos savaitės veiklos plano sudarymas 2012 m. spalis G. Valeikienė 

5. Vadovėlio „Informacinės technologijos. Programavimas 

C++ kalba. Pasirenkamasis modulis 11 – 12 klasei“ 

pristatymas 

2012 m. spalis A. Dinda 

6. Integruotas matematikos ir informacinių technologijų 

projektas „Matematika! Matematika? Matematika...“ 
2012 m. spalis - 

gruodis 
G. Valeikienė  
M. Gučienė 
L. Grybauskienė 

7. Mokyklinės I - ojo rato olimpiados užduočių, sudarymas 
Mokyklinės matematikos olimpiados vertinimo 

komisijos sudarymas 
Mokinių, dalyvaujančių matematikos savaitės 

renginiuose, sąrašų parengimas ir pateikimas renginių 

organizatoriams 
Matematikos savaitės veiklos plano detalizavimas ir 

tvirtinimas 

2012 m. lapkritis Matematikos 

mokytojai 
 

 

 

 
G. Valeikienė 

8. Pranešimas matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojams tema „Ugdymo diferencijavimas ir 

individualizavimas“ 

2012 m. lapkritis A. Abramovičienė 

9. Matematikos savaitės organizavimas ir vykdymas 

(olimpiados integruotos parodos, atviri renginiai: 

konkursai, viktorinos, pamokos) 

2012 m. gruodis G. Valeikienė  
Matematikos 

mokytojai 
10. Mokyklinės matematikos olimpiados aptarimas 

1 - 4 gimnazijos klasių mokinių atranka į rajoninę 

matematikos olimpiadą 

2012 m. gruodis Matematikos 

mokytojai 

11. Pranešimas matematikos mokytojams tema „Pamokos 

struktūros klausimai“ 
2013 m. sausis L. Grybauskienė 

12. Rajoninės matematikos olimpiados rezultatų aptarimas 2013 m. sausis - 

vasaris 
Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 
13. Matematikos vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymas 
2013 m. vasaris Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 
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14. Paskaita matematikos ir informacinių technologijų 

mokytojams tema „Trimačių vaizdų formavimas ir 

panaudojimas geometrijos pamokose“ 

2013 m. kovas A. Dinda 

15. Bandomųjų matematikos PUPP 2-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas ir rezultatų analizė 
2013 m. kovas – 

balandis 
 

L. Grybauskienė 

 16. Dalyvavimas konkurse „KENGŪRA 2013“ 2013 m. kovas Matematikos 

mokytojai 
17. Paskaita matematikos mokytojams tema „Hot Potatoes“ 2013 m. balandis M. Gučienė 
18. Bandomųjų matematikos ir informacinių technologijų 

egzaminų 4 - ųjų gimnazijos klasių mokiniams 

organizavimas ir rezultatų analizė 

2013 m. kovas - 

gegužė 
4 – ųjų gimnazijos 

klasių matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

19. Matematikos leidinio „Matematika ir mes“ Nr. 10 

išleidimas 
2013 m. balandis G. Valeikienė  

Matematikos 

mokytojai  
20. Dalyvavimas 2 -ųjų gimnazijos klasių egzaminų 

vertinime  
 

2013 m. gegužė - 

birželis 
Matematikos 

mokytojai  
 

21. Pranešimas matematikos mokytojams tema „Darbas su 

spec. poreikių mokiniais per matematikos pamokas“ 
2013 m. gegužė M. Zenkevičienė 

22. Matematikos internetinės svetainės atnaujinimas  Nuolat L. Grybauskienė  
A. Dinda 

 

        9. Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas 

 

Data Atsakingas 

1. Darbo plano aptarimas, teminių planų ir programų 

aptarimas ir aprobavimas 

2012-09-05 V. Jaksebogienė 

2. Saulės mūšio minėjimas 776 -osioms metinėms (6 

klasių mokiniams) 

2012 m. rugsėjis  N. Mačiulienė 

3. Žydų genocido aukų  minėjimas, atviros pamokos- 

konferencijos  ,, Jie gyveno tarp mūsų“ 11-12 klasių 

mokiniams 

2012 m. rugsėjis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

4. Mokomoji-pažintinė ekskursija mokiniams į 

Labanoro regioninį parką 

2012 m. spalis G. Šamšūra 

 

