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 ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2014-2015 M.M. VEIKLOS PROGRAMA 

  

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2013-2014 m. m. gimnazijoje mokėsi 452 mokiniai, iš jų 7-8 klasėse - 130 mokinių, 1-4 

gimnazijos klasėse – 322  mokiniai. Dirbo 66 pedagoginiai darbuotojai: 4 ekspertai, 39 metodininkai,14 

vyresniųjų mokytojų, 6 mokytojai, pagalbą mokiniams teikė socialinis pedagogas, 2 specialieji 

pedagogai, psichologas bei mokytojai padėjėjai. 

Brandos atestatai įteikti 75 mokiniams, 1 mokiniui įteiktas vidurinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 87 mokiniams. 3 gimnazijos mokiniai 

palikti kartoti kurso. 

Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 76 kandidatai. Be privalomojo lietuvių kalbos ir 

literatūros egzamino, populiariausi buvo šių dalykų brandos egzaminai: istorija (47 kandidatai), 

matematika (33 kandidatai), užsienio kalba (anglų) (30 kandidatų), užsienio kalba (rusų) (26 

kandidatai).  

Visi gimnazijos kandidatai išlaikė užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių), geografijos, fizikos 

valstybinius brandos egzaminus bei menų, technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinius 

brandos egzaminus.  

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 15,22% kandidatų, 

istorijos –  21,74% kandidatų, chemijos – 20% kandidatų, informacinių technologijų -14,29% 

kandidatų, matematikos – 16,13 % kandidatų, biologijos – 14,29% kandidatų.  

Didžiausią neišlaikiusių pasirinkto brandos egzamino skaičių (21,74%) sudaro istorijos 

valstybinį brandos egzaminą pasirinkę gimnazijos kandidatai.  

Šiais mokslo metais gimnazijos 8 klasių mokiniai dalyvavo Standartizuotų testų taikyme. 

Turėjome galimybę savarankiškai ir objektyviai įsivertinti lietuvių kalbos, matematikos ir istorijos 

mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai 

gerinti. Rezultatai skelbiami gimnazijos svetainėje. 

2013-2014 m. m. gimnazijos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir 

konkursuose, sportinėse varžybose, renginiuose. 

Gimnazijos mokytojams ir mokiniams įteiktas padėkos raštas už aktyvų dalyvavimą Europos 

paveldo dienoms skirtame žygyje „1863 m. sukilimo pėdsakus menančiomis vietomis“.  

Merginų ir berniukų komandos laimėjo I vietas ir iškovojo taures rajoninėse Lietuvos 

moksleivių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose (kūno kultūros mokytojai). Gimnazijos 

komanda apdovanota diplomu  už III  vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajoninėse kroso 

estafečių varžybose (mokyt. A. Nekrašas, R.Štuikys). Rajoniniame  Grybavimo čempionate  gimnazijos 

komanda „Skautai“ užėmė I vietą įspūdingiausio prisistatymo rungtyje.  Berniukų futbolo komanda 

užėmė I vietą 10-osiose Lietuvos mokyklų futbolo žaidynėse Švenčionių rajono savivaldybės finale. 

Diplomu apdovanota gimnazijos komanda, užėmusi I vietą  Švenčionių rajono seniūnijų mokyklų 

(1998-2000 m. gimusių mokinių) futbolo žaidynėse  „Golas!2014“ (kūno kultūros mokytojai). 7-8 

klasių mokinių  komanda iškovojo I vietą rajono konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ (mokyt. Šarūnė 

Garlienė). 4b kl. mokinys Eimantas Kraujalis užėmė II vietą biologijos olimpiados 11 klasių grupėje 

(mokyt. A. Kadzevičius). 7c kl. mokinys Dovilas Dicevičius apdovanotas padėkos raštu už geriausią 

darbą rajoniniame tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurse (mokyt. R. Grigonienė). 1b klasės 
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mokinys Deividas Dubinovas (mokytoja Jolita Žemienė) ir 2a klasės mokinė Kamilė Razmytė 

(mokytoja Žydrė Garlienė) Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajono etape 9-12 klasių 

grupėje užėmė antrąsias vietas. 3a kl. mokinė Ieva Guigaitė užėmė I vietą fizikos olimpiados rajono 

etape, o 3a kl. mokinė Gintarė Ždanaitė  -  II vietą (mokyt. D. Jasiulionienė). 2a kl. mokinė Aleksandra 

Tepliakovaitė apdovanota padėkos raštu už III vietą fizikos olimpiados rajoniniame etape (mokyt. D. 

Jasiulionienė). 4b klasės mokiniui Povilui Nalivaikai įteiktas padėkos raštas už II vietą chemijos 

olimpiados rajono etape dvyliktų klasių grupėje (mokyt. V. Cicėnienė).  3c kl. mokinys Arnas 

Ambrasas užėmė II vietą anglų kalbos 10-11 klasių mokinių olimpiados rajono etape (mokyt. D. 

Maslianikienė). Padėkos raštu už  I vietą anglų kalbos olimpiadoje 8 klasių mokiniams rajono etape 

apdovanota 8a kl. mokinė Erika Ragauskaitė (mokyt. L. Alionienė). 2d kl. mokinei Laurai 

Krupeninaitei įteiktas padėkos raštas už II vietą rusų (gimtosios ir užsienio) kalbos olimpiados 10-11 

klasių mokiniams rajono etape.  4c kl. mokinys Povilas Vinikas užėmė III vietą informatikos 

olimpiados rajoniniame etape (mokyt. A. Dinda). Padėkos raštais apdovanoti 7c kl. mokiniai Laura 

Bachvalova ir Ignas Bagdonas. Gimnazijos komanda sumanumą parodė  rajoniniame teisinių žinių 

konkurse „Temidė“  ir iškovojo teisę dalyvauti kitame etape (mokyt. O. Orechovienė). 

Vilniaus apskrityje gimnazijos komanda „Bomba“ iškovojo II vietą 10-osiose Lietuvos 

mokyklų futbolo žaidynėse. 

Visagino savivaldybės ekonomikos ir verslo regioninėje olimpiadoje diplomais apdovanoti šie 

mokiniai: 3c kl. mokinys Arnas Ambrasas (I vieta), 4b klasės mokinė Rasa Binderytė ir 4c klasės 

mokinys Kostas Lazdin (III vieta) (mokyt. M. Zaičikas). Padėkomis už dalyvavimą Lietuvos vaikų ir 

moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurse „Tramtatulis 2014“ apdovanoti šie mokiniai: 

Agnė Paulavičiūtė, 4c kl., Dovilė Paulavičiūtė, 4c kl., Karina Ratabylska, 2a kl. (mokyt. K. Pranskus). 

Sirvėtos regioninio parko organizuotame eilėraščių konkurse „Gyvybės medis“ 4b kl. mokinei Evelinai 

Mamiūnaitei įteikta padėka už eilėmis perteiktą jausmingą grožio suvokimą ir puikiai atskleistą 

gyvybės medžio simbolio reikšmę (I vieta vyresniųjų amžiaus grupėje), 2a kl. mokinei Aleksandrai 

Tepliakovaitei (III vieta vyresniųjų amžiaus grupėje) , 1b kl. mokiniui Deividui Dubinovui (I vieta 

jaunesniųjų amžiaus grupėje) (mokyt. L. Juodagalvienė, Ž. Garlienė, J. Žemienė).  

Lietuvos moksleivių štangos spaudimo čempionate Prienuose iškovota taurė (III vieta 

komandinėje mokyklų įskaitoje). Futbolo komanda „Bomba“ Lietuvos seniūnijų mokyklų (1998-2000 

gim. mokinių) Vilniaus apskrities žaidynėse laimėjo II vietą ir iškovojo taurę. Apdovanoti komandos 

nariai: geriausias puolėjas Lukas Babachinas (8a kl.) ir rezultatyviausias žaidėjas Andrius Lazovskis 

(1b kl.) (kūno kultūros mokytojai). Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuotose 

lengvosios atletikos varžybose „Jaunimo spartakiada – 2013“ gimnazijos komandai įteiktas diplomas 

už  I vietą estafetės 4 x 100 m. bėgimo rungtyje. Šiose varžybose 2a kl. mokinys Stanislovas Čiučiurka 

apdovanotas diplomu už I vietą vaikinų šuolio į tolį rungtyje, 2a kl. mokinė Aleksandra Tepliakovaitė – 

diplomu už II vietą merginų 100 m. bėgimo rungtyje, 1c  kl. mokinys Igoris Andrejev – diplomu už III 

vietą vaikinų šuolio į tolį rungtyje (mokyt. R. Štuikys, G. Šamšūra). Gimnazijos komanda antrajame 

teisinių žinių konkurso „Temidė“ etape užėmė I-ąją vietą (mokyt. O. Orechovienė).  

Šalies konkursuose dalyvavę mokiniai apdovanoti diplomais ir padėkos raštais.  

Respublikiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olimpys 2014“ I laipsnio 

diplomu už puikų rezultatą  apdovanotas 7c kl. mokinys Dovilas Dicevičius, II laipsnio diplomu – 8a 

kl. mokinys Mingaudas Matukas, III laipsnio diplomu – 7a kl. mokinys Ignas Čereškevičius ir 7b kl. 

mokinys Ruslanas Gailiušas (mokyt. M. Gučienė). Respublikiniame edukaciniame lietuvių kalbos 

konkurse „Olympis 2014“  I laipsnio diplomu už puikų rezultatą apdovanota 2b kl. mokinė Šarūnė 

Dragūnaitė, II laipsnio diplomu – 3b kl. mokinė Virginija Tatarčuk, III laipsnio diplomu – 3b kl. 

mokinė Emilija Veličkaitė (mokyt. O. Barkuvienė). Respublikiniame edukaciniame fizikos konkurse 

„Olimpys 2014“  I laipsnio diplomu už puikų rezultatą apdovanota 3a kl.  mokinė Ieva Guigaitė, III 

laipsnio diplomu – 3a kl.  mokinė Inga Beresnevičiūtė (mokyt. D. Jasiulionienė). Respublikiniame 

edukaciniame chemijos konkurse „Olimpys 2014“ I laipsnio diplomu už puikų rezultatą apdovanotas 

7c kl. mokinys Dovilas Dicevičius (mokyt. V. Cicėnienė). Diplomi už socialinio verslo idėją Mokinių 

verslumo idėjų konkurse įteikti 2a kl. mokiniui Stanislovui Čiučiurkai, 2a kl. mokiniui Mantvydui 
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Grybauskui, 2a kl. mokinei Aleksandrai Tepliakovaitei (mokyt. M. Zaičikas). Už dalyvavimą 

respublikiniame konkurse „Taisyk“ padėkos įteiktos 2b kl. mokiniams Monikai Bagdonaitei, Kotrynai 

Druteikaitei, Šarūnei Dragūnaitei, Gintarui Panavui.  LR seimo narės Dalios Teišerskytės padėka už 

dalyvavimą rašinių konkurse „Ką Jums reiškia teatras“ įteikta 2b kl. mokiniui Gintarui Panavui (mokyt. 

O. Barkuvienė). 

 Daug mokinių dalyvavo kalbų, istorijos, matematikos  tarptautiniame konkurse  „Kengūra 

2014“ (dalykų mokytojai). „Kalbų kengūros 2014“ Auksinės Kengūros diplomais apdovanoti šie 

mokiniai: Erika Dulovaitė, 2d kl. (lietuvių k.), Diana Čop, 2d kl. (lietuvių k.) (mokyt. L. 

Juodagalvienė), Viktorija Tiukša, 7c kl.(rusų k.), Karina Ratabylskaitė, 2c kl. (rusų k.) (mokyt. J. 

Jarmolovskaja), Viktorija Rinkevičiūtė,  Laura Krupeninaitė, 2d kl. (rusų k.) (mokyt. D. Voitechovič),   

Rūtenis Jakučiūnas,1c kl. (anglų k.), Faustas Padgurskis, 1c kl. (anglų k.). Sidabrinės Kengūros 

diplomais apdovanoti Julija Burokaitė, 2d kl. (lietuvių k.), Karina Jerofejeva, 8c kl. (rusų k.), Jekaterina 

Jacevičiūtė, 1c kl. (anglų k.), Dovilas Dicevičius, 7c kl. (anglų k.), Rokas Mastenica, 1c kl. (anglų k.) 

Įteikti šeši Oranžinės Kengūros diplomai. Mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytojos Laima 

Juodagalvienė, Ona Barkuvienė, Vita Petkevičienė, rusų kalbos mokytojos Janina Jarmolovskaja, 

Marija Klevienė, Edita Tomašauskienė,  Danuta Voitechovič, anglų kalbos mokytojos Diana 

Galatiltienė, Loreta Alionienė, Aušra Kleinienė. Diplomais už labai gerai atliktus darbus (vertimus iš 

anglų kalbos, pateiktus vertimų ir iliustracijų projekto konkursui „Tavo žvilgsnis“) apdovanoti Gabrielė 

Burokaitė, 7a kl. mokinė, Domilė Matuškevičiūtė, 7a kl. mokinė, Jonas Gaškauskas, 8a kl. mokinys 

(mokyt. S. Kraujalienė). 

Konkurse „Mūsų krašto šventųjų pėdomis. Šv. Kazimieras“ II vietą laimėjo gimnazijos mokinių 

komanda – Monika Bagdonaitė, 2b kl.,  Šarūnė Dragūnaitė, 2b kl., Diana Jonušaitė, 2b kl., Brigita 

Klipčiūtė, 2b kl., Gintarė Kuliešytė, 2b  kl., Erika Marozaitė, 2b kl., Gintaras Panavas, 2b kl (mokyt. B. 

Stulgaitytė).  

Justina Baliukonytė, 2a kl., Audronė Dambrauskaitė, 1a kl., Gabrielė Gaškauskaitė, 2b kl., 

Adelė Kakaškaitė, 2a kl., Brigita Klusaitytė, 2a kl., Gabrielė Laučiškytė, 1a kl., Eglė Masevičiūtė, 4 kl., 

Renata Menčinskaitė, 1a kl., Kamilė Razmytė, 2a kl., Evelina Skrabutėnaitė, 1a kl., Kotryna Subačiūtė, 

4 kl., Aleksandra Tepliakovaitė, 2a kl., Anastasija Travkina, 3c kl., dalyvavo ir iškovojo prizinę vietą 

Kaune LMSA vaikų, jaunimo ir suaugusių šventėje – konkurse „Šokio fiesta 2014“. Šios mokinės taip 

pat dalyvavo Palangoje vykusiame festivalyje „Sportas viesiems“. 

