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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

 

1. 2012-2013 m. m. gimnazijoje mokėsi 514 mokinių, iš jų 6-8 klasėse - 191 mokinys, 1-4 

gimnazijos klasėse -  323 mokiniai. 

Brandos atestatai įteikti 80 mokinių, 1 mokiniui įteiktas vidurinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimas, 1 – mokymosi pasiekimų pažymėjimas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 67            

mokiniams, 2 mokiniams įteikti pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai. 

Prašymus laikyti brandos egzaminus pateikė 80 kandidatų. Be privalomojo lietuvių kalbos ir 

literatūros egzamino, populiariausi buvo šių dalykų brandos egzaminai: istorija (56 kandidatai), užsienio 

kalba (rusų) – 36 kandidatai, matematika – 30 kandidatų. 

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

biologijos, chemijos, informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus bei menų, technologijų, 

lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinius brandos egzaminus. 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 6,4% kandidatų, istorijos – 

3,6% kandidatų. Pirmą kartą surengtą bendrą valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą 

šalyje išlaikė 90,19 proc. kandidatų, taigi mūsų gimnazijos išlaikiusių šį egzaminą kandidatų didesnis už 

šalies kandidatų. 

Didžiausią neišlaikiusių pasirinkto brandos egzamino sudaro fizikos valstybinį brandos 

egzaminą pasirinkusių gimnazijos kandidatų skaičius – 33,3%. 

2012-2013 m. m. gimnazijos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir 

konkursuose, sportinėse varžybose. Merginų komanda laimėjo I vietą rajoninėse Lietuvos moksleivių 

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

festivalio rajoninėse krepšinio varžybose (kūno kultūros mokytojai), vaikinų komandos apdovanotos 

diplomais už 1-ąsias vietas Lietuvos  mokinių olimpinio festivalio rajoninėse lengvosios atletikos 

keturkovės varžybose (mokyt. A. Nekrašas, R.Štuikys) bei Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 

rajoninėse lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybose (kūno kultūros mokytojai). 3a kl. mokinė 

Renata Januš užėmė I vietą rajono 11 klasių mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje (mokyt. R. Šulgienė), 

3b kl. mokinys Eimantas Kraujalis užėmė I vietą biologijos olimpiados 11 klasių grupėje (mokyt. A. 

Kadzevičius), 4a kl. mokinė Indrė Markevičiūtė užėmė I vietą lotynų kalbos ir antikos kultūros 

olimpiadoje (mokyt. E. Nilovienė). 7a kl. mokinys Mingaudas Matukas laimėjo I vietą rajone 

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2013“ (mokyt. M. Zenkevičienė), 8b kl. mokinys 

Ernestas Palskis apdovanotas padėkos raštu už geriausią darbą tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio 

rajoniniame konkurse (mokyt. Ž. Garlienė), 6b kl. mokinys Lukas Pošiūnas užėmė I vietą rajone 

tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2013“ 6 kl grupėje (mokyt. M. Zenkevičienė), 7a kl. 

mokinė Aistė Povilauskaitė apdovanota padėkos raštu už I vietą rajoniniame technologijų olimpiados II 

etape (mokyt. K. Cicėnienė). 7a kl. mokinė Miglė Šešplaukytė apdovanota padėkos raštu už geriausią 

darbą rajoniniame tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurse (mokyt. Ž. Garlienė). 3c kl. mokinys 

Povilas Vinikas užėmė I vietą informatikos olimpiados rajoniniame etape (mokyt. A. Dinda). 

 

Regiono lygmenyje diplomais apdovanota vaikų lengvosios atletikos atskirų rungčių komanda, 

užėmusi Pasvalio sporto mokykloje vykusiose Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse 
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lengvosios atletikos keturkovės varžybose I vietą (mokyt. A.Nekrašas, R. Štuikys), 4b kl. mokinys 

Paulius Svarauskas, užėmęs I vietą trišuolio rungtyje Lietuvos rajonų jaunių lengvosios atletikos 

pirmenybėse. Šalies mokinių etnokultūros projekto „Atverk tautos lobynų gelmes“  Aukštaitijos 

regioninėse varžytuvėse Lietuvos neformaliojo švietimo centro diplomu už I vietą apdovanota 

gimnazijos komanda (mokyt. K. Pranskus). Padėkomis už dalyvavimą regioniniuose konkursuose 

apdovanoti mokiniai: Aušra Bolskytė, 4b kl. (fotografijų konkursas „Blykstę šešėliui“, mokyt. J. 

Vitkauskienė), Agnė Paulavičiūtė, 3c kl., Dovilė Paulavičiūtė, 3c kl., Miglė Slabadaitė, 2a kl. (Lietuvos 

vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis 2013“, mokines 

parengė mokyt. K. Pranskus). II vietą draugiškose krepšinio varžybose Vidiškių gimnazijoje užėmė 1-oji 

vaikinų komanda (mokyt. J. Švogžlys), III vietą – merginų komanda (mokyt. A. Nekrašas). 

Šalies konkursuose dalyvavę mokiniai apdovanoti diplomais ir padėkos raštais. 2b kl. mokinė 

Viltė Stefanija Duksaitė apdovanota diplomu už I vietą nacionaliniame mokinių konkurse „Švari kalba – 

švari galva“ (mokyt. E. Daškevičienė). Diplomais už labai gerai atliktus darbus (vertimus iš anglų 

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

Čereškevičius, 7c kl. mokinys, Živilė Čiučiurkaitė, 1a kl. mokinė, Karolis Druteika, 7b kl. mokinys, 

Ruslanas Gailiušas, 7b kl. mokinys, Domilė Matuškevičiūtė, 8c kl. mokinė, Lukas Pošiūnas, 6b kl. 

mokinys, Gabija Sosnauskaitė, 6a kl. mokinė (mokyt. S. Kraujalienė), 8c kl. mokinė Gabija 

Gudelevičiūtė, 8b kl. mokinys Arnas Martinkėnas (mokyt. L. Alionienė). Kalbų kengūros 2013 

Auksinės Kengūros diplomais apdovanoti Dovilas Dicevičius, 6c kl. (anglų k., mokyt. D. Galatiltienė), 

Karina Jerofejeva, 7c kl., Karina Ratabylskaitė, 1c kl. (rusų k., mokytoja J. Jarmolovskaja), Gerda 

Jurkuvėnaitė, 1a kl., Laura Krupeninaitė, 1d kl., Dovydas Meilūnas, 8b kl., Ilona Šalcaitė, 1d kl., 

Herbertas Šekštelo, 8c kl., Anastasija Travkina, 2c kl. (rusų k., mokyt. D. Voitechovič), Samanta 

Mikšytė, 2c kl. (rusų k., mokyt. M. Klevienė). 

Konkurso „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“ Gran-prix 7-8 klasių tarpe laimėjo 

Deividas Dubinovas, 8b kl., Karolina Korzikaitė, 8b kl., Edgaras Krinickas, 8b kl. (mokyt. B. 

Stulgaitytė, V. Cicėnas). 2a kl. mokinė Eglė Petkevičiūtė dailės ir istorijos projekte „Europos valstybių 

simbolika. Lietuvos miestų herbai“, organizuotame Vilniaus miesto savivaldybės, laimėjo I vietą 

(mokyt. J. Vitkauskienė). 

Gimnazijos folkloro ansamblis „Aušrela“ gavo padėką už tradicijų puoselėjimą ir  etninės 

kultūros sklaidą (XV tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“ – festivalio tema „tarmių 

sutartinės“), ansambliui vadovauja mokyt. K. Pranskus. 

         2012-2013 m.m. mokiniams buvo pasiūlytos 27 neformaliojo ugdymo programos, iš viso 54 

savaitinės valandos (vidutiniškai 1 mokykloje besimokančiam mokiniui tenka 0,1 val.). 12 programų (iš 

viso 18 val.) buvo skirtos 6-8 klasių mokiniams, o 19 programų (iš viso 36 val.) - 1-4 gimn. klasių 

mokiniams (dalis programų buvo pritaikytos ir 6-8, ir 1-4 gimn. kl. mokiniams). Dirbo 21 patyręs 

neformaliojo ugdymo programų vadovas. Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankė 389 mokiniai 

(~75%). 125 mokiniai lankė aktyvaus judėjimo pratybas (6-8 kl. joms buvo skirtos 6 val., 1-4 gimn. kl. – 

10 val.) (32% visų būrelius lankančių mokinių). 

         Be neformaliojo ugdymo užsiėmimų mokykloje, mokiniai lankė Švenčionių papildomo ugdymo 

centre organizuojamus užsiėmimus, mokėsi rajono meno mokyklose: 

         Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje – 80 mokinių. 

         Švenčionių papildomo ugdymo centre – 65 mokiniai. 

         Švenčionėlių meno mokykloje – 2 mokiniai.  

         Iš viso: 147 mokiniai (~ 29 % visų besimokančių gimnazijoje). 

             2012-2013 m.m. gimnazijoje buvo organizuota daug įvairių renginių - susitikimų, konkursų, 

paskaitų,  vykdyti įvairūs projektai.   