 

5. Konstitucijos egzamino organizavimas 11-12 kl. 

mokiniams 

2012 m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

6. Integruotos etikos –psichologijos projektas 6 kl. ,, 

Ar lengva būti paaugliu“ 

2012 m. lapkritis Š. Garlienė 

 

7. Tolerancijos dienos minėjimas 2012 m. lapkritis Š. Garlienė 

V. Jaksebogienė 

 

8. Adventinės popietės organizavimas 2012 m. gruodis  T. Matukienė 

B. Stulgaitytė 

9. Akcija „Šiukšlių vieta-šiukšliadėžė“ 

 

2013 m. sausis -

balandis 

Š. Garlienė 
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11. Sausio 13-osios minėjimas 2013 m. sausis N. Spiridonovienė 

N. Mačiulienė 

12. Ekskursija į Vilnių, skirta sausio 13-osios aukoms 

pagerbti 

2013 m. sausis N. Mačiulienė 

13. Gimnazijos savaitė: 

a) 11-12 klasių konferencija, skirta gimnazijos 

įkūrėjui Zigmui Žemaičiui; 

b) pilietiškumo projektų pristatymas 

2013 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

14. Projektas „Renkuosi gyvenimą“ 2013 m. vasaris Š. Garlienė  

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

15. Teisinių žinių konkursas „Temidė“. 2013 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

16. Projektas 12 kl. mokiniams ,,Renkuosi atsakingai“ 2013 m. vasaris Š. Garlienė  

 

17. Vasario 16-osios minėjimas. 11-12 klasių 

konferencija „Ar pažįsti valstybę, kurioje gyveni?“ 

2013 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

18. Metodinės grupės pranešimai: 

a) istorinių šaltinių panaudojimas per istorijos 

pamokas; 

b) naujesni geografijos mokymo metodai 

2013 m. kovas V. Jaksebogienė 

 

 

G. Šamšūra 

 

19. Geografijos savaitė 2013 m. balandis G. Šamšūra 

M.Vitkauskas 

20. Geografijos projektas „Globalinės problemos ir jų 

sprendimo būdai Lietuvoje“ 

2013 m. balandis G. Šamšūra 

 

21. Ilgalaikiai pilietiškumo projektai: 

a) „Jų skausmas- mūsų skausmas“; 

b) „Lietuva-ES narė: privalumai ir 

įsipareigojimai“; 

c) „Lietuva tarp pasaulio valstybių“ 

2012-2013 m.m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 

22. Ekskursijos po Vilnių organizavimas, aplankant 

žymiausias šventoves 

2013 m. gegužė T. Matukienė 

B. Stulgaitytė 

23. Metodinės veiklos už 2012-2013 mokslo metus 

aptarimas 

2013 m. birželis V. Jaksebogienė 

 

 

2. Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Mokomųjų dalykų teminių planų aptarimas ir 

tvirtinimas 

 Dalykų modulių programų tvirtinimas 

 Dalykų brandos egzaminų analizė 

Vertinimo metodų analizė 

2012-09-08 V. Cicėnienė  

 

2.  Dalyvavimas ir renginių organizavimas „Tyrėjų 

naktis“ 

Dalyvavimas 4-oje Lietuvos gamtos mokslų 

2012 m. rugsėjis Gamtos mokslų 

mokytojai 
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olimpiadoje (mokiniams iki 15 m.) 

3.  Mokomųjų dalykų mokyklinių olimpiadų užduočių 

parengimas ir tvirtinimas 

Olimpiadų tvarkaraščių sudarymas 

Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje 

 

2012-11-06 A. Kadzevičius 

V. Cicėnienė 

T. Špakova 

E. Likas 

V. Cicėnas 

O. Krūminienė 

4.  Gamtos mokslų savaitė 

Mokyklinių olimpiadų organizavimas 

2012 m. gruodis V. Cicėnienė 

5.  Dalyvavimas rajono fizikos, chemijos, biologijos 

olimpiadose 

2013 m. sausis - 

vasaris 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

6.  Dalyvavimas atvirame tarptautiniame projekte 

BIOLOGIJOS ir CHEMIJOS internetiniame (online) 

konkurse „ELEMENTUM“ 

2013 m. vasaris-

kovas 

V. Cicėnienė 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

7.  Dalyvavimas fizikos internetiniame konkurse 

„Etalon“ 

2013 m. vasaris-

kovas 

D. Jasiulionienė 

T. Špakova 

E. Likas 

8.  Dalyvavimas projekte „Gamtos Kengūra“ 2013 m. kovas V. Cicėnas 

9.  „Žemės dienos“ paminėjimas 2013-03-20 O. Krūminienė 

10.  Mokomųjų dalykų programų įvykdymo 

apibendrinimas 

2013-06-03 V. Cicėnienė 

        