Istorijos mokytoja Nadežda Spiridonovienė apdovanota I laipsnio nominacija už pasiekimus 

visuomeninio kapitalo (pilietiškumo) ugdymo srityje. 

Lietuvių kalbos mokytojai Editai Daškevičienei įteiktas padėkos raštas už mokinio parengimą 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadai Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams, už 

humanitarinės kultūros puoselėjimą Lietuvoje.  

Kūno kultūros mokytojai Irinai Burokienei įteikta padėka už puikų  pasirodymą vaikų, jaunimo 

ir suaugusiųjų šventėje – konkurse „LMSA šokio fiesta“. 

2013-2014 m. m. mokiniams buvo pasiūlytos 24 neformaliojo ugdymo programos, iš viso 36 

savaitinės valandos (vidutiniškai 1 mokykloje besimokančiam mokiniui tenka 0,08 val.). 6 programos  

(iš viso 12 val.) buvo skirtos 7-8 klasių mokiniams, o 19 programų (iš viso 24 val.) – 1- 4 gimn. klasių 

mokiniams (dalis programų buvo pritaikytos ir 7-8, ir 1-4 gimn. kl. mokiniams). Dirbo 21 patyręs 

neformaliojo ugdymo programų vadovas.  

Be neformaliojo ugdymo užsiėmimų mokykloje, mokiniai lankė Švenčionių papildomo ugdymo 

centre organizuojamus užsiėmimus, mokėsi rajono meno mokyklose:  

Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje – 53 mokiniai.  

Švenčionių papildomo ugdymo centre – 51 mokinys.  

Švenčionėlių meno mokykloje – 1 mokinys.  

Iš viso: 105 mokiniai (~  23 % visų besimokančių gimnazijoje).  

2013-2014 m. m. gimnazijoje buvo organizuota daug įvairių renginių – susitikimų, konkursų, 

paskaitų, vykdyti įvairūs projektai.  
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Visus mokslo metus buvo vykdomas projektas „Gėrio žingsnis link tavęs“, istorijos mokytoja  

N. Spiridonovienė su Jaunaisiais gimnazijos skautais vykdė  Švenčionių r. jaunimo reikalų tarybos 

finansuojamą projektą „Draugaukime! Pažinkime! Džiaukimės!“, mokytojai  J. Vitkauskienė, K. 

Pranskus, R. Štuikys, J. Jarmolovskaja, A. Kleinienė, D. Jasiulionienė vykdė projekto „Kūrybinės 

partnerystės“ veiklą, dalyvavo „Tyrinėjančios mokyklos“ programoje. Gauta padėka už mokyklos 

kūrybiško mokymosi projekto pristatymą „Būk  su manim“  projekto „Kūrybinės partnerystės“  

baigiamojoje konferencijoje Vilniaus regione. Šį projektą kuravo mokytoja Ž. Garlienė, dalyvavo 

mokytojos V. Jaksebogienė, Danuta Voitechovič,  projekto kūrybinė grupė ir 2a gimn. kl. mokiniai. 

Etikos mokytoja Šarūnė Garlienė vykdė etikos projektus „Gimnazijos įvaizdis“ , „Sveikatiada“. Buvo 

vykdomas LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto konkurso „Būkime kartu“  projektas „Bus 

smagu“ (vadovė D. Jasiulionienė). Konkurso tikslas buvo skatinti mokymo įstaigų su skirtingomis 

mokomosiomis kalbomis mokinių tarpusavio bendradarbiavimą per bendrą edukacinę veiklą. 

Gimnazijos folkloro ansamblis „Aušrela“ ir etnografinis ansamblis „Atgaja“ kartu su Lenkijos 

respublikos Mrangovo Vesterplates gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus mokiniais dalyvavo Švenčionių 

r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centre stovykloje. Projektą rėmė Švenčionių r. Jaunimo reikalų taryba. 

Projekto tikslas – puoselėti ir saugoti kultūros paveldą, ugdyti tautiškumo, pilietiškumo, socialines bei 

komunikavimo kompetencijas, toleranciją bei pagarbą kitataučiams. Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir 

turizmo centre buvo organizuojama 3-jų dienų kūrybinė – meninė stovykla, kurioje dalyvavo mūsų 

gimnazijos mokiniai, Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio  gimnazijos mokiniai. Gimnazistai 

dalyvavo   projekte ,,Vertėjų pamokos  jaunimui“ (vykdytojai Lietuvos vertėjų sąjunga). Šiame projekte 

dalyvavo ir vertėja Vilija Gerulaitienė.  

Gimnazijos bendruomenei, tėveliams Anai Marmienei, Aleksejui Nikitinui buvo įteiktos 

padėkos už nuoširdų  ir reikšmingą darbą projekte „T klasė“. 

Dalyvavome akcijose: ,,Nelik abejingas“ (gruodžio mėn.), veiksmo savaitė „Be patyčių“ (kovo 

mėn.), ,,Darom 2014“ (balandžio mėn.).  

Ugdymo karjerai koordinatorė A. Abramovičienė organizavo pamokas ,,Asmeninis  mokymosi 

stilius karjeros kelyje“.  Vyresniųjų klasių mokiniai vyko į tarptautinę studijų mugę „Studijos 2014“,  į 

Vilniaus Jaunimo darbo centrą. Vyko susitikimas su IĮ „Rūta“ vadove A. Lipnickiene. Gimnazistai 

dalyvavo seminaruose  ,,Laiko valdymas“,  „Moksleivi, planuok savo karjerą šiandien“. 

Gimnazijoje vyko susitikimas su LR Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu. Jame 

dalyvavo nemažai mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų, taip pat Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos 

bei Pabradės „Ryto“ ir „Žeimenos“ gimnazijų atstovų. Ministras pasakojo apie švietimo naujoves, 

studijų programas, atsakė į klausimus. Vyko įdomus, gyvas bendravimas su auditorija.  

Gimnazijoje vyko įvairių konkursų, organizuojamos jau tradicinėmis tapusios  šventės: 

Adventinė vakaronė „Leliumai“ (mokytojai J. Vitkauskienė, K. Pranskus, D. Jasiulionienė, klasių 

vadovai), kalėdinis krepšinio turnyras „3*3“ (kūno kultūros mokytojai R. Štuikys, A. Nekrašas, J. 

Švogžlys),  Lietuvos moksleivių krepšinio čempionato ,,Manija“ rajoninės varžybos (vaikinams ir 

merginoms) (mokyt. A. Nekrašas, R. Štuikys). Buvo vykdomas Lietuvos moksleivių sąjungos 

programos „Kalbą kuriu AŠ!“ konkursas „Taisyk“ (mokyt. O. Barkuvienė). Vyko Žinių mūšio – 

viktorinos I, II ir III turai (Š. Garlienė, V. Cicėnas). 

Gimnazistai dalyvavo rajono folkloro ansamblių varžytuvėse „Sakuolė paukštelė” (mok. J. 

Vitkauskienė, K. Pranskus). Tradiciškai  gimnazijoje vyko  Lietuviškos dainos konkursas „Dainuoju 

Lietuvai“ (atsakingi klasių vadovai, muzikos mokytojai). Laimėjusi klasė vyko į pažintinę kultūrinę 

ekskursiją į Vilnių. Mokiniai dalyvavo konkurse – parodoje, skirtoje  Švenčionių Visų Šventųjų 

parapijos 600 metų jubiliejui (mok. J. Vitkauskienė ).  

             Gimnazijos folkloro ansambliai  „Aušrela“  ir  ‚,Atgaja“ įveikė atrankas ir dalyvavo Pasaulio 

lietuvių dainų šventėje. Ansambliams sėkmingai vadovauja mokytojai Jūratė Vitkauskienė ir 

Kazimieras Pranskus. 

Gimnazijoje vyko Meninio skaitymo konkursas, skirtas  K. Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms paminėti (lietuvių kalbos mokytojai ). Jau tradiciškai vasario mėnesį vyksta buvusių 

gimnazijos mokinių susitikimas (atsakingi muzikos mokytojai, klasių vadovai), Vasario 16-osios 
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minėjimas-koncertas (mokyt. N. Mačiulienė, V. Uzielienė, K. Pranskus, istorijos mokytojai), 

Šimtadienio šventė (3 – ių gimn. klasių vadovai). 

            Mokiniai aktyviai dalyvavo internetiniame konkurse „Išmanioji diena“ (mokyt. Virginija 

Cicėnienė), nacionalinio konkurso „Švari kalba – švari galva“ II etape ir konkurso baigiamajame 

renginyje Prezidentūroje (mokyt. O. Barkuvienė ).  

Vienas svarbiausių įvykių – tai renginys, skirtas gimnazijos 95-mečiui (kūrybinė grupė, 

gimnazijos mokytojai ir mokiniai).  

Mokytojai su savo ugdytiniais vyko į pažintines, edukacines keliones: dalyvavo Europos 

pamokoje Seimo Europos informacijos biure ir ekskursijoje po Seimą (mokytojai A. Čereškevičius, M. 

Zenkevičienė, R. Grigonienė), edukaciniame spektaklyje Nemenčinės bunkeriuose (mokyt. V. 

Jaksebogienė, L. Juodagalvienė, A. Kadzevičius), stebėjo ADG Europe ir TNT Theatre Britain dviejų 

dalių spektaklį anglų kalba (pagal Robert Louis  Stevenson „Daktaras Džekilas ir ponas Haidas“ (anglų 

kalbos mokytojos) ir kt. 

Buvo vykdoma Lenkijos Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus ir mūsų 

gimnazijos mokinių ir mokytojų mainų programa, gimnazijoje viešėjo Baltarusijos Respublikos 

Postavų miesto svečių delegacija. Birželio mėnesį vyko atsakomasis vizitas. 

Tolesnis mokymasis. 2014 m. gimnaziją baigė 76 abiturientai. Iš jų 75 gavo brandos 

atestatus, 1 – vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. 

 

70-osios laidos tolesnis mokymasis 4a gimn. kl. 
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Palyginimas su 2012 m., 2013 m. baigusiųjų tolesnėmis studijomis  

 

Baigimo metai Aukštosios 

studijos 

Profesinio 

rengimo 

studijos 

Dirba Registruoti darbo 

biržoje 

2012 68% 11% 19% 2% 

2013 68% 16% 13% 3% 

2014 61,84% 21,05% 11,85% 5,26% 

Universitetų pasirinkimas Kolegijų pasirinkimas 

 

Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino 

technikos universitetas, Vilniaus edukologinis 

universitetas, Mykolo Romerio universitetas, 
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 
Kazimiero Simonavičiaus universitetas 

 

 

Vilniaus kolegija, Vilniaus dizaino kolegija, Utenos 

kolegija, Vilniaus verslo kolegija, Vilniaus 

kooperacijos kolegija 

Profesinių mokyklų pasirinkimas Pasirenkamos specialybės 

 

Pasienio mokykla, Vilniaus automechanikos 

ir verslo mokykla, Cirkliškio profesinio 

rengimo centras 

 

• Išmaniųjų įrenginių technologijos 

• Pasieniečio profesija  

• Pramogų industrija 

• Svetingumo renginių industrija 

• Maisto produktų technologijos, maisto 

biotechnologija, pramoninė biotechnologija   

• Buhalterinė apskaita, finansų inžinerija, finansų 

draudimo matematika  

• Telekomunikacijų fizika ir elektronika 

• Cheminė analizė 

• Aviacijos mechanikos inžinerija 

• Bendrosios praktikos slauga 

• Kineziterapija 

• Teisė; teisė ir muitinės veikla   

• Anglų – prancūzų filologija   

• Rusų filologija 
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• Biologija 

• Statybos inžinerija 

• Interneto inžinerija 

• Šukuosenų dizainas 

• Grafikos dizainas 

• Miškininko profesija 

• Apdailininko profesija 

Ir kt. 

 

Gimnazijos vidaus įsivertinimo grupė 2013-2014 m. m. tyrė šiuos veiklos rodiklius: 

 

1.1.1. Vertybės, elgesio normos, principai 

1.3.3. Aplinkos jaukumas 

2.3.5. Namų darbai 

2.4.1. Mokymosi motyvacija 

4.2.1. Pagalba mokiniams 

4.2.2. Psichologinė pagalba 

4.2.3. Socialinė pagalba 

4.4.3. Profesinis švietimas 

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis 

4.5.2. Tėvų švietimo politika 

  

Šiuos veiklos rodiklius pasiūlė įsivertinti Gimnazijos taryba atsižvelgdama į plataus 

audito rezultatus. Gimnazijos veiklos įsivertinimui buvo taikoma internetinė platforma iqesonline.lt 

(instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti). 

Įsivertinimo rezultatai: 

 

Tema Veiklos srities 

rodikliai 

Vertinimo 

lygmuo 

Išvados, rekomendacijos 

1.1. Etosas 1.1.1. Vertybės, 

elgesio normos, 

principai 

3,5 Net 98 % mokytojų mano, kad gimnazijos 

bendruomenė susitarusi dėl vertybių, 

principų, dalyvauja kuriant gimnazijos įvaizdį 

bei prisiima atsakomybę už tikslų 

įgyvendinimą. Tai aukščiausios vertės. 

Panašiai mano ir apie 90 % tėvų bei 80 % 

mokinių 

Daugumos gimnazijos bendruomenės narių 

veikla grindžiama pozityvumo bei 

nuoseklumo principais 

98 % mokytojų mano, kad  klasių auklėtojai 

savo veikloje kuria vidaus gyvenimo kultūrą 

Rekomendacijos 

Daugiau dėmesio skirti jaukios aplinkos 

kūrimui ( nors nuo bendruomenės ne viskas 

čia priklauso) 

Skatinti mokinius ir tėvus aktyviau dalyvauti 

apklausose 

Efektyviau išnaudoti gimnazijos erdves 

ugdymui 

1.3. Tvarka 1.3.3.Aplinkos 

jaukumas 

3 

2.3. Mokymo 

kokybė 

2.3.5. Namų 

darbai 

3 Stipriosios pusės: 
Namų darbai skiriami ir tikrinami pastoviai 
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Užduotys skatina mokinius kurti, ieškoti, 

pritaikyti, spręsti problemas 

Silpnosios pusės: 
Namų darbus reikėtų daugiau diferencijuoti ir 

individualizuoti, derinti su kitais mokytojais 

ir vertinti 

Rekomendacijos 

Namų darbai mokiniams yra reikalingi 

Skiriant namų darbus atsižvelgti į mokinių 

pasiūlymus, derinti su kitų dalykų mokytojais 

Užduodami namų darbus mokytojai turėtų 

mažinti jų apimtį 

Užduodami namų darbus mokytojai turi 

paaiškinti, nurodyti atlikimo gaires 

Diferencijuoti ir individualizuoti užduotis 

pagal mokinių pasiekimus 

Užduodamus namų darbus būtina patikrinti 

arba aptarti klasėje 

Daugiau akcentuoti darbo svarbą, nurodyti 

vertinimo kriterijus ( galima vertinti 

kaupiamuoju balu) 

Daugiau užduočių, skatinančių mokinių 

kūrybingumą 

2.4. 