 

Įgyvendinant projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM), vyko 

susitikimai su vertėja Gražina Sajėniene (Zita Mažeikaite), poetu Aidu Marčėnu, žurnalistu Gerimantu 

Statiniu, tautodailininke Audrone Lampickiene, teatro meno kūrėjais Vaiva Mainelyte, Algimantu 

Butvilu, Ramučiu Rimeika, vitražistu A. Matoniu bei pianistu Petru Geniušu. Vykdant projektą „T 

klasė“ mokiniai vyko į laidos „Gimnazistai“ filmavimą, kartu su tėveliais ir mokytojais dalyvavo vaizdo 
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konferencijose, mokinių tėveliai vedė pamokas, buvo organizuotos ekskursijos į tėvelių darbovietes, 

mokytojai vyko į stažuotę Šiaurės Italijoje. Buvo vykdomi  projektai  "Žinios padeda nesuklysti"  

(lytiškumo prevencija), „Sėkmingas pasirengimas gyvenimo kelionei“ , „Miško takais“ (Sirvetos 

regioniniame parke). 

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

(kovo mėn.), ,,Darom 2013“ (balandžio mėn.), ,,Sportuok kaip žalgirietis“.   

Vyko rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą, susitikimai su žymiu psichiatru A. Veryga 

(lapkričio mėn.),  Lietuvos Šaulių sąjungos  Švenčionių rajono 13-tos kuopos ir Lietuvos kariuomenės 

Krašto apsaugos savanorių pajėgų atstovais (lapkričio mėn.),  Vilniaus šv. Juozapo  kunigų seminarijos 

atstovais (vasario mėn.), šalies Pasieniečių būrelio nariais Medininkų pasienio mokykloje (kovo mėn.). 

Paskaitą apie atominę energetiką skaitė Valstybinės atominės energetikos saugos 

inspekcijos darbuotojas Vidas Paulikas. studijų programas pristatė studijų kokybės centro direktorius 

Algimantas Rotmanas, paskaitą ,,2014 metų bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarka" 

skaitė Karjeros ugdymo specialistė A. Abramovičienė. 

Mokiniai dalyvavo  profesinio meistriškumo konkurse „Jaunasis konditeris“ (konkursas 

vyko  Švenčionių profesinio rengimo centre), JRD organizuojamuose mokymuose „Jaunimo problemų 

sprendimų planų stebėsena ir kontrolė“, nacionalinio konkurso  „Mūsų darbai – darniai Lietuvai“  

pusfinalyje Kaune (kovo mėn.), lietuviškų dainų konkurse „Dainuoju Lietuvai“ (kovo mėn.), 

tarptautiniame kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrime ICILS (kovo mėn.), atviro tarptautinio 

projekto „Gintaro kelias“ lietuvių kalbos internetiniame konkurse (balandžio mėn.), tarptautiniame 

internetiniame informacinių technologijų konkurse ''CONEXUM'' ( balandžio mėn.),  nacionalinio 

konkurso „Švari kalba-švari galva“ II etape (gegužės mėn.), Europos egzamine, talentų paieškos 

konkurse  „Zigmo bestai“, „Gatvės muzikos dienos“ renginiuose Vilniuje (gegužės mėn.), Tyrėjų dienos 

renginiuose (gimnazijoje viešėjo mobilioji demonstracinė laboratorija, mobilus planetariumas) (gegužės 

mėn.), projekto “Atverk tautos lobynų gelmes“  finalinėse regionų varžytuvėse , tarptautiniame folkloro 

festivalyje „Skamba skamba kankliai“ vaikų ir jaunimo dienos šventėje „Saulytė“ (folkloro būrelio 

„Aušrela“ nariai) (gegužės mėn.).  

  Vyko puikūs koncertai – „Tau, mokytojau“, Advento vakaras, ,,Žiemos vaizdai“, mokytojų 

ir mokinių koncertas buvusiems gimnazistams, Vasario 16-ąjai, Kovo 11-ąjai, Paskutinio skambučio 

šventei skirti koncertai.  

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.   

 

Tolesnis mokymasis. 2013 m.  gimnaziją baigė 80 abiturientų. Iš jų 78 - gavo atestatus, 1 – 

vidurinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimą, 1- mokymosi pasiekimų pažymėjimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a gimn. kl. 4b gimn. kl. 4c gimn. kl. 
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69-osios laidos tolesnis mokymasis  Palyginimas su 2012 m. baigusiųjų tolesnėmis 

studijomis 

 

  
 

 

  Baigimo 

metai 
Aukštosios 

studijos  
Profesinio 

rengimo 

studijos  

Dirba  Registruot

i darbo 

biržoje  

2012 68%  11% 19%  2%  

2013  68%  16% 13%  3%  

 

Universitetų pasirinkimas Kolegijų pasirinkimas 

  
 
 
 
 

Profesinių mokyklų pasirinkimas  Populiariausios pasirenkamos 

specialybės 
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 • Pramogų ir kūrybinė industrija – 5 

• Pasieniečio profesija – 5 

• Maisto produktų technologijos, maisto 

biotechnologija, pramoninė 

biotechnologija – 4 

• Buhalterinė apskaita, finansai, finansų 

draudimo matematika – 4 

• Teisė; teisė ir muitinės veikla – 3 

• Anglų filologija – 2 

• Elektronika – 2 

• Turizmas ir viešbučių administravimas 

– 2 

• Tarptautinis verslas, verslo vadyba - 3 

• Viešieji ryšiai – 2 

• Mados dizainas, aprangos dizainas ir 

technologijos – 2 

• Hidrotechninės statybos inžinerija, 

statybos inžinerija - 2 

 

Gimnazijos vidaus įsivertinimo grupė 2012-2013 m. m. tyrė šiuos veiklos rodiklius: 

• 1.1.1 Vertybės, elgesio normos, principai 

• 1.1.6 Klasių mikroklimatas 

• 2.2.3 Klasės valdymas 

• 2.3.3 Mokytojo ir mokinio dialogas 

• 4.4.3 Profesinis švietimas 
Šiuos veiklos rodiklius tirti pasiūlė gimnazijos taryba. Įsivertinimui pirmą kartą buvo naudojama 

ir taikoma internetinė platforma iqesonline.lt (instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir 

tobulinti). 

 

Įsivertinimo rezultatai: 

Tema Veiklos srities rodikliai Vertinimo 

lygmuo 

Išvados, pasiūlymai 

1.1 Etosas 1.1.1 Vertybės, elgesio 

normos, principai 

 

3 • Aukščiausios vertės parodo, kad mokiniai 

džiaugiasi turėdami galimybę mokytis 

būtent Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijoje, kurioje jie yra gerbiami 

draugiškai nusiteikusių mokytojų. Elgesio 

taisyklės mokykloje yra visiems vienodai 

taikomos ir aiškios 

• Žemiausios vertės parodo, kad mokiniams 

stinga savikontrolės ir atsakomybės už 

drausmingą elgesį. Todėl klasių auklėtojai 

ir mokytojai galėtų daugiau dėmesio skirti 

mokinių drausmės kontrolei tiek klasės 

valandėlių metu, tiek pamokoje, kadangi 

tai tiesiogiai proporcinga mokymosi 

kokybei  

• Juntamas mokinių pasyvumas 

organizuojant mokyklos šventes. Reikėtų 

mokinius skatinti prisiimti daugiau 

atsakomybės už tai, kas vyksta 
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gimnazijoje, ir padėti  jiems suprasti, kad 

gerovę kuriame mes patys 

• Pagal nustatytas žemiausias vertes (2,5 -

2,7) galima teigti, kad jos yra pakankamai 

aukštos ir tai džiugina 

• Tačiau tyrimo metu išaiškėjo sritys, į 

kurias reikėtų atkreipti dėmesį ir nuolat 

tobulinti: 

• Mokiniai laikosi mokyklos taisyklių 2.7 

• Mokykloje mokosi gero elgesio mokiniai 3.0 

• Į mokyklos veiklą įsitraukia tėvai 2.9. 

    

Tėvų atsakymuose žemiausiose vertėse yra 

negatyvus vertinimas: 

• Tėvai pripažįsta, kad retai įsitraukia į 

mokyklos gyvenimą, o ypač į įvairių 

renginių organizavimą  

Todėl šią sritį reikėtų tobulinti   

1.1.6 Klasių 

mikroklimatas 

 

3 • Tiek mokytojų, tiek mokinių anketų 

atsakymuose aukščiausios vertės yra 

pakankamai aukštos, todėl galime 

didžiuotis mokinių tarpusavio santykiais ir 

santykiais su mokytojais 

• Žemiausios vertės yra pakankamai aukštos, 

todėl jas galima traktuoti kaip pozityvias.  