 11. Technologijų metodinės grupės veiklos planas:  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Data 

 

  Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas. Mokomojo dalyko teminių 

planų aprobavimas 

2012 m. rugsėjis A. Čereškevičius 

2. Dalyvauti tradiciniame rajoniniame Rudens 

kermošiaus renginyje 

2012 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

3. Nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją seminaruose ir 

kursuose 

2012-2013 m.m. Technologijų 

mokytojai 

4. Dalyvauti rajoninėje technologijų dalyko olimpiadoje 2013 m. vasaris A. Čereškevičius 

5. Organizuoti ir dalyvauti tradicinėje Kaziuko mugėje 2013 m.  kovas Technologijų 

mokytojai 

6. Nuolat bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais 2012-2013 m.m. Technologijų 

mokytojai 

7. Organizuoti technologijų dalyko brandos egzamino 

darbų parodą 

2013 m.  gegužė A. Čereškevičius 

8. Papildomo ugdymo programų rengimas ir 

aprobavimas 

2013 m. gegužė Būrelių vadovai 

9. Mokslo metų rezultatų aptarimas Organizaciniai 

klausimai 

2013 m. gegužė A. Čereškevičius 

____________________________
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

       gimnazijos veiklos programos 

          2012-2013 m. m. 

            8 priedas 

 

12. KARJEROS PASLAUGŲ PLANAS: TEMA – VERSLUMAS 

2012 – 2013 M.M.                                                           
 

  

Eil.  

Nr. 

 

Temos pavadinimas 

 

Data 

 

Atsakingas 

1. Projekto ,,T-klasė“ ( iš tėvų darboviečių) 

vaizdo medžiagos peržiūra ir analizė 

2012 m. rugsėjis A. Abramovičienė 

M. Zaičikas 

E. Nilovienė 

2. 

 

Projekto ,,Ugdymo karjerai ir stebėsenos 

modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame 

lavinime“ 

2012-2013 m.m. A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

3. 

 

Matematikos modulis 4 gimnazijos klasėms 

,,Finansinio skaičiavimo praktikumas“ 

2012-2013 m.m. A. Abramovičienė 

 

 

4. 

Ekonomikos modulis 3-4 gimnazijos klasėms 

,,Moksleivių mokomoji bendrovė“  

2012-2013 m.m. M. Zaičikas 

 

 

5. 

Susitikimas – diskusija su Švenčionių rajono 

verslininkais 

2012 m.  

spalio 22 d. 

A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

6. Ekonomikos modulis 3-4 gimnazijos klasėms 

,,Moksleiviai – Lietuvos verslui“ 

2012-2013 m.m. M. Zaičikas 

7. Išvyka į parodą ,,Mokymas. Studijos. Karjera“ 

Lietuvos parodų centre ,,Litexpo“ 

2013 m. sausis L. Gumovskaja 

Ž. Garlienė 

R. Šidlauskienė 

8. 2 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių verslo 

informavimo centrą 

2013 m. vasaris L. Grybauskienė 

J. Vitkauskienė 

9. Išvykos į rajono ir respublikos įmones 2012-2013 m.m. Klasių auklėtojai 

10. 3 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių darbo 

biržą 

2013 m. vasaris G.Valeikienė 

11. Draugų diena (susitikimas su buvusiais 

mokiniais) 

2013 m. kovas D. Jasiulionienė 

A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

12. Ugdymas karjerai dalykų pamokose 2012-2013 m.m. Dalykų mokytojai 

 

13. Susitikimai su aukštųjų mokyklų atstovais 

 

2013 m. 

sausis - kovas 

A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

14. Susitikimas su ,,Kastu International“ atstovais, 

tema: ,,Studijos užsienyje, ugdant jaunuosius 

verslininkus“ 

2013 m. balandis A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

____________________________________ 

 

 