Mokymosi 

kokybė 

2.4.1. 

Mokymosi 

motyvacija 

3 88% mokinių įvardijo, kad mokosi, nes tai 

svarbu norint gauti gerą darbo vietą 

Daugumą  mokinių (79 proc.) skatina 

mokytis mokomosios medžiagos sąsaja su 

kasdieniu gyvenimu 

Daugumai mokinių (70 proc.) patinka 

dalyvauti įvairiuose projektuose, konkursuose 

Daugiau kaip pusė mokinių (77 proc.) teigė, 

kad svarbus motyvas mokytis yra geras 

pusmečio įvertinimas 

Rekomendacijos 

Atkreipti didesnį dėmesį į mokomosios 

medžiagos pateikimą mokiniams: naudotis 

vaizdine medžiaga, teoriją sieti su kasdieniu 

gyvenimu, taikyti aktyvius mokymo metodus 

Padėti  mokiniams suprasti, kad sistemingas, 

kryptingas mokymąsis užtikrina gerus 

mokymosi rezultatus 

Tėvų susirinkimų metu priminti apie 

humaniško, pozityvaus auklėjimo svarbą bei 

vertę besiformuojančiai asmenybei 

4.2. 

Pedagoginė, 

psichologinė, 

socialinė 

pagalba 

4.2.1. Pagalba 

mokiniams 

3 Tėvai giria savo vaikus už gerą mokymąsi, 

skatina gerai pasirengti egzaminams 

Tėvai domisi, kaip sekasi mokykloje 
Mokytojai aptaria su mumis, tėvais, mūsų 

vaiko mokymosi pasiekimus, artimiausius 

tikslus ir mūsų vaikui keliamus lūkesčius 

Tėvai teigia, kad: mano vaikas pasitiki savo 

4.2.2. 

Psichologinė 

pagalba 

3 

4.2.3. Socialinė 

pagalba 

3 
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4.4. Pagalba 

planuojant 

karjerą 

4.4.3. Profesinis 

švietimas 

3 klasės auklėtoja (-u), mokykloje jaučiasi gerai 

Gera bendroji rūpinimosi mokiniais politika 

Mokyklos mokytojai teikia pagalbą 

specialiųjų poreikių vaikų tėvams dėl vaikų 

mokymosi, geba konstruktyviai kalbėtis su 

mokinio, kuris turi problemų šeimoje, tėvais 

Tobulinimo prioritetai: 

Gabių ir talentingų vaikų ugdymas 

Profesinis konsultavimas ir informavimas 

Psichologinė, socialinė pagalba 

Tėvų (globėjų) švietimo politika 

4.5. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas 

4.5.1. Tėvų 

pagalba 

mokantis 

3 

4.5.2. Tėvų 

švietimo 

politika 

3 

 

II. GIMNAZIJOS MISIJA 

 

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

išsilavinimą, kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei tapti savarankišku 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  2014-2015 MOKSLO METAMS 

 

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

mokytis visą gyvenimą. 

            5. Kurti mokymosi aplinką, padedančią individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo(si) procesą, 

skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, panaudojant moderniąsias technologijas ir ugdant 

esmines kompetencijas 

6. Telkti bendruomenę mokyklos įvaizdžio kūrimui. 

 

V. GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI 2014-2015 MOKSLO METAMS 

 

7. Plėtoti ugdomosios veiklos ir gyvenimo praktikos sąsajas. 

8. Siekti geresnio mokinių pažangumo ir lankomumo. 

9. Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes. 

10. Kurti mokiniams saugią aplinką. 

    11. Teikti kvalifikuotą pedagoginę psichologinę pagalbą gabiems ir mokymosi sunkumų, 

psichologinių problemų turintiems mokiniams 

         12. Sudaryti lygias galimybes gabiems ir turintiems ugdymosi spragų mokiniams pasirinkti 

ugdymo turinį, atsižvelgiant į savo interesus, poreikius, gimnazijos galimybes. 

         13. Siekti gilesnio ugdymo proceso veiklų individualizavimo ir diferencijavimo pagal mokinių 

gebėjimus ir poreikius, stiprinti gabių mokinių ugdymosi sistemą. 

         14. Puoselėti istorines gimnazijos tradicijas ir kurti naujas. 
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         15. Turtinti gimnazijos išteklius. 

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS 2014-2015 M.M. ĮGYVENDINIMAS 

 

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

norą mokytis visą gyvenimą 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 

 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Plėtoti ugdomosios 

veiklos ir gyvenimo 

praktikos sąsajas 

 

Dalykų programų ir teminių 

planų aprobavimas metodinėse 

grupėse 

2014 m. rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinių supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programomis, 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kriterijais 

2014 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

Bandomųjų PUPP ir brandos 

egzaminų organizavimas, jų 

rezultatų analizė 

2014 m.  

II pusmetis 

2015 m. sausis-

balandis 

Gimnazijos 

administracija 

Metodinės grupės 

Mokyklinių olimpiadų, 

viktorinų, konkursų 

organizavimas 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

Ugdytinių dalyvavimas rajono ir 

šalies olimpiadose, 

konkursuose, čempionatuose bei 

varžybose 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

Europos kalbų diena 2015 m. rugsėjis Lietuvių kalbos ir 

užsienio kalbų 

mokytojai 

Konstitucijos egzamino 

organizavimas 11-12 kl. 

mokiniams 

2014m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Dalyvavimas respublikinėje 

gamtos mokslų olimpiadoje 

2014 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

Pranešimas gamtos mokslų 

metodinėje grupėje „Tiriamasis 

mokinio darbas“ 

2014 m. spalis V. Cicėnienė, 

A. Kadzevičius 

T. Špakova 

D. Jasiulionienė 

Ugdytinių dalyvavimas 

tradiciniame rajoniniame 

Rudens Kermošiaus renginyje 

2014 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

Dalyvavimas chemijos, fizikos, 

biologijos konkurse „Olympis“ 

2014 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 



 

 

11 

Mokyklinės chemijos, fizikos, 

biologijos olimpiados  

2014 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Matematikos savaitė 

(olimpiados, integruotos 

parodos, atviri renginiai: 

konkursai, viktorinos, pamokos) 

2014 m. gruodis Matematikos 

metodinės grupės 

pirmininkas, 

matematikos 

mokytojai 

Gamtos mokslų savaitė 

Atviros gamtos mokslų 

pamokos 

2014 m. gruodis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

2015 m. vasaris V. Jeksebogienė 

O. Orechovienė 

Meninio skaitymo konkursas 2015 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Geografijos mokyklinės 

olimpiados organizavimas 

2015m. vasaris M. Vitkauskas 

Praktinis užsiėmimas 

matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojams tema 

„Trimačių vaizdų formavimas ir 

panaudojimas geometrijos 

pamokose“ 

2015 m. kovas A. Dinda 

Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3 2014 m. gruodis A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

MKL krepšinio čempionatas 

,,Manija“ MRU taurei laimėti 

2014m. gruodis – 

2015m. vasaris 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

Mokyklinė lietuvių kalbos 

olimpiada 

2015m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Mokyklinė rusų kalbos 

olimpiada (2 -3 gimn. kl. mok.) 

2015 m. sausis Rusų kalbos 

mokytojai 

Žiemos sporto šventės 

organizavimas gimnazijoje 

2015 m. vasaris R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

Rajoninės jaunųjų dailininkų 

olimpiados organizavimas 

gimnazijoje 

2015 m. vasaris J.Vitkauskienė 

J.Šisterova 

J.Dindienė 

LMOF tarpklasinės, rajoninės, 

zoninės krepšinio varžybos  

2015 m. vasaris A. Nekrašas  

R. Štuikys 

G. Šamšūra 

J. Švogžlys 
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Lietuvių  

kalbos savaitė 

2015 m. kovas Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 Bandomųjų matematikos ir 

informacinių technologijų 

egzaminų 4 –ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams organizavimas 

ir rezultatų analizė 

2015 m. kovas – 

gegužė 

L. Grybauskienė 

A. Dinda 

L. Gumovskaja 

Finalinis 8 kl. mokinių 

matematikos konkursas     

,,Pelėdžiukas“ 

2015 m. kovas L. Grybauskienė  

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

Tradicinės Kaziuko mugės 

organizavimas gimnazijoje 

2015m. kovas Technologijų 

mokytojai 

LMOF* rajono mokyklų kroso 

estafečių varžybos 

2015m. balandis Kūno kultūros 

mokytojai 

Mokomoji-pažintinė ekskursija 

mokiniams į Labanoro regioninį 

parką 

2014 m. spalis G. Šamšūra  

Pamoka – ekskursija 

,,Savarankiško gyvenimo 

pradžia“ (išvyka į Swedbank) 

2014 m. lapkritis 1-4 kl. gimnazijos 

klasių vadovai 

Spektaklio peržiūra ir aptarimas II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Akcija „Šiukšlių vieta – 

šiukšliadėžė“ 

2015 m. sausis-

balandis 

Š. Garlienė 

Kultūrinės-pažintinės kelionės 

,,Tėvynės pėdsakais“ 

2014-2015 m. m. 8 klasių ir 1-4 kl. 

gimnazijos klasių 

vadovai 

Mokomosios - pažin–inės 

ekskursijos į Sirvėtos regioninį 

parką  

2015 m. balandis L. Chaleckienė 

Ekskursijos po Vilnių 

organizavimas, aplankant 

žymiausias šventoves 

2015 m. gegužė B. Stulgaitytė 

Išvykos į rajono ir šalies įmones 2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

Išvykos į „Atvirų durų“ dienų 

renginius ugdymo įstaigose 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

Lietuvos seniūnijų mokyklų 

futbolo žaidynės ,,Golas! 2015“  

2015 m. birželis A. Nekrašas 

J. Švogžlys 

G. Šamšura 
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Turizmo dienos ir išvykos į 

gamtą 8-12 klasės 
2015 m. birželis 

Klasių vadovai 

Klasių seniūnai 

Ekskursija į Vilnių, skirta sausio 

13-osios aukoms pagerbti 

2015 m. sausis N. Mačiulienė 

Išvyka į parodą „Mokymas. 

Studijos. Karjera“ Lietuvos 

parodų centre „Litexpo“ 

2015 m. sausis A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

2. Siekti geresnio 

mokinių pažangumo ir 

lankomumo 

Brandos egzaminų  rezultatų 

aptarimas mokytojų tarybos 

posėdyje  ir  metodinių grupių 

užsiėmimuose  

2014 m. rugpjūtis 

– spalis 

J. Paulavičienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Individualiųjų ugdymo (si) 

planų ir tvarkaraščių 

koregavimas 

2014 m. rugsėjis D. Jasiulionienė 

Klasių vadovai 

 

3 ir 4 gimnazijos klasių 

lankomumo ir pažangumo 

rezultatų aptarimai 

2014 m. rugsėjis-

lapkritis 

2015 m. kovas 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

Standartizuotų testų 8 klasių 

mokiniams organizavimas ir 

rezultatų analizė 

2014 m. spalis 

2015 m. gegužė 

Gimnazijos 

administracija, 

lietuvių kalbos, 

matematikos, istorijos 

mokytojai 

VGTU paskaitos 4 gimnazijos 

klasių mokiniams  

2014 m. lapkritis A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Mokinių pažangumo ir 

lankomumo nuolatinė priežiūra, 

informatyvus 

bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais 

2014-2015 m. m. T. Godlevskienė 

Klasių vadovai 

Pusmečių ugdymo ir sportinių 

varžybų rezultatų įvertinimų 

aptarimas. 

 

2015 m. vasaris, 

birželis 

R. Štuikys 

A. Nekrašas 

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

3. Tęsti projektinę 

veiklą, sudaryti plačias 

saviraiškos galimybes 

Susitikimai – diskusijos su 3 ir 4 

gimnazijos klasių mokiniais 

tema ,,Asmeninės karjeros link“ 

2014 -2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Projektas „Mokykla – taurių 

jausmų šaltinis“ 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

S. Boreikienė 

Žydų genocido aukų  

minėjimas, atviros pamokos- 

konferencijos  ,, Jie gyveno tarp 

mūsų“ 11-12 klasių mokiniams 

2014 m. rugsėjis  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Projekto pradžia ,,Gimnazijos 

mokytojai” 

2014 m. spalis N. Mačiulienė 
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Meno būrelių dalyvavimas 

kūrybiniame projekte „Bus 

smagu“ 

2014 m. spalis D. Jasiulionienė 

J. Vitkauskienė 

K. Pranskus 

Integruoto projekto pradžia 

,,Pažink Šventąjį Raštą“ 

2014 m. spalis B. Stulgaitytė 

Projektas „Kas gyvena 

tautosakos skrynioje“ 8 – 9  

(1 gimnazijos) klasių 

mokiniams 

2014 m. spalis J. Žemienė  

R. Grigonienė 

Sportinės veiklos diena (Sporto 

šventė) 
2014 m. rugsėjis 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Sportinės varžybos skirtos 

Rudens šventei 

2014 m. spalis Kūno kultūros 

mokytojai 

Klasių vadovai 

Projektas „Mūsų dienos kaip 

šventė“, skirtas S. Nėries 110 – 

osioms gimimo metinėms (4-ųjų 

klasių mokiniams) 

2014 m. lapkritis O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

Integruotos etikos – tikybos – 

psichologijos pamokos „Tavo 

pasirinkimas” 2 gimnazijos 

klasių mokiniams 

2014 m. lapkritis Š. Garlienė 

B. Stulgaitytė 

V. Guogienė 

Dalyvavimas rašinių konkurse 

DNR dienai paminėti 

2014 m. gruodis-

vasaris 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

Dalyvavimas kūrybiniame 

gamtos mokslų konkurse „Mūsų 

eksperimentas“ 

2015 m. sausis - 

geguž– 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Projektas  ,,Gyvenimas - tai k–

yga" 3–ųjų“gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. vasaris J. Žemienė 