• Ryškus poreikis keisti mokinių elgesį su 

mokytojais, nes jei nebus pagarbos, tai 

trukdys ugdymo procesui  

• Vidutinės vertės, kadangi jos aukštesnės 

nei 3,0, taip pat traktuotinos kaip 

pozityvios 

 

2. Ugdymas 

ir mokymasis 

2.2.3 Klasės valdymas 

 

3 • Mokiniams svarbu, kad mokytojas gerai 

valdytų klasę, reaguotų, jeigu kas nors 

trukdo dirbti pamokoje 

•  Mokiniams patinka, kai laikomasi sutartų 

taisyklių, pamokose laikas nešvaistomas 

veltui, darbui reikalinga medžiaga 

visuomet paruošta. Klausimų su vienu 

pasirenkamu atsakymu apklausos rezultatai 

rodo, kad neatlikus namų užduočių 

mokytojai reikalauja atlikti kitam kartui 

• Aukščiausios tirtos srities vertės įvertintos 

pozityviai 

• Žemiausios vertės taip pat gali būti 

vertinamos kaip pozityvios, nes beveik 

visos surinko 2.9 rezultatą  

• Vis dėlto reikėtų stengtis, kad mokiniai 

pamokoje neužsiimtų jokia šalutine veikla, 

nedarytų namų darbų  

• Mokytojas turėtų reaguoti į netinkamą 

mokinių elgesį žodžiais, žvilgsniu, 
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trumpais gestais. Keli mokiniai klasėje 

neturėtų trukdyti pasiruošusiems rimtai 

dirbti 

• Mokytojams labai svarbus pamokos laikas 

Jie stengiasi jį išnaudoti efektyviai, iš 

anksto paruošia pamokai medžiagą bei 

prietaisus 

•  Pamokos metu mokytojai visuomet žino, 

ką mokiniai veikia, reaguoja į įvairius 

trukdžius, naudoja grįžtamojo ryšio 

metodus, skirtus pamokos ir mokinių 

mokymosi elgsenos reflektavimui. 

• Žemiausios vertės taip pat vertinamos kaip 

pozityvios, nes visos surinko didesnį nei 

3.4 rezultatą 

•  Vis dėlto reikėtų siekti, kad visi mokytojai 

stengtųsi organizuoti pamokas be jokių 

trukdžių, mokiniai gautų grįžtamąją 

informaciją apie jų individualius 

pasisakymus bei pasiekimus, reikėtų 

laikytis taisyklių. Dėl netinkamo elgesio 

mokinių negalima bausti pažymiais 

2. Ugdymas 

ir mokymasis 

2.3.3 Mokytojo ir 

mokinio dialogas 

 

3 • Dauguma mokytojų visuomet bendrauja ir 

bendradarbiauja su moksleiviais pamokų 

metu 

• Mokiniai noriai pasakoja tėvams apie tai, 

kaip jiems sekasi mokykloje 

• Nuolat aptariama, ko turi išmokti 

• Mokytojai jaučia atsakomybę už ugdymo 

proceso kokybę 

•  Mokytojai vertinimo kriterijus pateikia 

aiškiai, stengiasi tikslingai vesti mokinius 

link savęs vertinimo ir savęs analizavimo 

• Gimnazijoje vyrauja pakankama abipusė 

mokinio ir mokytojo pagarba 

Siūlome: 

• Mokytojai turėtų toliau geranoriškai padėti 

mokiniams, dažniau konsultuoti, kaip 

įvertinti savo žinias 

• Rekomenduotina moksleiviams dažniau 

įsiklausyti į mokytojų pastebėjimus, ko 

reikėtų mokytis per tam tikrą laikotarpį 

• Mokiniams atviriau bendrauti su mokytoju, 

nebijoti klausti patarimų ir išmokti jais 

vadovautis 

• Mokiniams išmokti įsivertinti save 

• Klasių vadovams dažniau informuoti 

auklėtinių tėvelius apie jų vaikų mokymąsi 

ir elgesį 

•  Mokykloje siekti aukštesnių šio rodiklio 

mokinių įvertinimų atsižvelgiant tiek į 

aukščiausias, tiek į žemiausias vertes 
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4. Pagalba 

mokiniui 

4.4.3 Profesinis 

švietimas 

 

3 • Rezultatai reikšmingi mokytojams, 

mokiniams, mokyklos vadovui 

• Mokykloje vykstantis profesinis 

informavimas yra naudingas 

• Individualaus plano dalykus mokiniai 

renkasi pagal norimą profesiją 

• Renkantis individualaus plano dalykus 

gauna gerų patarimų iš mokytojų 

• Rezultatai aukščiausios vertės, todėl 

galime didžiuotis. Rezultatai atitinka mūsų 

lūkesčius 

• Dalykų mokytojai  pamokų metu turėtų 

aptarti profesijas ir jų pasirinkimo 

galimybes 

• Auklėtojai  turėtų daugiau pagalbos 

kreiptis ir mokinius nukreipti  į karjeros 

koordinatorę Astą Abramovičienę 

• Aktyviau turime padėti dešimtokams  

sudaryti individualius planus 

• Atsižvelgiant į laiko diktuojamus pokyčius, 

padėti dvyliktokams pasirinkti egzaminus 

pagal norimą įsigyti profesiją 

• Tėvai (globėjai) pozityviai vertina šią 

veiklos sritį 

• Tėvai (globėjai) iš gimnazijos gauna aiškią 

informaciją apie vaiko tolimesnio 

mokymosi galimybes 

• Dauguma tėvų yra dalyvavę konsultacijose 

dėl tolimesnio mokymosi galimybių 

• Mokykloje vykstantis profesinis 

informavimas yra naudingas 

Siūlome:  

•  Informuoti tėvus (globėjus) apie vaiko 

tolimesnio mokymosi galimybes 

• Kviesti tėvus, kad aktyviau dalyvautų 

mokinio individualaus plano sudaryme 

• Sudaryti sąlygas tėvams kreiptis  pagalbos 

dėl profesinio švietimo 

II.  GIMNAZIJOS MISIJA 
 

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

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

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

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

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

išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą. 

 

III. GIMNAZIJOS VIZIJA 

 

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

prieinamą kuo platesniam jaunuolių  ratui; siekianti aukštos ugdymo kokybės tiek įgytų žinių bei 
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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  2013-2014 MOKSLO METAMS 

 

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

visą gyvenimą. 

      5. Tobulinti vertinimą kaip ugdymo proceso ir mokymosi pažangos matavimo priemonę. 

    6. Telkti bendruomenę mokyklos įvaizdžio kūrimui. 

 

   V. GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI 2013-2014 MOKSLO METAMS 

 

  7. Plėtoti ugdomosios veiklos ir gyvenimo praktikos sąsajas. 

       8. Siekti mokytojų veiklos ir vertinimo individualizavimo pamokoje.        

  9. Siekti geresnio mokinių pažangumo ir lankomumo. 

       10. Kurti mokiniams saugią aplinką. 

       11. Skleisti gerąją inovatyvių ugdymo metodų taikymo patirtį. 

       12.Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes. 

       13. Puoselėti istorines gimnazijos tradicijas ir kurti naujas. 

       14. Turtinti gimnazijos išteklius. 

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS 2013-2014 M.M. ĮGYVENDINIMAS 

 

    15.  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 

 

1. Dalykų programų ir teminių 

planų aprobavimas metodinėse 

grupėse 

2013 m. rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Mokinių supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programomis, 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kriterijais 

2013 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

3. Bandomųjų PUPP ir brandos 

egzaminų organizavimas, jų 

rezultatų analizė 

2013 m.  

II pusmetis 

2014 m. sausis-

vasaris 

Gimnazijos 

administracija 

Metodinės grupės 

4. Mokyklinių olimpiadų, 

viktorinų, konkursų 

organizavimas 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

5. Ugdytinių dalyvavimas 

rajono ir šalies olimpiadose bei 

konkursuose 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

6. Dalyvavimas programoje 

„Tyrinėjančios mokyklos“ 

2013-2014 m.m. D. Jasiulionienė 
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7. Konferencija 3-ųjų klasių 

mokiniams „Iškalbos menas“ 

 

2014 m. gegužė 

 

 

 

O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

 8. Mokomoji-pažintinė 

ekskursija mokiniams į 

Labanoro regioninį parką 

2013 m. spalis G. Šamšūra  

9. Akcija „Šiukšlių vieta – 

šiukšliadėžė“ 

2014 m. sausis-

balandis 

Š. Garlienė 

10. Mokomosios-pažintinės 

ekskursijos į Sirvėtos regioninį 

parką 8 klasių mokiniams 

2014 m. balandis L. Chaleckienė 

11. Išvykos į rajono ir šalies 

įmones 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

12. Išvykos į „Atvirų durų“ 

dienų renginius 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

13. Išvyka į parodą „Mokymas. 

Studijos. Karjera“ Lietuvos 

parodų centre „Litexpo“ 

2014 m. sausis A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

14. Mokytojų tarybos posėdis 

„Ugdomosios veiklos ir 

gyvenimo praktikos sąsajų 

plėtra“ 

2014 m. vasaris Č. Zaičikienė 

Darbo grupė 

2. Siekti geresnio 

mokinių pažangumo ir 

lankomumo 

1. Brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas mokytojų tarybos 

posėdyje  ir  metodinių grupių 

užsiėmimuose  

2013 m. rugsėjis – 

spalis 

J. Paulavičienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2. Individualiųjų ugdymo (si) 

planų ir tvarkaraščių 

koregavimas 

2013 m. rugsėjis Č. Zaičikienė 

Klasių vadovai 

 

 

3. 3 ir 4 gimnazijos klasių 

lankomumo ir pažangumo 

rezultatų aptarimai 

2013 m. rugsėjis-

lapkritis 

2014 m. kovas 

D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

4. Mokinių pažangumo ir 

lankomumo nuolatinė priežiūra, 

informatyvus 

bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais 

2013-2014 m.m. t. Godlevskienė 

Klasių vadovai 

3. Tęsti projektinę 

veiklą, sudaryti plačias 

saviraiškos galimybes 

1. „T – klasės“ projekto 

rezultatų pristatymas  

bendruomenei 

2013 m. rugsėjis-

spalis 

D. Jasiulionienė 

J. Vitkauskienė 

2. Integruotas dailės-

technologijų projektas 

„Gyvenkime saugiai“ 

2014 m. kovas J. Dindienė 

3. Dailės – psichologijos  

projektas „Džiaugsmo spalvos“ 

2014 m. balandis J. Dindienė 
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4. Integruotas informacinių 

technologijų-dailės projektas 

„Gėlės mamai“ 

2014 m. gegužė J. Dindienė 

5. Dalyvavimas atvirame 

tarptautiniame projekte 

chemijos internetiniame 

konkurse „ELEMENTUM“ 

2014 m. kovas-

balandis 

V. Cicėnienė 

6. Dalyvavimas tarptautiniame 

„Kengūros“ kalbų konkurse 

2014 m. balandis Užsienio kalbų 

mokytojai 

Metodinė grupė 

7. Dalyvavimas tarptautiniame 

„Amver Star“ kalbų konkurse 

2014 m. balandis S. Kraujalienė 

 8. Integruotas matematikos ir 

dailės projektas 7 klasių 

mokiniams „Matematika 

dailėje“ 

2013 m. gruodis J. Dindienė 

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

9. Dalyvavimas tarptautiniame 

informacinių technologijų 

konkurse moksleiviams 

„Conexum“ 

2014 m. gegužė M. Gučienė  

10. Dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra 2014“ 

2014 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

11. Integruota lietuvių kalbos ir 

tikybos pamoka „Biblija ir 

literatūra“  

2 gimnazijos klasių mokiniams 

2013 m. lapkritis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

12. Integruotos istorijos-anglų k. 

pamokos 8 klasių mokiniams 

2013 m. gruodis L. Chaleckienė 

13. Projektas „Renkuosi 

gyvenimą“ 

2014 m. vasaris Š. Garlienė 

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

14. Projektas „Renkuosi 

atsakingai“ 4 gimnazijos klasių 

mokiniams 

2014 m. vasaris Š. Garlienė  

15. Geografijos projektas 

„Globalinės problemos ir jų 

sprendimo būdai Lietuvoje“ 

2014 m. balandis G. Šamšūra 

M. Vitkauskas 

 16. Ilgalaikiai pilietiškumo 

projektai: 

„Jų skausmas – mūsų 

skausmas“ 

„Lietuva – ES narė: privalumai 

ir įsipareigojimai“ 

2013-2014 m.m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė  

4. Kurti mokiniams 

saugią aplinką 

1. Pagalbos mokiniams 

teikimas: 

- pedagoginė ir psichologinė 

pagalba 

- socialinio pedagogo ir 

2013-2014 m.m . Vaiko gerovės 

komisija 

V. Buinorienė 
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sveikatos priežiūros specialisto 

paslaugos 

 2. 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 

 

Č. Zaičikienė 

 

 

Č. Zaičikienė 

 

 

16. Tikslas 2. Tobulinti vertinimą kaip ugdymo proceso ir mokymosi pažangos matavimo priemonę 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Siekti mokytojų 

veiklos ir vertinimo 

individualizavimo 

pamokoje 

1. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

įgyti naujas 

kompetencijas 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

administracija 

Metodinė taryba 

2. Pranešimas, 

diskusija „Menų 

vertinimo sistema 

gimnazijoje“ 

2013 m. rugsėjis J. Vitkauskienė 

3. Atviros integruotos 

dailės, literatūros, 

muzikos pamokos 

2014 m. balandis J. Vitkauskienė 

M. Likienė 

 4. Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

posėdis 

2013 m. rugsėjis A. Kleinienė 

 5. Ugdymo proceso 

stebėsena: 

a) formuojamojo 

vertinimo veiksniai, 

padedantys pagerinti 

mokymąsi; 

b) mokinių 

įsivertinimas 

pamokoje; 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

administracija 
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c) praktinės 

formuojamojo 

vertinimo strategijos; 

d) diagnostinis 

vertinimas pamokoje 

  

 17. Tikslas 3. Telkti bendruomenę mokyklos įvaizdžio kūrimui 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Puoselėti istorines 

gimnazijos tradicijas ir 

kurti naujas 

1. Koncertas Mokytojo 

dienai 

2013 m. spalis K. Pranskus 

M. Likienė 

2. Kalėdinių miniatiūrų 

paroda 

2013 m. gruodis J. Dindienė 

3. Advento vakaronė 

gimnazijoje 

2013 m. gruodis K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

I. Frolovienė 

4. Koncertas, skirtas 

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

dienai 

2014 m. vasaris K. Pranskus 

I. Frolovienė 

5. Lietuviškos dainos 

konkursas „Dainuoju 

Lietuvai“ 

2014 m. kovas K. Pranskus 

I. Frolovienė 

6. Gimnaziją baigusių 

mokinių susitikimas-

koncertas 

2014 m. vasaris M. Likienė 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

7. Dalyvavimas 

respublikiniame vaikų 

ir moksleivių – liaudies 

atlikėjų - konkurse 

„Tramtatulis“ 

2014 m. kovas-gegužė K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

8. Gamtos mokslų 

savaitė 

2013 m. gruodis Gamtos mokslų 

mokytojai 

9. Mrongovo I licėjaus 

delegacijos viešnagė 

2013 m. rugsėjis D. Jasiulionienė 

Darbo grupė 

10. Matematikos 

savaitė 

2013 m. gruodis Matematikos mokytojai 

11. Matematikos 

leidinio „matematika ir 

mes“ Nr.11 sudarymas 

ir išleidimas 

2014 m. gegužė-

birželis 

G. Valeikienė 

Matematikos mokytojai 

12. Renginiai, skirti 

300-osioms  

K. Donelaičio 

metinėms paminėti 

2014 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 
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13. Gimnazijos savaitė: 

11-12 klasių mokinių 

konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui 

profesoriui  

Z. Žemaičiui 

(pilietiškumo projektų 

pristatymas) 

2014 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 14. Gimnazijos  

95-mečio šventė 

2014 m. gegužė D. Jasiulionienė 

Darbo grupė 

15. Gimnazijos  

bendruomenės 

turistinis žygis 

2014 m. birželis D. Jasiulionienė 

Darbo grupė 

16. Gimnazijos 

muziejaus ekspozicijų 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

2013-2014 m.m.  N. Mačiulienė  

 

VII. PRIEDAI 

 

18. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų tarybos veiklos planas 2013-2014 

m. m., 1 priedas. 

 19. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos veiklos planas 2013-2014 m. m.,  

2 priedas. 

 20. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2013-

2014 m. m., 3 priedas. 

 21. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų pedagoginės priežiūros planas 2013-

2014 m. m., 4 priedas. 

 22. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos renginių planas 2013-2014 m. m., 5 priedas. 

 23. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2013-2014 m. m.,  

6 priedas. 

 24. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2013-2014 m. 

m., 7 priedas. 

25. Karjeros paslaugų planas: tema – verslumas 2013-2014 m. m., 8 priedas.                                                          

______________________________ 

 

PRITARTA      

Švenčionių Zigmo Žemaičio     

gimnazijos tarybos     

2013  m. spalio      d. posėdžio     

protokolas Nr. GT-     
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                                Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                  gimnazijos veiklos programos 

                                                          2013-2014 m. m. 

                               1 priedas 

 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS 

PLANAS  2013-2014 M.M. 

 

    

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1. 2013 m. biudžeto sąmatos vykdymo 

ataskaita ir siūlymai 2014 m. biudžeto 

sąmatai 

2013 m. spalis D. Čepulienė 

2. 2013 m. abiturientų stojimo į kitas 

ugdymo įstaigas analizė 

2013 m. spalis J. Paulavičienė 

Klasių vadovai 

3. I-ojo pusmečio ugdymo rezultatų analizė 2014 m. vasaris D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

4. Ugdomosios veiklos ir gyvenimo 

praktikos sąsajų plėtra 

2014 m. vasaris Č. Zaičikienė 

A. Čereškevičius 

V. Cicėnienė 

L. Chaleckienė 

T. Špakova 

J. Vitkauskienė 

M. Zaičikas 

5. 4-ųjų gimnazijos klasių ugdymo 

rezultatų analizė 

2014 m. gegužė D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

6. Gimnazijos vidaus įsivertinimo rezultatų 

analizė 

2014 m. birželis J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

7. 2013-2014 m. m. ugdomosios veiklos 

rezultatai 

2014 m. birželis D. Čepulienė 

Klasių vadovai 

______________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                      gimnazijos veiklos programos 

                                                              2013-2014 m. m. 