R. Grigonienė 

Dalyvavimas rajoninėje folkloro 

kolektyvų šventėje „Sakuolė 

paukštelė“ 

2015 m. kovas J.Vitkauskienė 

K. Pranskus 

Projektas ,,Seniausia knyga 

(daiktas) mano (senelių) 

namuose" 1-2 g“mnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. balandis J. Žemienė 

R. Grigonienė 

Akcija skirta Žemės dienai 

paminėti 

2015 m. kovas - 

balan–is 

A. Kadzevičius 
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Dailės – psichologijos  

projektas „Būkime tolerantiški“ 

2015 m. balandis J. Dindienė 

V. Guogienė 

 Dalyvavimas tarptautiniuose 

„Kalbų Kengūra 2015“ 

„Olympis“ kalbų konkursuose 

2014 m. lapkritis -

2015 m. balandis 

Lietuvių kalbos, 

užsienio kalbų 

mokytojai 

Metodinė grupė 

Dalyvavimas projekte „Tavo 

žvilgsnis 2015“ 

 Rusų kalbos 

mokytojai 

Dalyvavimas  tarptautiniuose 

konkursuose „Kengūra 2015“ ir 

,,Olympis“ 

2015 m. kovas -

baland–s 

J. Paulavičienė 

Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

Dalyvavimas tarptautiniame 

„Amber Star“ kalbų konkurse 

2015 m. balandis S. Kraujalienė 

Atvira integruota lietuvių k., 

muzikos ir dailės pamoka 

„Gamta – menininkų įkvėpimo 

šaltinis“ 3-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. kovas O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

Atvira integruota lietuvių k. ir 

etikos pamoka „Sąžinės tema 

J. Biliūno ir J. Savickio 

novelėse. Lyginamoji analizė“ 3 

– ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. kovas O. Barkuvienė 

L. Juodagalvienė 

Dalyvavimas tarptautiniame 

informacinių technologijų 

konkurse moksleiviams 

„Conexum“ 

2015 m. gegužė M. Gučienė  

Technologijų dalyko brandos 

egzamino darbų paroda 

2015 m. gegužė A. Čereškevičius 

Dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra 2015“ 

2015 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

Integruota lietuvių kalbos ir 

tikybos pamoka „Biblija ir 

literatūra“ 2 gimnazijos klasių 

mokiniams 

2014 m. lapkritis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

R. Šidlauskienė 

J. Žemienė 

Integruotos istorijos-anglų 

kalbos pamokos 8 klasių 

mokiniams 

2014 m. gruodis L. Chaleckienė 

Projektas „Rusiškų Kalėdų 

tradicijos ir papročiai“ 

2015 m. sausio  

7-9 d. 

Rusų kalbos 

mokytojai 
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Projektas „Renkuosi gyvenimą“ 2015 m. vasaris Š. Garlienė 

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

Projektas „Renkuosi atsakingai“ 

4 gimnazijos klasių mokiniams 

2015 m. vasaris Š. Garlienė  

,, 130 uždavinių“ – 2 ųjų 

gim.klasių mokinių konkursas  

Integruotas matematikos ir 

dailės projektas 8 klasių 

mokiniams tema „130 

matematikos simbolių dailėje“ 

2015 m. sausis G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

J. Dindienė 

Geografijos projektas 

„Globalinės problemos ir jų 

sprendimo būdai Lietuvoje“ 

2015 m. balandis G. Šamšūra 

 

 Ilgalaikiai pilietiškumo 

projektai: 

„Jų skausmas – mūsų 

skausmas“ 

„Lietuva – ES narė: privalumai 

ir įsipareigojimai“ 

2013-2015 m. m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė  

4. Kurti mokiniams 

saugią aplinką 

Pagalbos mokiniams teikimas: 

- pedagoginė ir psichologinė 

pagalba 

- socialinio pedagogo ir 

sveikatos priežiūros specialisto 

paslaugos 

2013-2014 m. m. Vaiko gerovės 

komisija 

V. Buinorienė 

Mokinių poreikių tenkinimo 

analizė: 

a) mokinių sveikatos būklės 

statistinių duomenų analizė 

b) specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

individualių mokymo pasiekimų 

aptarimas 

c) specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių mokinių 

įvertinimas, tolesnių ugdymo 

būdų ir metodų aptarimas 

d) 8 kl. mokinių poreikių 

tyrimas tolimesniam ugdymo 

diferencijavimui 

e) 10 kl. mokinių poreikių 

tyrimas ruošiantis vykdyti 

vidurinio ugdymo programą 

 

 

2014 m. kovas 

 

Kartą per pusmetį 

 

 

 

2014 m. birželis 

 

 

 

2014 m. balandis 

 

 

2014 m. balandis 

 

 

V. Buinorienė 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Dalykų mokytojai 

 

Vaiko gerovės 

komisija 

Dalykų mokytojai 

 

D. Jasiulionienė 

 

 

D. Jasiulionienė 

Pagalba mokiniams ieškant 

informacijos ( pagal poreikius) 

2014 - 2015 –. m. Bibliotekos 

vedėja 
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Pranešimas mokytojams 

„Naujai atvykusių mokinių 

adaptacija ir integracija 

mokykloje“ 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos 

psichologė  

 

 Pagalba mokiniams, kurie 

rengiasi konkursams, 

olimpiadoms, ruošia projektus 

2014-2015 m. m. Bibliotekos 

 vedėja 

 Integruotos etikos –

psichologijos projektas 8kl. ,, 

Ar lengva būti paaugliu“ 

2014 m. lapkritis Š. Garlienė 

 

 Rūkymo ir alkoholio vartojimo 

įtaka paauglių sveikatai 

2014 m. gruodis V. Guogienė 

Gimnazijos 

psichologė  

 

 

 

17. Tikslas 2. Kurti mokymosi aplinką, padedančią individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo (si) 

procesą, skatinančią aktyvų mokymąsi ir bendradarbiavimą, panaudojant moderniąsias 

technologijas ir ugdant esmines kompetencijas 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1.Teikti kvalifikuotą 

pedagoginę 

psichologinę pagalbą 

gabiems ir mokymosi 

sunkumų, 

psichologinių problemų 

turintiems mokiniams 

 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

įgyti naujas 

kompetencijas 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Metodinė taryba 

Psichologinis mokinių 

intelektinių gebėjimų 

įvertinimas 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Bendradarbiavimas su 

kitomis institucijomis 

(Švenčionių rajono 

švietimo pagalbos 

tarnybos, Vaiko teisių 

apsaugos skyriaus, 

Policijos komisariato, 

Psichikos sveikatos 

centro ir kt. Institucijų 

specialistais) kuriant ir 

taikant prevencijos ir 

intervencijos 

programas 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Įvairių asmenybės 

pažinimo testų, 

klausimynų taikymas 

asmenybės pažinimui. 

2014 -2015 m.m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 
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Individualios, grupinės 

konsultacijos 

mokiniams 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Psichologinė pagalba 

pedagogams ir kitiems 

su vaiko ugdymu 

susijusiems asmenims 

bei konsultavimas 

aktualiais raidos 

psichologijos 

klausimais 

2014-2015 m.m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Intelekto struktūros 

vertinimas  

R. Amthauerio 

metodika 2 gimn. 

klasių mokiniams 

2015 m. kovas V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Pranešimas gamtos 

mokslų metodinėje 

grupėje „Kūrybingumo 

ugdymas fizikos 

pamokose“ 

2015 m. gegužė T. Špakova 

Individuali informacija 

mokytojams 

dalykininkams 

2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

Informavimas apie 

ugdymo procese 

naudojamas ir turimas 

mokomąsias 

kompiuterines 

programas 

2014-2015 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

2.Sudaryti lygias 

galimybes gabiems ir 

turintiems ugdymosi 

spragų mokiniams 

pasirinkti ugdymo 

turinį, atsižvelgiant į 

savo interesus, 

poreikius, gimnazijos 

galimybes 

Ugdymo plano 

parengimas 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

Pranešimas 

mokytojams „Gabių 

mokinių mokymosi 

pasiekimai, mokantis 

pagal pritaikytas 

programas“ 

2014-2015 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Naujai atvykusių 

mokinių profesinių 

interesų pažinimas 

2014 m. rugsėjis A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Mokinių gilesnis 

pažinimas- tai kelias į 

ugdymo sėkmę 

(Mokinių mokymosi 

stiliai) 

2015 m. vasaris 8 klasių ir 1-4 kl. 

gimnazijos klasių 

vadovai 
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3. Siekti gilesnio 

ugdymo proceso veiklų 

individualizavimo ir 

diferencijavimo pagal 

mokinių gebėjimus ir 

poreikius, stiprinti 

gabių mokinių 

ugdymosi sistemą 

Metodinė sklaida, 

pasidalinimas gerąją 

patirtimi su gimnazijos, 

rajono, šalies 

pedagogais   

2015 m. balandis Metodinės tarybos 

pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

Pranešimas 

„Mokymosi aplinkos 

kūrimas užsienio 

kalbos pamokose“  

2014 m. spalis D. Voitechovič 

Pranešimas matematikų 

metodiniame 

susirinkime  

,,Integruotas IKT  ir 

matematikos dalyko 

gebėjimų ugdymas“ 

2014 m. lapkritis M. Gučienė 

 Mokymosi 

motyvacijos skatinimo 

metodai, savarankiško 

darbo ir namų darbų 

prasmės suvokimas 

ugdymo procese 

2014-2015 m. m.  

I pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

Namų darbų 

diferencijavimas ir 

individualizavimas 

pagal mokinių 

pasiekimus  

2014-2015 m. m.  

II pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 Švenčionėlių 

Mindaugo gimnazijos 

ir Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijos 3 

gimnazijos klasių 

mokinių matematikos 

konkursas ,, 

Matematikos 

labirintas“  

2014 m. gruodis J. Paulavičienė 

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

3-4 gimnazijos klasių 

mokinių kūrybinių 

darbų paroda 

2015 m. sausis J.Vitkauskienė 

Pranešimas matematikų 

metodiniame 

susirinkime  

,,Vertinimų sistemos“ 

2015 m. vasaris L. Gumovskaja 

Pranešimas gamtos 

mokslų metodinėje 

grupėje 

„Biotechnologijų plėtra 

ir perspektyvos“ 

2015 m. vasaris V. Cicėnienė 
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Pranešimas užsienio 

kalbos (rusų) 

metodinėje grupėje 

„Gabiųjų mokinių 

ugdymas“   

2015 m. vasaris D. Voitechovič 

Metodinės grupės 

pranešimai: 

„Istorinių šaltinių 

panaudojimas per 

istorijos pamokas“,  

„Naujesni geografijos 

mokymo metodai“. 

2015 m. kovas V. Jaksebogienė 

G. Šamšūra 

 

Atviros integruotos 

dailės, literatūros, 

muzikos pamokos 

„Tautosakos, folkloro 

ir tautodailės 

atspindžiai šiuolaikinio 

žmogaus gyvenime“ 

2015 m. balandis J. Vitkauskienė 

K. Pranskus 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

Pranešimas gamtos 

mokslų metodinėje 

grupėje „Kūrybingumo 

ugdymas fizikos 

pamokose“ 

2015 m. gegužė T. Špakova 

Pranešimas ,,Lyderystė 

ir komandinio darbo 

sugebėjimai“ 

2015 m. balandis 8 klasių ir 1-4 kl. 

gimnazijos klasių 

vadovai 

 Ugdymo proceso 

stebėsena: 

 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

administracija 

  

 18. Tikslas 3. Telkti bendruomenę mokyklos įvaizdžio kūrimui 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Puoselėti istorines 

gimnazijos tradicijas ir 

kurti naujas 

Vokietijos Oitino J. H. 

Foso gimnazijos 

mokinių delegacijos 

viešnagė 

2014 m. rugsėjis D. Jasiulionienė 

D. Galatiltienė 

Darbo grupė 

Koncertas Mokytojo 

dienai 

2014 m. spalis K. Pranskus 

 

Gimnazijos karjeros 

diena 

2014 m. spalis A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

Gimnazistų diena 2014 m. spalis 2 gimnazijos klasių 

mokiniai 

Klasių vadovai 

Tolerancijos dienos 

minėjimas 

2014 m. lapkritis Š. Garlienė 

V. Jaksebogienė 
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Profesijų mugė 2014 m. lapkritis A. Abramovičienė  

Klasių vadovai 

Labdaros akcija „Nelik 

abejingas“ 

2014 m. gruodis Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Kalėdinių piešinių 

paroda 

2014 m. gruodis J. Dindienė 

Kalėdų interjero 

kūrimas gimnazijoje 

2014 m. gruodis J.Vitkauskienė 

Advento vakaronė 

gimnazijoje 

2014 m. gruodis K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

B. Stulgaitytė 

Kalėdinis koncertas 2014 m. gruodis J. Vitkauskienė 

8 kl. auklėtojai 

Sausio 13-osios 

minėjimas 

2015 m. sausis N. Spiridonovienė 

N. Mačiulienė 

Renginių ciklas, skirtas 

Zigmo Žemaičio 130 – 

ojo jubiliejaus paminėti 

 

2015 m. sausis Matematikos 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Matematikos mokytojai 

Albertas Dinda 

 

Gimnazijos savaitė: 

11-12 klasių 

konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui 

Zigmo Žemaičiui 

Pilietiškumo projektų 

pristatymas 

2015 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Šimtadienis 2015 m. vasaris 3 gimnazijos klasių 

auklėtojai 

Koncertas, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

2015 m. vasaris K. Pranskus 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Vasario 16-osios 

minėjimas. 11-12 

klasių konferencija „Ar 

pažįsti valstybę, kurioje 

gyveni?“ 

2015 m. vasaris  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

Gimnaziją baigusių 

mokinių susitikimas-

koncertas 

Draugų diena 

2015 m. vasaris D. Jasiulionienė 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 
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Lietuviškos dainos 

konkursas „Dainuoju 

Lietuvai“ 

2015 m. kovas K. Pranskus 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame vaikų 

ir moksleivių – liaudies 

atlikėjų - konku–se 

„Tramtatulis“ 

2015 m. kovas-gegužė K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

Geografijos savaitė 2015 m. balandis G. Šamšūra 

M.Vitkauskas 

Dalyvavimas akcijoje 

„Darom 2015“ 

2015 m. balandis Klasių vadovai 

Paskutinio skambučio 

šventės koncertas ir 

abiturientų dailės 

egzamino kūrybinių 

darbų paroda 

2015 m. gegužė K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

4 gimnazijos klasių 

vadovai 

Matematikos leidinio 

„matematika ir mes“ 

Nr.12 sudarymas ir 

išleidimas 

2015 m. gegužė-

birželis 

G. Valeikienė 

Matematikos mokytojai 

Gimnazijos savaitė: 

11-12 klasių mokinių 

konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui 

profesoriui  

Z. Žemaičiui 

(pilietiškumo projektų 

pristatymas) 

2015 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

2.Turtinti gimnazijos 

išteklius 

Gimnazijos  

95-mečio šventė 

2014 m. gegužė D. Jasiulionienė 

Darbo grupė 

Matematikos vadovėlių 

ir mokymo priemonių 

užsakymas 

2015 m. vasaris Matematikos ir 

informacinių 

technologijų mokytojai 

Gimnazijos muziejaus 

ekspozicijų 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

2014-2015 m. m.  N. Mačiulienė  

 

VII. PRIEDAI 

 

18. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų  tarybos veiklos planas 2014-2015 

m. m., 1 priedas. 

 19. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos veiklos planas 2014-2015 m. m.,  

2 priedas. 

 20. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

2014-2015 m. m., 3 priedas. 
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 21. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Pedagoginės priežiūros planas 2014-2015 m. 

m., 4 priedas. 

 22. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos renginių planas 2014-2015 m. m., 5 priedas. 

 23. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2014-2015 m. m.,  

6 priedas.  

 24. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2014-2015 

m. m., 7 priedas. 

25. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Karjeros paslaugų planas 2014-2015 m. m., 8 

priedas. 

                                     

______________________________ 

 

PRITARTA      

Švenčionių Zigmo Žemaičio     

gimnazijos tarybos     

2014 m. rugsėjo      d. posėdžio     

protokolas Nr. GT-     
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m.m. 

1 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS 

PLANAS 

 

2014-2015 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1.  2013-2014 m. m. veiklos rezultatų 

aptarimas ir 2014-2015 m. m. veiklos 

tikslų ir uždavinių svarstymas 

2014 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D. Jasiulionienė 

J. Paulavičienė 

2.  Gimnazijos vidaus įsivertinimo išvadų 

pristatymas 

2014 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

3.  Mokinių papildomų darbų atlikimo ir 

kėlimo į aukštesnę klasę svarstymas 

2014 m. rugpjūtis Direktorė 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

4.  Direktoriaus pavaduotojų ugdymui 

D. Jasiulionienės ir J. Paulavičienės 

prašymų atestuotis 2-ajai vadybinei 

kategorijai svarstymas 

2014 m. rugpjūtis Direktorė 

D. Čepulienė 

5.  Mokinių, baigusių meno ir sporto 

mokyklas, prašymų leisti lankyti šių 

dalykų  pamokas pagal individualų 

grafiką svarstymas 

2014 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

Direktorė 

D. Čepulienė 

6.  Mokinių dalykų kursų keitimo tvarkos 

nustatymas 

2014 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

7.  2014-2015 m. m. pedagoginių 

darbuotojų tarifinio sąrašo tvirtinimas 

2014 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

8.  Gimnazijos mokinių Karjeros ugdymo 

efektyvumas ir sistemingumas 

2015 m. vasaris Ugdymo karjerai 

organizatorė 

A. Abramovičienė 

4 gimnazijos klasių 

vadovai 

9.  Gabių ir talentingų vaikų ugdymo 

problemos ir jų sprendimo būdai 

2015 m. vasaris Gimnazijos psichologė 

V. Guogienė 

Dalykų mokytojai 

V. Jaksebogienė 

R. Grigonienė 

A. Dinda 
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10.  2014-2015 m. m. I pusmečio 

ugdomosios veiklos rezultatų 

aptarimas 

2015 m. vasaris Direktorė 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

11.  2014-2015 m. m. ugdymo plano 

projekto svarstymas 

2015 m. birželis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

D. Jasiulionienė 

12.  2014-2015 m. m. ugdomosios veiklos 

rezultatų aptarimas ir mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę svarstymas 

2015 m. birželis Direktorė 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

13.  2014-2015 m. m. vidaus įsivertinimo 

išvadų pristatymas 

2015 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

14.  2015-2016 m. m. veiklos tikslų ir 

uždavinių pristatymas 

2015 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D. Jasiulionienė 

J. Paulavičienė 

_______________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m.m. 

2 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2014-2015 m. m. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1.  Gimnazijos 2014-2015 m. m. ugdymo 

plano ir veiklos programos aprobavimas 

2014 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D. Jasiulionienė 

J. Paulavičienė 

2.  Direktoriaus pavaduotojų ugdymui  

D. Jasiulionienės ir J. Paulavičienės 

prašymų atestuotis 2-ajai vadybos 

kvalifikacinei kategorijai svarstymas 

2014 m. rugpjūtis Gimnazijos tarybos 

pirmininkė 

R. Matukienė 

Direktorė 

D. Čepulienė 

3.  Gimnazijos valgyklos bufeto asortimento 

2014-2015 m. m. svarstymas 

2014 m. rugpjūtis Valgyklos vyr. virėja 

V. Smolenskienė 

Direktorė 

D. Čepulienė 

4.  Mokymo priemonių, užsakomų iš 

sutaupytų mokinio krepšelio lėšų, sąrašo 

svarstymas 

2014 m. spalis Direktorė 

D. Čepulienė 

5.  Labdaros siuntos, gaunamos ir Vokietijos 

Oitino miesto J. Foso gimnazijos, priėmimo 

ir skirstymo tvarkos tvirtinimas 

2014 m. gruodis Koordinatorė 

D. Galatiltienė 

Socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė 

6.  Aprūpinimo mokymo priemonėmis ir jų 

panaudojimo ugdymo procese analizė 

2015 m. sausis Bibliotekos vedėja 

G. Ciukšienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

7.  2015-2016 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimas. Veiklos gairės 2015-2016 m. m. 

2015 m. balandis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D. Jasiulionienė 

J. Paulavičienė 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014 - 2015 m.m. 

3 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 

2014-2015 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2013–2014 mokslo metais gimnazijoje buvo ugdomi 18 specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokinių, turinčių įvairių sutrikimų: 1 intelekto sutrikimas, 1 kompleksinis mokymosi sutrikimas, 5 

bendrųjų mokymosi sutrikimų, 11 specifinių pažinimo sutrikimų. 

2. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniams buvo teikiama specialioji pedagoginė, 

psichologinė, socialinė pagalba. Mokykloje dirbo: 2 specialieji pedagogai, 1 psichologas, 1 socialinis 

pedagogas. 

           3. 15 mokinių buvo suteikta specialioji pedagoginė pagalba, 8 – psichologinė pagalba. 

 

II. TIKSLAI 

 

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

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

6. Stebėti, konsultuoti rizikos grupės mokinius. 

 

III. UŽDAVINIAI 

 

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, Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, 

galinčias suteikti reikiamą pagalbą.  

12. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikla: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas 2014 m. rugsėjis J. Paulavičienė 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašo 

sudarymas ir suderinimas 

2014 m. rugsėjis J. Paulavičienė  

S. Boreikienė 

J. Paškevičienė 

3. Pritaikytų, individualizuotų programų aprobavimas Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

4.  Probleminio elgesio mokinių svarstymas Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

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

S. Boreikienė 

6. Naujai atvykusių mokinių adaptacija mokykloje 2014 m.  

I pusmetis 

V. Guogienė 

 

7. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais 

Per metus 

 

V. Guogienė 

S. Boreikienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

8. Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba 

Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

9. Pedagoginės psichologinės literatūros kaupimas, 

patirties sklaida specialiojo ugdymo klausimais 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

10. Rekomendacijų teikimas pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų 

mokymo priemonių naudojimo 

Per metus 

 

S. Boreikienė 

J. Paškevičienė  

V. Guogienė 

T. Godlevskienė 

11. Profesinės kvalifikacijos kėlimas Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

12. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių I 

pusmečio pasiekimų aptarimas  

2015 m.  

vasaris 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

13. Mokinių sveikatos būklės statistinių duomenų 

analizė 

2015 m.  

kovas 

V. Buinorienė 

14. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

individualių mokymo pasiekimų aptarimas 

Kartą per 

pusmetį 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai  

15. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

įvertinimas, tolesnių ugdymo būdų ir metodų 

aptarimas 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

16. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių II 

pusmečio pasiekimų aptarimas 

2015 m.  

birželis 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

17. 2014–2015 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaita 

2015 m. 

birželis 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

_______________________________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m. m. 

4 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS  

2014-2015 M.M. 

 

1. Gimnazijos direktorės Danutės Čepulienės veiklos planas 

 

Priežiūros tikslas 

 

Veiklos turinys Vykdymo laikas Aptarimo forma 

Vokietijos Oitino 

miesto J. Foso 

gimnazijos delegacijos 

priėmimo programos 

vykdymas 

Dalyvavimas 

programos renginiuose 

Rėmėjų paieška 

2014 m. rugsėjis Pokalbiai su renginių 

organizatoriais 

Ugdymo programų ir 

gimnazijos tikslų ir 

uždavinių dermė 

Ugdymo programų 

analizė ir tvirtinimas 

2014 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai 

su dalykų mokytojais 

Mokinių pavėžėjimo 

grafikų sudarymo 

kontrolė 

Bendradarbiavimas su 

Švenčionių pradinės 

mokyklos ir 

Švenčionių vidurinės 

mokyklos 

administracija 

2014 m. rugsėjis Dalyvavimas 

pasitarimuose 

Gimnazijos finansinės 

veiklos analizės 

parengimas 

2014 m. I-III ketvirčio 

biudžeto sąmatų 

tikslinimas 

2014 m. spalis Pristatymas gimnazijos 

tarybos posėdyje 

Gimnazijos 

rekonstrukcijos 

projekto derinimas su 

atsakingomis 

institucijomis 

Bendradarbiavimas su 

projekto rengėjais 

2014 m. II pusmetis Pristatymas gimnazijos 

tarybos posėdyje 

2015 metų biudžeto 

sąmatų projekto 

rengimas 

Bendradarbiavimas su 

rajono Centralizuotos 

buhalterijos 

specialistais 

2014 m. spalis-

lapkritis 

Dalyvavimas 

pasitarimuose 

Lankomumo ir 

pažangumo pokyčių 

stebėsena 

TAMO dienyno 

tikrinimas 

Klasių vadovų 

susirinkimai 

Tėvų susirinkimas 

2014 m. rugsėjis-

gruodis 

Pažangumo ir  

lankomumo būklės 

aptarimas klasių 

vadovų ir  tėvų 

susirinkimuose 

Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo 

sistemingumas ir 

efektyvumas 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginių turinio analizė 

2014-2015 m. m. Individualūs pokalbiai 

su pedagogais 

Dalyvavimas 

metodinių grupių 

posėdžiuose 

Ugdymo karjerai 

grupės veiklos 

Dalyvavimas mokinių 

Ugdymo karjerai 

2014-2015 m. m. Individualūs pokalbiai 

su renginių 
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sistemingumas ir 

efektyvumas 

renginiuose 

Bendradarbiavimas su 

kitomis ugdymo 

įstaigomis 

organizatoriais 

Mokinių aprūpinimo 

vadovėliais ir mokymo 

priemonėmis būklės 

įvertinimas 

Bendradarbiavimas su 

bibliotekos vedėja ir 

metodinių grupių 

pirmininkais 

2014-2015 m. m. Dalyvavimas 

gimnazijos tarybos 

posėdžiuose 

Pasirengimo PUPP ir 

brandos egzaminams 

įvertinimas 

Informacijos sklaidos 

kontrolė 

Pamokų stebėsena 2 ir 

4 gimnazijos klasėse 

2014-2015 m. m. 

II pusmetis 

Pamokų stebėsenos 

aptarimas su dalykų 

mokytojais 

Dokumentų analizė 

Pasirengimas 2015-

2016 m. m. ugdymo 

plano ir veiklos 

programos sudarymui 

Darbo grupių 

sudarymas 

Dokumentų projektų 

analizė 

2015 m. gegužė-

birželis 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 

Mokytojų darbo krūvio 

skirstymas 2015-2016 

m. m. 

Krūvio skirstymo 

projektų sudarymas 

Bendradarbiavimas su 

metodinių grupių 

pirmininkais 

2015 m. gegužė-

birželis 

Dalyvavimas 

metodinių grupių 

posėdžiuose 

Individualūs pokalbiai 

su dalykų mokytojais 

Bendradarbiavimo su 

Lenkijos Mrongovo I 

bendrojo lavinimo 

licėjumi tąsa 

Bendradarbiavimas su 

licėjaus administracija 

2015 m. birželis Dalyvių išvykos į 

Lenkiją programos 

aptarimas su išvykos 

koordinatore 

 

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Jasiulionienės priežiūros planas 

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 

Kas numatoma veikti Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų pradžios 

darbai 

Ugdymo plano 2014-

2015 m. m. rengimas  

Pamokų tvarkaraščio 

sudarymas, jo 

koregavimas 

Dalykų modulių 

tvarkaraščio 

sudarymas 

Vadovavimas 

neformaliojo ugdymo 

programų vertinimo 

komisijų darbui, 

neformaliojo ugdymo 

tvarkaraščio 

sudarymas 

Klasių valandėlių 

tvarkaraščio 

sudarymas  

Informacijos įvedimas, 

jos koregavimas 

2014 m. rugsėjis Teikti tvirtinti 

direktorei 
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elektroniniame 

dienyne TAMO 

Mokinių tarybos, 

klasių seniūnų veiklos 

kuravimas 

Sudaryti 2013-2014 

m.m. Mokinių tarybos 

veiklos programą ir 

padėti mokiniams ją 

įgyvendinti 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Neformaliojo ugdymo 

veikla vykdant 

gimnazijos 

bendruosius tikslus 

Stebėti neformaliojo 

ugdymo užsiėmimus, 

organizuoti renginius 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Ugdymo turinio 

kokybės analizė 

Stebėti biologijos, 

fizikos, chemijos, 

kūno kultūros, menų, 

dorinio ugdymo, 

technologijų mokytojų 

pamokas 

2014-2015 m. m. Dalykų mokytojai 

(aptarimas vykdomas 

dalykų metodinėse 

komisijose)  

Vadovavimas klasių 

vadovų darbui 

Dalyvauti klasių 

organizuojamuose 

renginiuose, 

koordinuoti klasių 

vadovų darbą 

2014-2015 m. m. Aptarti klasių vadovų 

posėdžiuose 

Projektų vykdymo 

priežiūra, jų veiklos 

koordinavimas 

Inicijuoti, dalyvauti, 

koordinuoti mokykloje 

vykdomus projektus 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Elektroninio dienyno 

administravimas 

Administruoti 

elektroninį dienyną, 

spausdinti ataskaitas  

2014-2015 m. m.  