                                    2 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2013-2014 M .M. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1. Derinimui pateikto bufeto asortimento 

tvirtinimas 

2013 m. rugsėjis D. Čepulienė 

2. 2013-2014 m.m. veiklos programos 

tvirtinimas 

2013 m. spalis D. Čepulienė 

R. Matukienė 

3. Siūlymų 2014 m. gimnazijos biudžeto 

sąmatai aptarimas 

2013 m. spalis D. Čepulienė 

R. Matukienė 

4. Pasirengimo gimnazijos 95-mečio 

šventei aptarimas 

2013 m. gruodis D. Jasiulionienė 

R. Matukienė 

5. Vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymo 2014 m. projekto svarstymas 

2014 m. balandis G. Ciukšienė 

R. Matukienė 

6. Ugdymo plano projekto 2014-2015 m.m. 

svarstymas 

2014 m. birželis Č. Zaičikienė 

R. Matukienė 

_________________________ 
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                Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2013-2014 m. m. 

                               3 priedas 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2013 – 2014 M. M. 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2012–2013 mokslo metais gimnazijoje buvo ugdomi 22 specialiųjų ugdymosi poreikių 

mokiniai, turintys įvairių sutrikimų: 3 intelekto sutrikimai, 7 bendrųjų mokymosi sutrikimų, 12 

specifinių pažinimo sutrikimų. 

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

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

pedagogas. 

           3. 15 mokinių buvo suteikta specialioji pedagoginė pagalba, 11 – psichologinė pagalba, 7 – 

socialinio pedagogo pagalba. Konsultuoti tėvai, globėjai,  mokytojai. 

 

II. TIKSLAI 

 

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

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

 

III. UŽDAVINIAI 

 

6. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius. 

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

asmenybės problemų turinčių mokinių ugdymą. 

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

programas. 

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

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais. 

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

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

mokyklos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones.  

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

ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja mokyklos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, 

rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos 

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

galinčias suteikti reikiamą pagalbą.  

   12. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikla: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas asmuo 

1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas 2013 m. rugsėjis Č. Zaičikienė 

 

2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas ir 

suderinimas 

2013 m. rugsėjis Č. Zaičikienė 

S. Boreikienė 

J. Paškevičienė 

3. Pritaikytų, individualizuotų programų aprobavimas Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 
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4.  Probleminio elgesio mokinių svarstymas Vaiko 

gerovės komisijos posėdžiuose 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

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

S. Boreikienė 

6. Naujai atvykusių mokinių adaptacija dalykinėje 

ugdymo sistemoje 

2013 m. pirmas 

pusmetis 

V. Guogienė 

S. Boreikienė 

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 

 

V. Guogienė 

S. Boreikienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

11. Profesinės kvalifikacijos kėlimas Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

12. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių I 

pusmečio pasiekimų aptarimas  

2014 m. vasaris Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

13. Mokinių sveikatos būklės statistinių duomenų 

analizė 

2014 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 

2014 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

17. 2013–2014 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaita 

2014 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

___________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                     gimnazijos veiklos programos 

                                                             2013-2014 m. m. 

                                   4 priedas 

 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS 

2013-2014 M. M. 

 

1. Gimnazijos direktorės Danutės Čepulienės veiklos planas 

 

Priežiūros tikslas Veiklos turinys Vykdymo laikas Aptarimo forma 

 

Vidurinio ugdymo 

programos mokinių 

individualiųjų planų ir 

gimnazijos ugdymo 

plano dermė 

Planų analizė ir tvirtinimas 2013 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai su 

mokiniais, dalykų 

mokytojais 

Gimnazijos 

kompiuterizavimo 

plano vykdymas pagal 

strateginį veiklos planą 

Dalyvavimas gimnazijos 

tarybos posėdyje 

2013 m. rugsėjis 2013 m. plano ataskaita 

2014 m. perspektyvų 

aptarimas 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

planavimo kokybė 

Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano  analizė ir 

tvirtinimas 

2013 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai su 

komisijos nariais 

Vertinimo įvairovė 

ugdymo procese 

1-4 gimnazijos klasių 

pamokinės veiklos 

stebėsena 

2013 m. spalis-

gruodis 

Individualūs pokalbiai su 

pedagogais (pamokų ir 

renginių stebėsenos 

aptarimas) 

Ugdomosios veiklos ir 

gyvenimo praktikos 

sąsajos 

1-2 gimnazijos klasių 

pamokinės veiklos ir 

dalyvavimo neformaliojo 

ugdymo renginiuose 

stebėsena 

2013-2014 m.m. Stebėtų pamokų ir 

renginių aptarimai su 

dalykų mokytojais ir 

renginių organizatoriais 

Mokinių pažangumo ir 

lankomumo pokyčiai 

Nuolatinė elektroninio 

dienyno patikra 

Klasių vadovų susirinkimai 

Tėvų susirinkimai 

2013-2014 m.m. Pažangumo ir lankomumo 

būklės aptarimas klasių 

vadovų ir mokinių tėvų 

susirinkimuose 

Projektinės veiklos 

efektyvumas, mokinių 

saviraiškos galimybių 

plėtra 

Gimnazijoje vykdomų 

projektų stebėsena 

2013-2014 m.m. Projektų aptarimas su jų 

dalyviais ir organizatoriais 

Pasirengimo PUPP ir 

brandos egzaminams 

įvertinimas 

Informacijos sklaidos 

kontrolė 

Pamokų stebėsena  

(2 ir 4 gimn.kl.) 

Bandomųjų PUPP ir 

brandos egzaminų analizė 

 

2014 m. balandis-

birželis 

Tėvų ir mokinių 

susirinkimai 

Individualūs pokalbiai su 

dalykų mokytojais 

Gimnazijos vidaus 

įsivertinimo grupių 

veiklos efektyvumas 

Dokumentų analizė 2014 m. gegužė-

birželis 

Mokytojų tarybos posėdis 
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Pasirengimas 2014-

2015 m.m. ugdymo 

plano ir veiklos 

programos sudarymui 

Darbo grupių sudarymas 

Dokumentų projektų 

analizė 

2014 m. gegužė-

birželis 

Gimnazijos tarybos 

posėdis 

2013-2014 m.m. 

ugdomosios veiklos 

įvertinimas 

Veiklos rezultatų analizė ir 

apibendrinimas 

2014 m. birželis Mokytojų tarybos posėdis 

 

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Česlavos Zaičikienės veiklos planas 

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 
Kas numatoma veikti Data Kaip bus informuojama 

 Dokumentacijos tvarkymas 

(tvarkaraščiai, gimnazijos 

bendrojo ugdymo plano 

koregavimas, derinimas) 

2013 m. rugsėjis  

Gimnazijos metodinės 

veiklos organizavimas 

ir koordinavimas 

Koordinuoti metodinių 

grupių veiklą, inicijuoti 

gerosios patirties sklaidą 

gimnazijos, rajono, 

respublikos lygmenyje, 

planuoti ugdymo turinį, 

kokybę 

Per visus mokslo 

metus 

Metodinė taryba 

Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas 

Stebėti, kaip 

diferencijavimas taikomas 

mokiniui individualiai per 

pamokas, mokinių grupei 

pasiekimų, skirtumui 

mažinti, mokinių 

gabumams plėtoti, tam 

tikroms veikloms atlikti 

2013 m. spalis- 

lapkritis 

Aptarti su mokytojais 

Ugdomosios veiklos ir 

gyvenimo praktikos 

sąsajų plėtra 

Stebėti atskirų dalykų 

pamokas, rinkti medžiagą 

mokytojų tarybai 

Per I pusmetį Mokytojų tarybos posėdis 

Mokinių mokymosi 

krūvių stebėsena 

Tikslinti 3-4 kl. mokinių 

individualius ugdymo 

tvarkaraščius, kontroliuoti 

darbų krūvį, kontrolinių 

darbų grafiką, sudaryti 

mokinių, besimokančių 

menų mokyklose, sportinės 

krypties neformaliojo 

švietimo įstaigose ir jų 

pageidavimu atleisti nuo 

atitinkamų pamokų, 

sąrašus 

Per visus mokslo 

metus 

Aptarti su klasės 

auklėtojais 

Dalykų mokytojais 

I-II gimn. klasių 

mokinių poreikių 

tenkinimas per atskirų 

dalykų pamokas, 

pasirenkamuosius 

modulius 

Stebėti lietuvių k., anglų k. 

pamokas, 

pasirenkamuosius 

modulius 

2013 m. gruodis Metodinės grupės 

užsiėmimuose 
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Pagalbos specialiųjų 

poreikių mokiniams 

teikimas 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai pagal atskirą 

programą 

Per visus mokslo 

metus 

 

Mokinių pažangos ir 

pasiekimų vertinimas 

IV gimn. kl. ir II gimn. 

kl. 

Bandomieji lietuvių kalbos 

egzaminų darbai, rezultatų 

analizė 

2014 m. balandis Metodiniame užsiėmime 

Tiriamasis darbas, 

renkantis dalykų 

modulius I-II gimn. kl. 