Mokinių duomenų 

registro 

administravimas 

Administruoti mokinių 

duomenų registrą 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo, 

jaunimo ir sporto 

skyrius 

Sveikos gyvensenos 

sklaidos organizavimas 

Organizuoti sveiką 

gyvenimo būdą 

propoguojančius 

renginius 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Mokinių tėvų 

įtraukimas į įvairias 

gimnazijoje vykdomas 

veiklas 

Organizuoti bendrus 

visos bendruomenės 

renginius 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

 

3. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Paulavičienės priežiūros planas 

 

Priežiūros tikslas Kas numatoma veikti 

 

Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų Statistinės ataskaitos mokslo 2014 m. rugsėjis Švenčionių rajono 
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pradžios darbai metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

  savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo, 

jaunimo  ir sporto 

skyrius 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos 

buhalterijos skyrius 

Teikti tvirtinti 

gimnazijos direktorei 

Tarifikacijos 2014-2015 m. m. 

sudarymas 

Statistinės ataskaitos apie 

dirbančius pedagogus 

Veiklos programos parengimas 

ir aprobavimas gimnazijos 

taryboje 

Gimnazijos 

metodinės veiklos 

organizavimas ir 

koordinavimas 

Koordinuoti metodinių grupių 

veiklą, inicijuoti gerosios 

patirties sklaidą gimnazijos, 

rajono, respublikos lygmenyje 

2014-2015 m. m. Metodinė taryba 

Pedagogų duomenų 

registro 

administravimas 

Pedagogų registro bazės 

pildymas 

2014-2015 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo, 

jaunimo  ir sporto 

skyrius 

Mokinių mokymosi 

krūvių stebėsena 

Kontroliuoti darbų krūvį, 

kontrolinių darbų grafiką 

(TAMO dienyne) 

2014-2015 m. m. Aptarti su dalykų 

mokytojais 

1d  gimnazijos 

klasės naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija 

dalykinėje sistemoje 

Vykdyti 1d  klasės 

matematikos, informacinių 

technologijų pamokų priežiūrą. 

Pokalbiai su mokiniais 

2014 m. spalis – 

lapkritis 

 

 

 

Aptarti stebėtas 

pamokas su 

mokytojais 

Gimnazijos 

psichologe 

Pagalbos specialiųjų 

poreikių mokiniams 

teikimas 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai pagal atskirą 

programą 

2014-2015 m. m.  

Inovatyvių 

priemonių taikymas 

Stebėti kaip ugdymo procese 

taikomos priemonės,  gautos 

pagal projektus. 

Įvairių pamokų stebėjimas 

2014 m. lapkritis 

2015 m. gegužė 

Aptarti taikymo 

galimybes, būtinybę ir 

naudą ugdymo 

procesui  su 

mokytojais metodinėje 

matematikų ir 

informatikų 

metodinėje  grupėje 

Pedagogų 

kvalifikacinės 

atitikties ir 

atestacijos grafikų 

2014-2016 m.m. 

tikslinimas  

Patikslinti pedagogų sąrašus 

pagal naujus prašymus 

 

2014 m. gruodis Mokytojų taryba 

Metodinė taryba 

Gimnazijos taryba 
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Ugdymo kokybė 

 

 

 

Mokinių ir mokytojų 

anketavimas (pamokos kokybė, 

darbas su gabiais mokiniais, 

spec. poreikių vaikais) 

Braižybos, ekonomikos, 

matematikos pamokų 

stebėjimas  

2015 m. balandis Aptarti su mokytojais 

 

Olimpiados  Rajonių ir mokyklinių 

olimpiadų organizavimas ir 

vykdymas 

 

2014 m. gruodis 

2015 m. vasaris 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo, 

jaunimo  ir sporto 

skyrius 

Metodinės grupės 

Tarpusavyje 

susijusių ugdymo 

programų 

įgyvendinimas 

Mokymosi 

pasiekimų vertinimo 

bei rezultatų analizė 

Integruotų pamokų stebėjimas 

I pusmečio mokinių 

pažangumo analizė 

Ugdymo proceso metu 

atsiradusios problemos bei jų 

sprendimo galimybės 

2014-2015 m. m. 

 

Aptarti su tiksliųjų 

mokslų, ekonomikos 

ir braižybos 

mokytojais 

Matematikų ir 

informatikų 

metodinėje grupėje 

Mokymosi 

rezultatai, 

pasirengimas 

brandos 

egzaminams 4 

gimnazijos  klasėse, 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų 

patikrinimai 2 

gimnazijos klasėse, 

įsivertinimas 8 kl. 

dalyvaujant 

standartizuotų testų 

patikrinime 

Bandomųjų egzaminų 

užduočių aptarimas, vykdymas, 

aptarimas 

 

2015 m. sausis – 

balandis 

Aptarti metodinėse 

grupėse 

 

Aptarti individualiai 

su mokytojais 

 

Standartizuotų testų 

įsivertinimo rezultatus 

skelbti gimnazijos 

internetinėje 

svetainėje 

Statistinės ataskaitos Statistinės ataskaitos mokslo 

metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

2015 m. balandis Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Kultūros, švietimo, 

jaunimo  ir sporto 

skyrius 

Mokymosi 

pasiekimai 

Apibendrinti ugdymo ir 

ugdymosi rezultatus 

2015 m.  gegužė Metodinėse grupėse 

Mokytojų taryboje 

Brandos egzaminai 

ir 2 gimnazijos 

klasių pasiekimų 

patikrinimas, 8 kl. 

standartizuotų testų  

patikra 

Brandos egzaminų  ir 2-ų 

gimnazijos klasių pasiekimų 

patikrinimo, 8 kl. 

standartizuotų testų patikros 

organizavimas ir vykdymas 

2015 m. balandis 

– liepa 

Administracija 

Žiniaraščių 

pildymas 

Kiekvieną mėnesį parengti 

žiniaraščius (tabelius) 

2014- 2015 m. m. Švenčionių rajono 

savivaldybės 
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administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos 

buhalterijos skyrius 

Informacijos EDAS 

(Elektroninei 

draudėjų 

aptarnavimo  
sistemai) teikimas 

Teikti informaciją apie 

darbuotojus 

2014- 2015 m. m.  Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos 

buhalterijos skyrius  

SODRA 

Gimnazijos 

įsivertinimas 

Vykdyti gimnazijos 

įsivertinimą papildomai pagal 

teikiamą NVA ataskaitos 

formą 

Vykdyti įsivertinimą pagal 

gimnazijos tarybos numatytus 

rodiklius 

2014 m. gruodis 

 

 

 

 2015 m. 

iki gruodžio mėn. 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų taryba 

Bendruomenę 

(duomenis teikti 

svetainėje) 

Ataskaitą teikti NVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m. m. 

5 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 

 

2014-2015 m.m. 

 

 

Data Renginio pavadinimas 

 

Dalyviai Organizatoriai 

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena Visi mokiniai Klasių vadovai 

Gimnazijos 

administracija 

Rugsėjo 16-25 

d. 

 

Vokietijos Oitino J.H.Foso 

gimnazijos mokinių 

delegacijos viešnagė 

Mokinių grupė D. Galatiltienė 

Viešnagės organizavimo 

grupė 

Rugsėjo 18-19 

d. 

 

Projekto „ Ir vėl susitikome “ 

vykdymas 

Vokietijos Oitino 

J.H.Foso, Vilniaus r. 

Nemenčinės 

K.Parčevskio ir 

Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijų 

mokiniai  

Projekto vykdymo grupė 

D. Jasiulionienė 

Rugsėjo 19 d. Dalyvavimas tradicinėje 

rajoninėje Grybų šventėje 

Mokinių ir mokytojų 

komandos 

N. Spiridonovienė 

Kūno kultūros mokytojai 

Metodinių būrelių 

vadovai 

Rugsėjo 25 d. Sporto šventė Visi mokiniai Kūno kultūros mokytojai 

Klasių vadovai 

Rugsėjo 27 d. Dalyvavimas tradicinėje 

šventėje „Rudens kermošius“ 

Neformalaus 

ugdymo programų 

nariai 

Neformalaus ugdymo 

būrelių vadovai 

Technologijų mokytojai 

Rugsėjis Europos kalbų diena Visi mokiniai Lietuvių ir užsienio 

kalbų mokytojai 

Spalis Tarptautinė mokytojų diena Mokytojai ir 

mokiniai 

4 gimn. kl. mokiniai 

Mokinių taryba 

Lapkritis Gimnazistų diena 1-2 gimn. kl. 

mokiniai 

2 gimn. kl. mokiniai 

Klasių vadovai 

Lapkritis Vėlinės – mirusiųjų 

pagerbimo diena 

Visi mokiniai Tikybos mokytoja 

Klasių vadovai 

Lapkritis „Naktis mokykloje“ Visi mokiniai Mokinių taryba 

Lapkritis Tarptautinė tolerancijos diena Visi mokiniai Pilietinio ugdymo 

Dorinio ugdymo 

mokytojai 

Gruodis Adventiniai, kalėdiniai 

renginiai 

Visi mokiniai Muzikos mokytojai 

Būrelių ir klasių vadovai  

Gruodis Labdaros akcija „Nelik 

abejingas“ 

Visi mokiniai Mokinių taryba 

Klasių vadovai 
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Sausis Gimnazijos istorijos diena Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

Klasių vadovai 

Sausis Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

Vasaris Buvusių gimnazijos mokinių 

susitikimas 

Koncerto dalyviai K. Pranskus 

Klasių vadovai 

D. Jasiulionienė 

Vasaris Vasario 16-osios minėjimas Visi mokiniai Būrelių vadovai 

Vasaris Šimtadienio šventė 3-4 gimn. kl. 

mokiniai 

3-4 gimn. kl. mokiniai, 

 jų vadovai 

Kovas Renginiai, skirti Kovo 11-ajai 

minėti 

Visi mokiniai Būrelių vadovai 

Muzikos, lietuvių kalbos 

mokytojai 

Klasių vadovai 

Kovas Lietuviškos dainos konkursas 

„Dainuojam Lietuvai“ 

Visi mokiniai  J.Vitkauskienė 

 K. Pranskus 

 8  klasių vadovai 

Kovas Velykiniai renginiai Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

Kovas Savaitė be patyčių Prevencinis 

renginys 

Visi mokiniai Gimnazijos Vaiko 

gerovės grupė 

Balandis Dalyvavimas akcijoje „Darom 

2015“ 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

Balandis Civilinės saugos ir 

priešgaisrinės saugos 

mokymai (mokinių 

parengimas evakuacijai ir 

evakuacijos pratybos) 

Visi mokiniai ir 

mokytojai 

Gimnazijos direktorė 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

Gegužė Paskutinio skambučio šventė 4 gimn. kl. mokiniai 3-4 gimn. klasių vadovai 

Birželis Gedulo ir vilties dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

Būrelių vadovai 

Birželio 5 d. Mokslo metų pabaigos šventė 8 kl., 1-3 gimn. kl. 

mokiniai 

Klasių vadovai 

Gimnazijos 

administracija 

Visų mokslo 

metų bėgyje 

Profesinis informavimas, 

konsultavimas, karjeros 

ugdymas 8 kl. ir 1 gimnazijos 

klasių mokiniams; 2-4 

gimnazijos klasių mokiniams 

išvykos į LITEXPO Profesijų 

mugę 

Visi mokiniai Ugdymo karjerai 

koordinatorė  

 A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

 

 

 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m. m. 

6 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS  VEIKLOS PROGRAMA 

 

2014-2015 m.m. 

 

Tikslai ir uždaviniai 

 

1. Populiarinti gimnazijos biblioteką, kaip reikšmingiausią informacijos centrą gimnazijoje. 

2. Ugdyti moksleivių informacinius gebėjimus, ieškoti, rasti, kaupti ir analizuoti, vertinti ir 

pateikti informaciją bei jos šaltinius. 

3. Padėti gimnazijos bendruomenei ugdyti mokinių pilietiškumą, dvasinę kultūrą ir dorovę, aktyvų 

mąstymą, aprūpinti moksleivius ir mokytojus reikalinga literatūra ir vadovėliais. 

4. Didelį dėmesį skirti skaitymo aktyvumui, palaikyti nuolatinį ryšį su klasių vadovais, 

informuojant juos apie mokinių skaitymą. 

5. Tobulinti bibliotekos veiklos kokybę. 

      6. Puoselėti knygą, skatinti kuo dažniau leisti laiką gimnazijos bibliotekoje. 

 

I. Skaitytojų aptarnavimas ir literatūros propagavimas 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Laikas Rengėjai 

1. Perregistruoti skaitytojus 2014 m. rugsėjis – 

spalis  

Bibliotekos 

vedėja 

2 Informacijos teikimas  apie turimą 

fonduose literatūrą 

nuolat Bibliotekos 

vedėja 

3 Pagalba mokiniams ieškant informacijos 

 ( pagal poreikius) 

nuolat Bibliotekos 

vedėja 

4 Įvairaus darbo su skaitytojais 

organizavimas 

nuolat Bibliotekos 

vedėja 

5 Dalyvauti konkurse „Draugauk su knyga“ 2014 m. irželis – 

gruodis 

Bibliotekos 

vedėja 

6 Informuoti klasių vadovus apie auklėtinių 

skaitymą, elgesį bibliotekoje 

nuolat Bibliotekos  

vedėja 

7 Pravesti bibliografines pamokėles  

 

2014 m. rugsėjis Bibliotekos 

vedėja 

8 Informacinės ir proginės knygų parodos nuolat Bibliotekos  

vedėja 

9 Nuolat pildyti naujais spaudiniais ,,Naujų 

knygų” parodą ir informuoti mokytojus 

bei mokinius parengiant literatūros sąrašą 

gavus siuntą Bibliotekos 

vedėja 

10 Pagalba mokiniams, kurie rengiasi 2014-2015 m. m. Bibliotekos 
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konkursams, olimpiadoms, ruošia 

projektus 

vedėja 

11 Individuali informacija mokytojams 

dalykininkams 

2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

12 Papildyti nauja medžiaga parodas prieš 

narkotikus ir kur stoti 

nuolat Bibliotekos  

vedėja 

13 Informuoti apie ugdymo procese 

naudojamas ir turimas mokomąsias 

kompiuterines programas 

2014-2015 m.m. Bibliotekos  

vedėja 

14 Spalis- bibliografinių žinių mėnuo 2014 m.spalis Bibliotekos 

vedėja 

15 Paminėti rašytojų jubiliejines datas 2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

16 Bendradarbiauti su kitų mokyklų 

bibliotekomis 

2014-2015 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

17 Spaudinių parodos. (,,Pabūkim su tais 

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) 

2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

II. Knygų ir vadovėlių fondo tvarkymas. Katalogai ir kartotekos 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Laikas Rengėjai 

1. Nuolat knygų fondą papildyti nauja 

literatūra 

2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

2. Naujų knygų pagal UDK 

klasifikavimas, sisteminimas, 

antspaudavimas 

2014-2015 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

3. Nurašyti pasenusią ir susidėvėjusią 

literatūrą 

2014 m. spalis - 

lapkritis 

Bibliotekos 

vedėja 

4. Nurašyti pasenusius ir susidėvėjusius 

vadovėlius 

2014 m. spalis - 

lapkritis 

Bibliotekos  

vedėja 

5. Išskirti lentynose atskirų rašytojų 

knygas skirtukais 

2015 m. sausis Bibliotekos 

vedėja 

6. Užsakyti vadovėlius naujiems mokslo 

metams 

2015 m. kovas - 

balandis 

Bibliotekos 

vedėja 

7. Surinkti ir išduoti vadovėlius 

mokiniams 

2015 m. birželis - 

rugpjūtis 

Bibliotekos  

vedėja 

8. Užsakyti laikraščius ir žurnalus 2014-2015 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

9. Pildyti citatų, eilėraščių, recenzijų 

kartotekas 

nuolat Bibliotekos 

vedėja 

10. Pasitelkus knygos bičiulius remontuoti 

knygas 

nuolat Bibliotekos 

 vedėja 

11. Dalyvauti rengiamuose seminaruose, Esant kvietimui Bibliotekos  
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pasitarimuose vedėja 

__________________________________________ 

        

 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m.m. 
7 priedas 

 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS 

PLANAS 2014 – 2015 m. m. 

 

1. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas, teminių 

planų aprobavimas 

2014 m. rugsėjis L. Juodagalvienė 

2. Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas 

2014 m. rugsėjis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

3. Europos kalbų diena 2014 m. rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

4. Projektas „Kas gyvena tautosakos 

skrynioje“ 8-9 (1 gimnazijos) klasių 

mokiniams 

2014 m. spalis J. Žemienė  

R. Grigonienė 

5. Integruota lietuvių k. ir tikybos 

pamoka „Biblija ir literatūra“ 2-ųjų 

klasių mokiniams  

2014 m. lapkritis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

R. Šidlauskienė 

J. Žemienė 

6. Projektas „Mūsų dienos kaip šventė“, 

skirtas S. Nėries 110 – osioms gimimo 

metinėms 4-ųjų klasių mokiniams 

2014 m. lapkritis 

 

 

 

O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

7. 

 

Dalyvavimas konkursuose „Olympis“,                                                                                                                                                                                                             

„Švari kalba – švari galva“ ir 

„Kengūra“ 

2014 m. lapkritis – 

2015 m. balandis 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

8. Meninio skaitymo konkursas 2015 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

9. Lietuvių kalbos olimpiados užduočių 

kūrimas 

2015 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

10 Lietuvių kalbos olimpiados 

organizavimas 

2015 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

11. Projektas  ,,Gyvenimas - tai knyga"  

3 – ųjų gimnazijos klasių mokiniams 

2015 m. vasaris J. Žemienė 

R. Grigonienė 

12. Koncertas, skirtas Lietuvos 2015 m. vasaris Lietuvių kalbos 
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nepriklausomybės atkūrimo dienai mokytojai 

13. Lietuvių kalbos savaitė 

 

2015 m. kovas 

 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

14 Atvira integruota lietuvių k., muzikos 

ir dailės pamoka „Gamta – menininkų 

įkvėpimo šaltinis“ 3-ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams 

2015 m. kovas O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

15. Atvira integruota lietuvių k. ir etikos 

pamoka „Sąžinės tema J. Biliūno ir  

J. Savickio novelėse. Lyginamoji 

analizė“ 3 – ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. kovas O. Barkuvienė 

L. Juodagalvienė 

16. 

 

Bandomojo egzamino organizavimas 

4-ųjų klasių mokiniams 

2015 m. balandis O. Barkuvienė 

E. Daškevičienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

17. Bandomojo lietuvių k. pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo  

organizavimas 2-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

R. Šidlauskienė 

J. Žemienė 

18. Spektaklio peržiūra ir aptarimas II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

19. Projektas ,,Seniausia knyga (daiktas) 

mano (senelių) namuose" 1-2 

gimnazijos klasių mokiniams 

2015 m. balandis 

 

 

J. Žemienė 

 R. Grigonienė 

21. Dalyvavimas rašinių konkursuose Pagal rajono, 

respublikos parengtą 

renginių planą 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

 

2. Užsienio (rusų) kalbos metodinės grupės veiklos planas:  

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

1. Europos kalbų diena 2014 m. rugsėjo 26 d. Rusų kalbos mokytojai 

2. Pranešimas „Mokymosi aplinkos 

kūrimas užsienio kalbos pamokose“  

2014 m. spalis D. Voitechovič 

3. Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas  2014 m. lapkritis – 

gruodis 

J. Jarmolovskaja 

E.Tomašauskienė 

4. Projektas „Tavo žvilgsnis 2015“  Rusų kalbos mokytojai 

5. Projektas „Rusiškų Kalėdų tradicijos 

ir papročiai“ 

2015 m. sausio 7-9 d. Rusų kalbos mokytojai 

6. Mokyklinė rusų kalbos olimpiada (2 -

3 gimn. kl. mokiniams) 

2015 m. sausis Rusų kalbos mokytojai 

7. Pranešimas „Gabiųjų mokinių 

ugdymas“   

2015 m. vasaris D. Voitechovič 

8. Užsienio kalbų savaitė 2015 m. kovas Rusų kalbos mokytojai 

9. Projektas „Kalbų kengūra 2015“ 2015 m. kovas Rusų kalbos mokytojai 

 

3. Užsienio (vokiečių, anglų, lotynų) kalbų metodinės grupės veiklos planas:  
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Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Brandos egzaminų rezultatų aptarimas 

Teminių planų tvirtinimas 

Europos kalbų dienos organizavimo 

aptarimas 

Egzaminų tvarkos pakeitimų aptarimas 

2014 m. rugsėjis D. Maslianikienė 

A. Kleinienė 

2. Rajoninis renginys skirtas Europos kalbų 

dienai 

Dalyvavimas pasikeitimo su Vokietijos 

Oitino m. J. Foso gimnazijos grupės 

viešnagės renginiuose 

Atviros/integruotos pamokos 

2014 m. rugsėjis Užsienio kalbų mokytojai 

3. Užsienio kalbų metodinės grupės posėdis, 

skirtas naujausių metodų aptarimui 

2014 m. lapkritis Užsienio kalbų mokytojai 

4. Dalyvavimas ir organizavimas mokyklinių 

ir rajoninių olimpiadų 

2014 m. gruodis Užsienio kalbų mokytojai 

5. Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų) 

savaitė 

2015 m. vasaris Užsienio kalbų mokytojai 

6. Bandomųjų egzaminų organizavimas 2015 m. vasaris D. Maslianikienė 

A. Kleinienė 

D. Galatiltienė 

7. Dalyvavimas tarptautiniame „Kengūros“ 

kalbų konkurse 

2015 m. balandis Užsienio kalbų mokytojai 

8. Dalyvavimas tarptautiniame „Amber Star“ 

kalbų konkurse 

2015 m. balandis S. Kraujalienė 

9. Gimnazistų paruošimas brandos 

egzaminams 

Metodinės grupės darbo ataskaita už 2014-

2015 m. m. 

2015 m. gegužė D. Maslianikienė     

D. Galatiltienė 

A. Kleinienė 

 

4. Matematikos  metodinės grupės veiklos planas: 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas (-i) 

1. Matematikos ir informacinių 

technologijų ilgalaikių planų 8 kl. ir 1-4 

gimnazijos klasėms aprobavimas 

Individualizuotų ir pritaikytų programų 

rašymas ir pateikimas tvirtinimui 

2–ųjų gimnazijos klasių matematikos 

PUPP ir 4 –ųjų gimnazijos klasių 

matematikos brandos egzamino 

lyginamoji analizė 

 

2014 m. rugsėjis Matematikos mokytojai 

 

Dirbantys su spec. 

poreikių mokiniais 

mokytojai 

 

J. Paulavičienė 

2. 2013-2014 m. m. matematikos PUPP  ir 

valstybinių matematikos egzaminų 

rezultatų analizė 

 

 

Standartizuotų testų 8 klasių mokiniams 

rezultatų analizė 

2014 m. spalis L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja  

G. Valeikienė 

A. Abramovičienė 

 

M. Zenkevičienė 
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3. Matematikos savaitės veiklos plano 

parengimas  

Mokyklinės I - ojo rato olimpiados 

užduočių, sudarymas 

Mokyklinės matematikos olimpiados 

vertinimo komisijos sudarymas 

Mokinių, dalyvaujančių matematikos 

savaitės renginiuose, sąrašų parengimas 

ir pateikimas renginių organizatoriams 

2014 m. lapkritis L. Gumovskaja 

 

Matematikos mokytojai 

 

4. Pranešimas matematikų metodiniame 

susirinkime  

,,Integruotas IKT  ir matematikos 

dalyko gebėjimų ugdymas‘‘ 

2014 m. lapkritis M. Gučienė 

5. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos ir 

Švenčionių  Zigmo Žemaičio 

gimnazijos 3 gim. klasių mokinių 

matematikos konkursas ,, Matematikos 

labirintas“  

2014 m. gruodis J. Paulavičienė 

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

6. Matematikos savaitės organizavimas ir 

vykdymas (olimpiados, integruotos 

parodos, atviri renginiai: konkursai, 

viktorinos, pamokos) 

2014 m. gruodis Matematikos metodinės 

grupės pirmininkas 

Matematikos mokytojai 

7. 

 

Mokyklinės matematikos olimpiados 

rezultatų aptarimas 

1-4 gimnazijos klasių mokinių atranka į 

rajoninę matematikos olimpiadą 

2014 m. gruodis Matematikos mokytojai 

 

8. Renginių ciklas, skirtas Zigmo 

Žemaičio 130 –ojo jubiliejaus paminėti 

,, 130 uždavinių“ – 2 ųjų gim.klasių 

mokinių konkursas  

Integruotas matematikos ir dailės 

projektas 8 klasių mokiniams tema 

„130 matematikos simbolių dailėje“ 

2015 m. sausis Matematikos metodinės 

grupės pirmininkas 

Matematikos mokytojai 

A. Dinda 

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

J. Dindienė 

9. Rajoninės matematikos olimpiados 

rezultatų aptarimas 

2015 m. vasaris J. Paulavičienė 

 

10. Pranešimas matematikų metodiniame 

susirinkime ,,Vertinimų sistemos“ 

2015 m. vasaris L. Gumovskaja 

11. Matematikos vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas 

2015 m. vasaris Matematikos ir 

informacinių 

technologijų mokytojai 

12. Praktinis užsiėmimas matematikos ir 

informacinių technologijų mokytojams 

tema „Trimačių vaizdų formavimas ir 

panaudojimas geometrijos pamokose“ 

2015 m. kovas A. Dinda 

13. Finalinis 8 kl. mokinių matematikos 

konkursas     ,,Pelėdžiukas“ 

2015 m. kovas L. Grybauskienė  

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 
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14. 

 

Konkursas  „KENGŪRA 2015“ 

 

2015 m. kovas 

 

J. Paulavičienė 

Matematikos mokytojai 

 

15. Bandomųjų matematikos PUPP 2-ųjų 

gimnazijos klasių mokiniams 

organizavimas ir rezultatų analizė 

2015 m. balandis - 

gegužė 

A. Abramovičienė 

L. Gumovskaja 

A. Dinda 

16.  Konkursas,,Olympic“ 2015 m. balandis J. Paulavičienė 

Matematikos  ir 

informacinių 

technologijų mokytojai 

17. Bandomųjų matematikos ir informacinių 

technologijų egzaminų 4 -ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams organizavimas ir 

rezultatų analizė 

2015 m. kovas - 

gegužė 

L. Grybauskienė 

A. Dinda 

L. Gumovskaja 

18. Matematikos leidinio „Matematika ir 

mes“ Nr. 12 išleidimas 

2015 m. gegužė - 

birželis 

G. Valeikienė 

Matematikos mokytojai 

19. Matematikos PUPP vertinimas, brandos 

ir lietuvių kalbos PUPP vykdymas 

2015 m. birželis Matematikos mokytojai 

20. Matematikos internetinės svetainės 

atnaujinimas 

nuolat J. Paulavičienė 

A. Dinda 

 

5. Gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas, dalykų 

modulių programų, teminių planų  

I pusmečiui aprobavimas 

2014 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

2. Valstybinių brandos egzaminų analizė 2014 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

3. Dalyvavimas respublikinėje gamtos 

mokslų olimpiadoje 

2014 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

4. Pranešimas „Tiriamasis mokinio 

darbas“. Tiriamųjų darbų parinkimas ir 

aptarimas 2 gimnazijos klasių 

mokiniams laikantiems gamtos mokslų 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimą 

2014 m. spalis V. Cicėnienė 

A. Kadzevičius 

T. Špakova 

D. Jasiulionienė 

5. Dalyvavimas chemijos, fizikos, 

biologijos konkurse „Olympis“ 

2014 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 

6. Mokyklinės fizikos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2014 m. lapkričio 

10-14 d. 

T. Špakova 

D. Jasiulionienė 

7. Mokyklinės chemijos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2014 m. lapkričio 

17-21 d. 

V. Cicėnienė 

8. Mokyklinės biologijos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2014 m. lapkričio 

24-28 d. 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

9. Gamtos mokslų savaitės organizavimas 

ir pravedimas.  