Ištirti 8-ų klasių mokinių 

mokymosi prioritetus, 

stebėti visose klasėse po 5-

6 pamokas, išsiaiškinti, 

kokie mokinių poreikiai 

2014 m. balandis Metodiniame užsiėmime 

Tiriamasis darbas, 

įgyvendinant vidurinio 

ugdymo programą 

Ištirti II gimn. kl. mokinių 

poreikius, išaiškinti 

vidurinio ugdymo 

programų aprašą, 

konsultuoti, sudarant 

individualius ugdymosi 

planus 

2014 m. kovas –

gegužė 

Metodiniame užsiėmime 

Ugdymo turinio 

integravimas 

Analizuoti, kaip ugdymo 

procese įgyvendinama 

atskirų dalykų integracija, 

kaip mokiniams sekasi 

pasiekti numatytų rezultatų 

2014 m. kovas Metodiniame užsiėmime 

 

3. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Jasiulionienės veiklos planas   

 

Inspektavimo tikslas, 

tema 

Kas numatoma veikti Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų pradžios 

darbai 

Vadovavimas neformaliojo 

ugdymo programų vertinimo 

komisijų darbui, 

neformaliojo ugdymo 

tvarkaraščio sudarymas 

2013 m. rugsėjis Teikti tvirtinti direktorei 

Mokinių tarybos, 

klasių seniūnų veiklos 

kuravimas 

Sudaryti 2013-2014 m.m. 

veiklos programą ir padėti 

mokiniams ją įgyvendinti 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Neformaliojo ugdymo 

veikla vykdant 

gimnazijos 

bendruosius tikslus 

Stebėti neformaliojo ugdymo 

užsiėmimus, organizuoti 

renginius 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Ugdymo turinio 

kokybės analizė 

Stebėti fizikos, chemijos, 

kūno kultūros, menų, dorinio 

ugdymo, technologijų 

mokytojų pamokas 

2013-2014 m.m. Dalykų mokytojai 

(aptarimas vykdomas 

dalykų metodinėse 

komisijose)  

Gamtos mokslų 

mokytojų dalyvavimo 

projekte „Pagrindinio 

ugdymo pasiekimų 

patikrinimo programos 

išbandymas“ 

koordinavimas 

Kartu su biologijos, 

chemijos mokytojais 

dalyvauti Gamtos mokslų 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo 

programos projekte 

2013-2014 m.m. 2d gimn. klasės tėvai 

Rajono gamtos mokslų 

mokytojai 
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Vadovavimas klasių 

vadovų darbui 

Dalyvauti klasių 

organizuojamuose 

renginiuose, koordinuoti 

klasių vadovų darbą 

2013-2014 m.m. Aptarti klasių vadovų 

posėdžiuose 

Projektų vykdymo 

priežiūra, jų veiklos 

koordinavimas 

Inicijuoti, dalyvauti, 

koordinuoti mokykloje 

vykdomus projektus 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Elektroninio dienyno 

administravimas 

Administruoti elektroninį 

dienyną, spausdinti 

ataskaitas.  

2013-2014 m.m.  

Mokinių duomenų 

registro 

administravimas 

Administruoti mokinių 

duomenų registrą 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

administracija 

Švenčionių r. 

administracijos Švietimo 

skyrius 

Sveikos gyvensenos 

sklaidos organizavimas 

Organizuoti sveiką 

gyvenimo būdą 

propoguojančius renginius 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Mokinių tėvų 

įtraukimas į įvairias 

gimnazijoje vykdomas 

veiklas 

Organizuoti bendrus visos 

bendruomenės renginius 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

bendruomenė 

 

       4. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Paulavičienės veiklos planas  

 

Inspektavimo 

tikslas, tema 

Kas numatoma veikti Data Kas bus informuojama 

Mokslo metų 

pradžios darbai 

Statistinės ataskaitos mokslo 

metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

2013 m. rugsėjis 

 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuota 

buhalterija 

 

Teikti tvirtinti 

gimnazijos direktorei 

Tarifikacijos 2013-2014 m.m. 

sudarymas 

Statistinės ataskaitos apie 

dirbančius pedagogus 

Pedagogų duomenų 

registro 

administravimas 

Pedagogų registro bazės 

pildymas 

2013-2014 m.m. Gimnazijos 

administracija, 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

1b kl. naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija 

dalykinėje sistemoje 

Vykdyti 1b  klasės 

matematikos, informacinių 

technologijų pamokų priežiūrą. 

Pokalbiai su mokiniais 

2013 m. spalis - 

lapkritis 

 

 

 

Aptarti stebėtas 

pamokas su 

mokytojais 



 23 

Inovatyvių 

priemonių taikymas 

Stebėti kaip ugdymo procese 

taikomos priemonės,  gautos 

pagal projektus 

Įvairių pamokų stebėjimas 

2013 m. lapkritis 

– 2014 m.gegužė 

Aptarti taikymo 

galimybes, būtinybę ir 

naudą ugdymo 

procesui  su 

mokytojais metodinėje 

matematikų ir 

informatikų grupėje 

Pedagogų 

kvalifikacinės 

atitikties ir 

atestacijos grafikų 

2013-2015 m.m. 

tikslinimas  

Patikslinti pedagogų sąrašus 

pagal naujus prašymus 

 

2013 m. gruodis  

Mokytojų taryba 

Metodinė taryba 

Gimnazijos taryba 

 

 

Ugdymo kokybė 

 

 

 

Mokinių ir mokytojų 

anketavimas 

Braižybos, ekonomikos, 

matematikos pamokų 

stebėjimas  

2014 m. balandis Aptarti su mokytojais 

 

Olimpiados  Rajoninių ir mokyklinių 

olimpiadų organizavimas ir 

vykdymas 

 

2013 m. gruodis -

2014 m. sausis 

Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo 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 m. vasaris 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 gimn. 

klasėse  

Bandomųjų egzaminų 

užduočių aptarimas, vykdymas, 

aptarimas 

2014 m.  

kovas – balandis 

Aptarti metodinėse 

grupėse 

 

Aptarti individualiai 

su mokytojais 

Statistinės ataskaitos Statistinės ataskaitos mokslo 

metų pradžiai (dokumentų 

rinkimas ir apdorojimas) 

2014 m. balandis Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Švietimo skyrius 

Mokymosi 

pasiekimai 

Apibendrinti ugdymo ir 

ugdymosi rezultatus 

2014 m.  gegužė Metodinės grupės 

Mokytojų taryba 

Brandos egzaminai 

ir 2-ų gimnazijos 

klasių pasiekimų 

patikrinimas 

Brandos egzaminų ir 2-ų 

gimnazijos klasių pasiekimų 

patikrinimo organizavimas ir 

vykdymas 

2014 m. gegužė - 

liepa 

Administracija 

Žiniaraščių 

pildymas 

Kiekvieną mėnesį parengti 

žiniaraščius (tabelius) 

2013-2014 m.m. Švenčionių rajono 

savivaldybės 
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administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuota 

buhalterija 

Informacijos EDAS 

(Elektroninei 

draudėjų 

aptarnavimo  
sistemai) teikimas 

Teikti informaciją apie 

darbuotojus 

2013-2014 m. m. Švenčionių rajono 

savivaldybės 

administracijos 

Biudžetinių įstaigų 

centralizuota 

buhalterija 

ir SODRA 

Gimnazijos 

įsivertinimas 

Vykdyti gimnazijos 

įsivertinimą pagal gimnazijos 

tarybos numatytus rodiklius 

2013-2014 m.m. Gimnazijos taryba 

Mokytojų taryba 

Bendruomenė 

(duomenis teikti 

svetainėje) 

                                                                                                         

_____________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                  gimnazijos veiklos programos 

                                                          2013-2014 m. m. 

                                5 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS  

2013-2014 M.M.                 

 

Data Renginio pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

Rugsėjis Mokslo ir žinių diena Visi mokiniai Klasių vadovai 

Gimnazijos administracija 

2013m.rugsėjis  

 

Projektas „T-klasė“ Gimnazijos 

bendruomenė 

Projekto vykdymo grupė 

2013m.rugsėjis 

 

Projektas „ Draugaukime! 

Pažinkime! Džiaukimės! “  

Gimnazijos 

mokiniai 

Projekto vykdymo grupė 

2013m.rugsėjis-  

2014m. gegužė 

Projekto „Kūrybinės partnerystės “ 

programa „Tyrinėjančios 

mokyklos“ 

Tikslinė 

grupė  

Kuruojanti projektą 

mokytoja - Žydrė Garlienė 

ir projekto vykdymo grupė 

Rugsėjo 6-11d. Svečių iš Lenkijos Mrongovo 

Vesterplatės gynėjų I bendrojo 

lavinimo licėjaus viešnagė 

gimnazijoje 

14 mokinių 

grupė 

J. Jarmolovskaja  

A. Kleinienė 

D. Jasiulionienė 

Rugsėjis Europos kalbų diena Visi mokiniai Lietuvių ir užsienio kalbų 

mokytojai 

Rugsėjis Grybų šventė Mokinių 

komandos 

Kūno kultūros mokytojai 

Būrelių vadovai 

Rugsėjis Rudens kermošius Neformalaus 

ugdymo 

būrelių nariai  

Neformalaus ugdymo 

būrelių vadovai 

Technologijų mokytojai 

Spalis Tarptautinė mokytojų diena Mokytojai ir 

mokiniai 

Mokinių taryba 

3-4 gimn. kl. mokiniai 

Spalis Tarpklasinės kvadrato varžybos 7-8 kl. 

mokiniai 

Kūno kultūros mokytojai 

Spalis Programos „Būkime kartu“ 

projektas „Bus smagu“ 

Gimnazijos 

meninės 

pakraipos 

neformaliojo 

ugdymo 

programas 

lankantys 

mokiniai 

Gimnazijos meninės 

pakraipos neformaliojo 

ugdymo programų vadovai 

Spalis  Gimnazijos mokinių prezidento 

rinkimai 

Vis mokiniai Mokinių gimnazijos 

prezidento rinkimų komisija 

Lapkritis Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo 

diena.  