Atviros gamtos mokslų pamokos 

2014 m. gruodžio 

1-5 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

10. Dalyvauti rašinių konkurse DNR dienai 2014 m. gruodis- V. Cicėnas 



 

 

44 

paminėti 2015 m. vasaris A. Kadzevičius 

11. Dalyvavimas rajoninėse fizikos, 

chemijos, biologijos olimpiadose 

2015 m. sausis Gamtos mokslų 

mokytojai 

12. Teminių planų antram pusmečiui 

aprobavimas 

2015 m. sausis V. Cicėnienė 

13. Dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų 

konkurse „Mūsų eksperimentas“ 

2015 m. sausis - 

gegužė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

14. Bandomųjų brandos fizikos, chemijos, 

biologijos egzaminų organizavimas ir 

aptarimas 

2015 m. sausis - 

kovas 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

15. Pranešimas „Biotechnologijų plėtra ir 

perspektyvos“ 

2015 m. vasaris V. Cicėnienė 

16. Integruotos gamtos mokslų pamokos 2015 m. vasaris - 

balandis 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

17. Akcija, skirta Žemės dienai paminėti 2015 m. kovas - 

balandis 

A. Kadzevičius 

18. Pranešimas „Kūrybingumo ugdymas 

fizikos pamokose“ 

2015 m. gegužė T. Špakova 

19. Metodinės grupės veiklos aptarimas 2015 m. birželis V. Cicėnienė 

 

6. Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

  

Eil.  

Nr. 

Veiklos pavadinimas Vykdymo laikas Atsakingas 

1. Darbo plano aptarimas, teminių planų 

ir programų aptarimas ir aprobavimas 

2014 m. rugsėjis V. Jaksebogienė 

2. Žydų genocido aukų  minėjimas, 

atviros pamokos- konferencijos 

,, Jie gyveno tarp mūsų“ 3-4 gimnazijos 

klasių mokiniams 

2014 m. rugsėjis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

3. Integruoto projekto pradžia          ,, 

Pažink Šventąjį Raštą‘ 

2014 m. spalis B. Stulgaitytė 

4. Konstitucijos egzamino organizavimas 

3-4 gimnazijos klasių mokiniams 

2014 m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

5. Projekto pradžia ,,Gimnazijos 

mokytojai” 

2014 m. spalis N. Mačiulienė 

6. Mokomoji–pažintinė ekskursija į 

Labanoro regioninį parką 

2014 m. spalis G. Šamšūra 

 

7. Integruotos etikos –psichologijos 

projektas 8 kl. ,, Ar lengva būti 

paaugliu“ 

2014 m. lapkritis Š. Garlienė 

 

8. Tolerancijos dienos minėjimas 2014 m. lapkritis Š. Garlienė 

V. Jaksebogienė 

9. Adventinės popietės organizavimas 2014 m. gruodis B. Stulgaitytė 

10. Akcija „Šiukšlių vieta-šiukšliadėžė“ 2015 m. sausis-

balandis 

Š. Garlienė 

11. Istorijos- anglų kalbos integruotos 

pamokos 8 klasių mokiniams 

2014 m. gruodis L. Chaleckienė 

12. Sausio 13-osios minėjimas 2015 m. sausis N. Spiridonovienė 

N. Mačiulienė 
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13. Ekskursija į Vilnių, skirta sausio 13-

osios aukoms pagerbti 

2015 m. sausis N. Mačiulienė 

14. Gimnazijos savaitė: 

3-4 gimnazijos klasių konferencija, 

skirta gimnazijos įkūrėjui Zigmui 

Žemaičiui 

Pilietiškumo projektų pristatymas 

2015 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

15. Projektas „Renkuosi gyvenimą“ 2015 m. vasaris Š. Garlienė  

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

16. Teisinių žinių konkursas „Temidė“ 2015 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

17. Projektas ,,Renkuosi atsakingai“ 4 

gimnazijos klasių mokiniams  

2015 m. vasaris Š. Garlienė  

 

18. Geografijos olimpiados organizavimas 2015 m. vasaris M.Vitkauskas 

19. Vasario 16-osios minėjimas 

3-4 gimnazijos klasių konferencija „Ar 

pažįsti valstybę, kurioje gyveni?“ 

2015 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

20. Metodinės grupės pranešimai: 

„Istorinių šaltinių panaudojimas per 

istorijos pamokas“ 

Naujesni geografijos mokymo metodai 

2015 m. kovas V. Jaksebogienė 

 

 

G. Šamšūra 

21. Mokomosios–pažintinės ekskursijos 

organizavimas į Sirvėtos regioninį 

parką 

2015 m. balandis L. Chaleckienė 

22. Geografijos savaitė 2015 m. balandis G. Šamšūra 

M.Vitkauskas 

23. Geografijos projektas „Globalinės 

problemos ir jų sprendimo būdai 

Lietuvoje“ 

2015 m. balandis G. Šamšūra 

 

24. Ilgalaikiai pilietiškumo projektai: 

„Jų skausmas- mūsų skausmas“ 

„Lietuva-ES narė: privalumai ir 

įsipareigojimai“ 

„Lietuva tarp pasaulio valstybių“ 

2013-2015 m. m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 

25. Ekskursijos po Vilnių organizavimas, 

aplankant žymiausias šventoves 

2015 m. gegužė B. Stulgaitytė 

26. Metodinės veiklos už 2014-2015 

mokslo metus aptarimas 

2015 m. birželis V. Jaksebogienė 

 

 

7. Menų mokslų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Meno būrelių dalyvavimas kūrybiniame 

projekte „Bus smagu“ 

2014 m. spalis D. Jasiulionienė  

J. Vitkauskienė 

K. Pranskus 

2.  Koncertas, skirtas Mokytojo dienai 

paminėti 

2014 m. spalis K. Pranskus  

3.  Dailės – ugdymo karjerai projektas 2014 m. lapkritis J. Vitkauskienė 
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„Profesijos fotografijoje“ 

4.   Kalėdinių piešinių paroda 2014 m. gruodis J. Dindienė 

5.  Kalėdų interjero kūrimas gimnazijoje 2014 m. gruodis J. Vitkauskienė 

6.  Kalėdinis koncertas 2014 m. gruodis J. Vitkauskienė 

8 klasių auklėtojai 

7.  Advento vakaronė gimnazijoje 2014 m. gruodis K. Pranskus 

J. Vitkauskienė  

8.  Integruotas dailės – matematikos 

projektas „Dailė matematikoje“ 

2015 m. sausis J. Dindienė 

Matematikos mokytojai 

9.  3-4 gimnazijos klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

2015 m. sausis J. Vitkauskienė 

10.  Koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės Dienos minėjimui 

2015 m. vasaris K. Pranskus  

11.  Rajoninės jaunųjų dailininkų 

olimpiados organizavimas gimnazijoje 

2015 m. vasaris J.Vitkauskienė 

J.Šisterova 

J. Dindienė 

12.  Gimnaziją baigusių mokinių 

susitikimas – koncertas 

 

2015 m. vasaris K. Pranskus  

J. Vitkauskienė 

13. d
a

l 

Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir 

moksleivių liaudies atlikėjų konkurse 

„Tramtatulis“ 

2015 m. kovas- 

gegužė 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

14.  Dalyvavimas rajoninėje folkloro 

kolektyvų šventėje „Sakuolė paukštelė“ 

2015 m.kovas J.Vitkauskienė 

K. Pranskus 

15.  Lietuviškos dainos konkursas 

„Dainuoju Lietuvai“ 

2015 m. kovas K. Pranskus  

16 Dailės – psichologijos projektas  

„Būkime tolerantiški“ 

2015 m. balandis J. Dindienė 

17 Atviros integruotos dailės, literatūros, 

muzikos pamokos „Tautosakos, 

folkloro ir tautodailės atspindžiai 

šiuolaikinio žmogaus gyvenime“ 

2015 m. balandis J. Vitkauskienė 

K. Pranskus 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

18. Paskutinio skambučio šventės koncertas 

ir abiturientų dailės egzamino kūrybinių 

darbų paroda 

2015 m. gegužė K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

4 gimnazijos klasių 

auklėtojai 

  

8. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Sportinės veiklos diena (Sporto šventė) 2014 m. rugsėjis 
Kūno kultūros 

mokytojai 

2.  Sportinės varžybos skirtos rudens šventei 2014 m. rugsėjis Klasių vadovai 

3.  
MKL krepšinio čempionatas ,,Manija“ 

MRU taurei laimėti 

2014 m. gruodis 

2015 m. vasaris 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

4.  Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3 2014 m. gruodis 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 
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9. Technologijų  metodinės grupės  veiklos planas:  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Data 

 

 

Atsakingas 

 

1. Veiklos plano aptarimas 

 Mokomojo dalyko teminių planų 

aprobavimas 

2014 m. rugsėjis A. Čereškevičius 

2. Dalyvauti tradiciniame rajoniniame 

Rudens kermošiaus renginyje 

2014 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

3. Nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją 

seminaruose ir kursuose 

2014-2015 m. m. Technologijų 

mokytojai 

4. Dalyvauti rajoninėje technologijų dalyko 

olimpiadoje 

2015 m. vasaris A. Čereškevičius 

5. Organizuoti ir dalyvauti tradicinėje 

Kaziuko mugėje 

2015 m. kovas Technologijų 

mokytojai 

6. Nuolat bendradarbiauti su kitų dalykų 

mokytojais 

2014-2015 m. m. Technologijų 

mokytojai 

7. Organizuoti technologijų dalyko brandos 

egzamino darbų parodą 

2015 m. gegužė A. Čereškevičius 

8. Papildomo ugdymo programų rengimas 

ir aprobavimas 

2015 m. gegužė Būrelių vadovai 

9. Mokslo metų rezultatų aptarimas 

Organizaciniai klausimai 

2015 m. gegužė A. Čereškevičius 

 

10. 8 klasių ir 1-4 gimnazijos klasių vadovų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Gimnazijos tradicijų švenčių 

puoselėjimas: mokytojų diena, kalėdinė 

vakaronė, šimtadienis, Užgavėnės ir kt. 

2014-2015 m. m. 8 klasių ir  

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

5.  
LMOF tarpklasinės, rajoninės, zoninės 

krepšinio varžybos  
2015 m. vasaris 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

G. Šamšūra 

J. Švogžlys 

6.  
LMOF* rajono mokyklų kroso estafečių 

varžybos 
2015 m. balandis 

Kūno kultūros 

mokytojai 

7.  
 LMOF lengvosios atletikos keturkovės 

varžybos 
2015 m . gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

8.  
LMOF atskirų rungčių lengvosios 

atletikos varžybos 
2015 m. gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

9.  
Rajono vaikų ir jaunučių lengvosios 

atletikos pirmenybės 
2015 m. gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

10.  
Lietuvos seniūnijų mokyklų futbolo 

žaidynės ,,Golas! 2014“  
2015 m. birželis 

A. Nekrašas 

J. Švogžlys 

G. Šamšura 

11.  
Turizmo dienos ir išvykos į gamtą 6-12 

klasės 
2015 m. birželis 

Klasių vadovai 

Klasių seniūnai 
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2. Gimnazistų krikštynos 2014 m. spalis 8 klasių ir 

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

3. Pamoka – ekskursija ,,Savarankiško 

gyvenimo pradžia“ (išvyka į Swedbank) 

2014 m. lapkritis 8 klasių ir  

1-4  gimnazijos klasių 

vadovai 

4. 

 

Rūkymo ir alkoholio vartojimo įtaka 

paauglių sveikatai 

2014 m. gruodis V. Guogienė 

psichologė 

5. Kultūrinės-pažintinės kelionės ,,Tėvynės 

pėdsakais“ 

2014-2015 m. m. 8 klasių ir  

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

6. Mokinių gilesnis pažinimas - tai kelias į 

ugdymo sėkmę. (Mokinių mokymosi 

stiliai) 

2015 m. vasaris 8 klasių ir 

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

7. Pranešimas ,,Lyderystė ir komandinio 

darbo sugebėjimai“ 

2015 m. balandis 8 klasių ir  

1-4  gimnazijos klasių 

vadovai 

   

11. Metodinės tarybos veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

16.   Mokymosi motyvacijos skatinimo 

metodai, savarankiško darbo ir namų 

darbų prasmės suvokimas ugdymo 

procese 

2014-2015 m. m. 

pirmas pusmetis 

Pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai  

17.  Namų darbų diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal mokinių 

pasiekimus  

2014-2015 m. m. 

antras pusmetis 

Pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

18.  Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, 

prestižo kūrimas, įvaizdžio formavimas 

bendruomenėje 

2014 m. gruodis Pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

19.  Metodinė sklaida, pasidalinimas gerąją 

patirtimi su gimnazijos, rajono, šalies 

pedagogais   

2015 m. balandis Pirmininkas, metodinių 

grupių pirmininkai 

 

_________________________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos programos 

2014-2015 m. m. 

8 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS UGDYMAS KARJERAI PASLAUGŲ 

PLANAS 

2014 – 2015 m. m.    
                                                              

 

Eil.  

Nr. 

 

 

Temos pavadinimas 

 

Data 

 

Atsakingas 

 

1. 

Naujai atvykusių mokinių profesinių 

interesų pažinimas 

2014 m. rugsėjis A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

2. 

 

Gimnazijos karjeros diena 2014 m. spalis A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

3. 

 

Filmų apie profesijas peržiūra 2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

4. Išvykos į ,,Atvirų durų“ dienų 

renginius ugdymo įstaigose 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

5. VGTU paskaitos 4 gimnazijos klasių 

mokiniams  

2014 m. lapkritis A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

6. Įvairių asmenybės pažinimo testų, 

klausimynų taikymas asmenybės 

pažinimui 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

7. Išvyka į parodą ,, Mokymas. Studijos. 

Karjera“ Lietuvos parodų centre 

,,Litexpo“ 

2015 m. 

sausis 

A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

8. Draugų diena (susitikimas su 

buvusiais mokiniais) 

2014m. 

vasaris 

D. Jasiulionienė 

Pavaduotoja ugdymui 

9. Išvykos į rajono ir respublikos įmones 2014 -2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Klasių vadovai 

10. 1-2 gimnazijos klasių išvyka į 

Švenčionių darbo biržą 

2015 m. kovas A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

11. 2 gimnazijos klasių išvyka į 

Švenčionių verslo informavimo centrą 

2015 m. vasaris A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

O. Orechovienė 

12. Ugdymas karjerai dalykų pamokose 2014-2015 m. m. Dalykų mokytojai 

13. Integruotos ugdymo karjerai pamokos 2014-2015 m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

14. Susitikimai – diskusijos su 3 ir 4 

gimnazijos klasių mokiniais tema 

,,Asmeninės karjeros link“ 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

15. ,,Grįžtamojo ryšio“ žaidimas klasės 

valandėlių metu 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

16. Jaunųjų karjeros koordinatorių klubo 

veikla 

2014-2015 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 
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