Visi mokiniai Tikybos mokytojai 

Klasių vadovai 

Lapkritis Gimnazistų krikštynos 1-2 gimn. kl. 

mokiniai 

2 gimn. kl. mokiniai 

Lapkritis Tarptautinė tolerancijos diena Visi mokiniai Pilietinio ugdymo, dorinio 

ugdymo mokytojai 

Lapkritis „Naktis mokykloje“ Visi mokiniai Mokinių taryba 
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Gruodis Labdaros akcija „Nelik abejingas“ Visi mokiniai Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Gruodis Adventiniai, kalėdiniai renginiai Visi mokiniai Muzikos mokytojai 

Būrelių ir klasių vadovai  

Sausis Laisvės gynėjų dienos minėjimas Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

Vasaris Vasario 16-osios minėjimas Visi mokiniai Būrelių vadovai 

Vasaris Šimtadienio šventė 3-4 gimn. kl. 

mokiniai 

3-4 gimn. kl. mokiniai, jų 

vadovai 

Vasaris Buvusių gimnazijos mokinių 

susitikimas 

Koncerto 

dalyviai 

Muzikos mokytojai 

Klasių vadovai   

D. Jasiulionienė 

Kovas Kaziuko mugė Visi mokiniai Technologijų mokytojai 

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 Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

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 

2014“ 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

Balandis Talentų konkursas „Zigmo bestai“ Visi mokiniai Mokinių taryba 

Gegužė  Prevencinis projektas „ Gyvenimas 

- dovana” 

7-8 kl. 

mokiniai 

V. Jaksebogienė  

Birželis Gedulo ir vilties dienos minėjimas Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

Būrelių vadovai 

Birželis Turistinis žygis 

 „Turizmo dienos 2014” 

7-8 kl., 1 ir 3 

gimn.kl. 

mokiniai 

Klasių vadovai 

Mokinių taryba 

Kūno kultūros mokytojai 

D. Jasiulionienė 

 

__________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2013-2014 m.m. 

                                6 priedas 

 

                                            

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS 

2013-2014 M. M. 

 
1. Gimnazijos bibliotekos tikslai  ir uždaviniai 2013-2014 m.m.: 

1.2. Populiarinti mokyklos biblioteką, kaip reikšmingiausią informacijos centrą mokykloje. 

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

pateikti informaciją bei jos šaltinius. 

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

aktyvų mąstymą, aprūpinti moksleivius ir mokytojus reikalinga literatūra ir vadovėliais. 

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

informuojant juos apie mokinių skaitymą. 

 

I. Skaitytojų aptarnavimas ir literatūros propagavimas 

 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Data Atsakingas 

1. Perregistruoti skaitytojus 2013 m. rugsėjis-spalis Bibliotekos darbuotojos 

2. Informuoti klasių vadovus apie 

auklėtinių skaitymą 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 

3. Paroda rugsėjo 1-ajai ,,Ir vėl į žinių 

šalį“ 

2013 m. rugsėjis Bibliotekos  

vedėja 

4. Nuolat pildyti naujais spaudiniais 

,,Naujų knygų” parodą ir informuoti 

mokytojus bei mokinius parengiant 

literatūros sąrašą 

gavus siuntą Bibliotekos darbuotojos 

5. Pagalba mokiniams, kurie rengiasi 

konkursams, olimpiadoms, ruošia 

projektus 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 

6. Individuali informacija mokytojams 

dalykininkams 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 

7. Papildyti nauja medžiaga parodas 

,,Gimnazijos akimirkos“, „Kur stoti“, 

,,Draugystė su Postavų gimnazija“, 

,,Draugystė su Mrongovo licėjumi“, 

,,Draugystė su J.H.Foso gimnazija“ 

nuolat Skaityklos  

vedėja 

8. Informuoti apie ugdymo procese 

naudojamas ir turimas mokomąsias 

kompiuterines programas 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 

9. Spalis- bibliografinių žinių mėnuo. 

Pravesti bibliografines pamokėles 7 

klasių mokiniams, supažindinant su 

bibliotekos knygų fondais, katalogais 

 

2013 m. spalis Bibliotekos darbuotojos 

10. Paminėti rašytojų jubiliejines datas nuolat Bibliotekos darbuotojos 

11. Bendradarbiauti su kitų mokyklų 

bibliotekomis 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 
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12. Spaudinių parodos. (,,Jau ilgesio gėlė 

pražydo“, skirta Mirusiųjų atminimo 

(Vėlinių) dienai, ,,Nupink advento 

vainiką“, ,, Sausio 13-oji gyva 

atmintyje“, ,, Knygnešio diena“, 

 ,, Velykų rytas“,  ,,Motinos diena“, 

 „Šalis, kurios nėra žemėlapy“ skirta 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

nuolat Bibliotekos darbuotojos 

 

 

II. Knygų ir vadovėlių fondo tvarkymas. Katalogai ir kartotekos 

 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Laikas Rengėjai 

1. Nuolat knygų fondą pildyti nauja 

literatūra 

2013-2014 m.m. Bibliotekos 

 vedėja 

2. Naujų knygų pagal UDK klasifikavimas, 

sisteminimas 

2013-2014 m.m. Bibliotekos  

darbuotojos 

3. Nurašyti pasenusią ir susidėvėjusią 

literatūrą 

2013 m. gruodis Bibliotekos 

 vedėja 

4. Nurašyti pasenusius ir susidėvėjusius 

vadovėlius 

2013 m. gruodis Bibliotekos  

vedėja 

5. Išskirti lentynose atskirų rašytojų knygas 

skirtukais 

2014 m. sausis Bibliotekos  

darbuotojos 

6. Užsakyti vadovėlius naujiems mokslo 

metams 

2014 m. kovas – 

balandis 

Bibliotekos 

 vedėja 

7. Surinkti ir išduoti vadovėlius mokiniams 2014 m. birželis-

rugpjūtis 

Bibliotekos  

vedėja 

8. Užsakyti laikraščius ir žurnalus 2013-2014 m.m. Bibliotekos  

darbuotojos 

9. Pildyti citatų, eilėraščių, recenzijų 

kartotekas 

nuolat Bibliotekos 

darbuotojos 

10. Pasitelkus knygos bičiulius remontuoti 

knygas 

nuolat Bibliotekos  

darbuotojos 

11. Dalyvauti rengiamuose seminaruose, 

pasitarimuose 

 

Esant kvietimui Bibliotekos 

darbuotojos 

 

____________________________ 
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     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

                                                                 gimnazijos veiklos programos 

                                                         2013-2014 m. m. 

                                7 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS 

2013-2014 M. 

 

 

      1. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas, teminių 

planų aprobavimas 

2013 m. rugsėjis L. Juodagalvienė 

2. Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas 

2013 m. rugsėjis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

 

 

3. Europos kalbų diena 2013 m. rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

4. Integruota lietuvių k. ir tikybos 

pamoka „Biblija ir literatūra“ 2-ųjų 

klasių mokiniams  

2013 m. lapkritis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

5. Integruota lietuvių - anglų k. pamoka 

tema ,,Įdomiausia knyga mano 

namuose" I gimnazijos klasių 

mokiniams 

2013 m. lapkritis R. Šidlauskienė 

J. Žemienė 

6. Konferencija, skirta Meilės 

Lukšienės 100-osioms gimimo 

metinėms 

 

2013 m. lapkritis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

7. Dalyvavimas konkursuose „Gintaro 

kelias“, „Švari kalba – švari galva“ ir 

„Kengūra“ 

2013 m. gruodis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

8. Dalyvavimas rašinių konkurse, 

skirtame K. Donelaičio 300-osioms 

gimimo metinėms 

2013 m. lapkritis – 

2014 m. sausis 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

9. Meninio skaitymo konkursas, skirtas 

K. Donelaičio 300-osioms gimimo 

metinėms 

2014 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

10. Lietuvių kalbos olimpiados užduočių 

kūrimas 

2014 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

11. Lietuvių kalbos olimpiados 

organizavimas 

2014 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

12. Integruotas muzikos, dailės, literatūros 

projektas „Jau saulelė vėl atkopdama 

budina svietą“, skirtas K. Donelaičio 

300-osioms gimimo metinėms 

2014 m vasaris Lietuvių kalbos 

mokytojos 
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13.. Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

2014 m. vasaris Lietuvių kalbos 

mokytojos 

14. Lietuvių kalbos savaitė 2014 m. kovas Lietuvių kalbos 

mokytojos 

15. Edukacinė pamoka „Cirkliškio dvaro 

paslaptys“ 8c klasės mokiniams 

2014 m. kovas R. Grigonienė 

J. Žemienė 

16. 

 

Bandomojo egzamino organizavimas 

4-ųjų klasių mokiniams 

2014 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

17. Bandomojo lietuvių k. pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo  

organizavimas 2-ųjų klasių mokiniams 

2014 balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

18. Spektaklio peržiūra ir aptarimas 2014 m. II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

19. Paskutinio skambučio šventė  2014 m. gegužė L. Juodagalvienė 

Ž. Garlienė 

20. Konferencija 3-ųjų klasių mokiniams 

„Iškalbos menas“ 

2014 m. gegužė O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

21. Dalyvavimas rašinių konkursuose Pagal rajono, 

respublikos parengtą  

renginių planą 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

   

2. Menų mokslo mokytojų metodinės grupės veiklos planas:  

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.   „T-klasės“ projekto rezultatų 

pristatymas bendruomenei 

2013 m. rugsėjis - 

spalis 

J.Vitkauskienė  

2.  Pranešimas, diskusija „Menų 

vertinimo sistema gimnazijoje“ 

2013 m. rugsėjis J.Vitkauskienė 

3.  Koncertas, skirtas Mokytojo dienai 

paminėti 

2013 m. spalis K. Pranskus 

M. Likienė 

4.  Dailės – ugdymo karjerai projektas 

„Fotografuoju profesijas“ 

2013 m. lapkritis J.Vitkauskienė 

5.   Kalėdinių miniatiūrų paroda 2013 m. gruodis J. Dindienė 

6.  Kalėdų interjero kūrimas gimnazijoje 2013 m. gruodis J.Vitkauskienė 

7.  Koncertas „Žiemos pasaka“ 2013 m. gruodis M. Likienė  

I. Frolovienė 

8.  Advento vakaronė gimnazijoje 2013 m. gruodis K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

I. Frolovienė 

9.  Piešinių paroda „Žiemos išdaigos“ 2014 m. sausis J. Dindienė 

10.  3-4 gimnazijos klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

2014 m. sausis J.Vitkauskienė 

11.  Koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės Dienos minėjimui 

2014 m. vasaris K. Pranskus  

I. Frolovienė 

12.  Rajoninės jaunųjų dailininkų 

olimpiados organizavimas gimnazijoje 

2014 m. vasaris J.Vitkauskienė  

J. Šisterova 

J. Dindienė 
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13.  Gimnaziją baigusių mokinių 

susitikimas - koncertas 

2014 m. vasaris M. Likienė  

K. Pranskus 

J.Vitkauskienė 

14. d
a

l 

Dalyvavimas respublikiniame vaikų ir 

moksleivių liaudies atlikėjų konkurse 

„Tramtatulis“ 

2014 m. kovas- 

gegužė 

K. Pranskus  

J. Vitkauskienė 

15.  Integruotas dailės – technologijų  

projektas „Gyvenkime saugiai“ 

2014 m. kovas J. Dindienė 

16.  Lietuviškos dainos konkursas 

„Dainuoju Lietuvai“ 

2014 m. kovas K. Pranskus 

I. Frolovienė 

2013  Dailės – psichologijos projektas  

„Džiaugsmo spalvos“ 

2014 m. balandis J.Dindienė 

2014  Atviros integruotos dailės, literatūros, 

muzikos pamokos 

2014 m. balandis J.Vitkauskienė 

M.Likienė 

 

2015  Integruotas informacinių technologijų 

– dailės projektas „Gėlės mamai“ 

2014 m. gegužė J. Dindienė 

2016  Paskutinio skambučio šventės 

koncertas ir abiturientų meninių darbų 

paroda 

2014 m. gegužė M. Likienė  

K. Pranskus 

J.Vitkauskienė 

 

3. Rusų kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Veiklos plano 2013–2014 m. m. tvirtinimas 

Teminių planų aprobavimas 

2013 m. rugsėjis J. Jarmolovskaja 

 

2. Užsienio (rusų) kalbos valstybinio egzamino 2012 – 

2013 m. m. rezultatų aptarimas 

2013 m. rugsėjis E.Tomašauskienė 

J. Jarmolovskaja 

3. Paruošti ir aprobuoti 7- 8  klasių mokiniams skaitymo, 

kalbėjimo ir rašymo užduotis diagnostiniam ir 

apibendrinamajam vertinimui 

2013-2014 m.m. E.Tomašauskienė 

J. Jarmolovskaja 

D.Voitechovič 

4. Europos kalbų dienos „Kalbos lemtis -sujungti 

žmones“ 

2013 m. rugsėjis Visi grupės nariai 

5. Tarptautinio kalbų konkurso „Kengūra  -2013“ 2013 m. spalis M. Klevienė 

D.Voitechovič 

E.Tomašauskienė 

J. Jarmolovskaja 

6. Žiema atėjo 7 klasės mokiniams 2013 m. gruodis M. Klevienė 

J. Jarmolovskaja 

7. Rusų kalbos olimpiados 2-3 gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas 

2014 m. sausis E.Tomašauskienė 

M. Klevienė 

D.Voitechovič 

J. Jarmolovskaja 

8. Pranešimas: Mokinių kompetencijų ugdymo 

galimybės mokant užsienio (rusų) kalbos 1–4 

gimnazijos klasėse 

2014 m. vasaris J. Jarmolovskaja 

E.Tomašauskienė 

9. Tarptautinis kalbų konkursas „Kengūra – 2014“ 2014 m. kovas Visi grupės nariai 

10. Užsienio (rusų) kalbos lygio nustatymo testas 2 

gimnazijos klasėse 

2014 m. balandis M. Klevienė 

E.Tomašauskienė 

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

organizavimas 

2014 m. balandis Visi grupės nariai 

12. Metodinės grupės veiklos aptarimas 2014 m. birželis  

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Brandos egzaminų rezultatų aptarimas 

Teminių planų tvirtinimas 

Europos kalbų dienos organizavimo aptarimas 

Egzaminų tvarkos pakeitimų aptarimas 

 

2013 m. rugsėjis 

D. Maslianikienė 

A. Kleinienė 

2. Rajoninis renginys skirtas Europos kalbų dienai 

Dalyvavimas antrame pasikeitimo su Mrongovo m. 

gimnazijos grupės viešnagės renginiuose 

 

2013 m. rugsėjis 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

3. Septyniolikmečių vertimo konkursas 

Užsienio kalbų metodinės grupės posėdis, skirtas 

naujausių metodų aptarimui 

 

2013 m. lapkritis 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

4. Dalyvavimas ir organizavimas mokyklinių ir 

rajoninių olimpiadų 

2013 m. gruodis Užsienio kalbų 

mokytojai 

5. Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų) savaitė 2014 m. vasaris Užsienio kalbų 

mokytojai 

6. Bandomųjų egzaminų organizavimas 2014 m. vasaris D. Maslianikienė 

A. Kleinienė 

7. Dalyvavimas tarptautiniame „Kengūros“ kalbų 

konkurse 

2014 m. balandis A. Kleinienė 

8. Dalyvavimas tarptautiniame „Amber Star“ kalbų 

konkurse 

2014 m. balandis S. Kraujalienė 

9.  Gimnazistų paruošimas brandos egzaminams. 

Metodinės grupės darbo ataskaita už 2013-2014 m.m. 

2014 m. gegužė D. Maslianikienė 

E. Nilovienė 

A. Kleinienė 

 

5. 7-8 kl. auklėtojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Darbo plano aptarimas. 

Ką svarbu žinoti? 

 

2013 m. rugsėjis A. Abramovičienė 

 

2. 

 

7-8 klasių projektas ,,Mano pasirinkimo kelias“ 2013 m. spalis A. Abramovičienė 

 

3. 

 

Projektas ,,Mokome mokytis“ 2013 m. gruodis Klasių vadovai 

 

4. Kaip problemas paversti galimybėmis: konfliktų 

valdymas ir streso įveikimas. 

2014 m. vasaris A. Abramovičienė 

5. Projektas ,,Tolerancijos keliu“ 2014 m. kovas A. Čereškevičius 

R. Grigonienė 

M. Zenkevičienė 

6. ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“–projektas 8- tų klasių 

mokiniams( tęsiamas) 

2014 m. gegužė L. Chaleckienė 

D.Galatiltienė 

A. Abramovičienė 
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7. Turistinio žygio planavimas 

2013-2014 m. m. auklėtojų darbo aptarimas ir 2014-

2015 m. m. perspektyvinio veiklos plano sudarymas 

2013 m. birželis D. Jasiulionienė 

A. Abramovičienė 

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Gimnazijos tradicijų švenčių puoselėjimas: 

mokytojų diena, kalėdinė vakaronė, šimtadienis, 

Užgavėnės ir kt. 

2013-2014 m. m. 1-4 kl. auklėtojai 

2.  Pranešimas ,,Lankomumo problemos“ 2013-2014 m. m. 1-4 kl. auklėtojai 

3.  Profesinės krypties pasirinkimas ,,Sėkmingas 

pasirengimas gyvenimo kelionei“ 

2013-2014 m. m. 1-4 kl. auklėtojai 

PIT atstovai 

4.  Rūkymo ir alkoholio vartojimo įtaka paauglių 

sveikatai 

2013 m. gruodis V. Guogienė 

5.  Išvykos po Nalšios apylinkes  2013 m. spalis- 

lapkritis 

2014 m. kovas- 

balandis 

1-4 kl. auklėtojai 

6.  Kultūrinės-pažintinės kelionės ,,Tėvynės pėdsakais“ 2013 m. gruodis 

2014 m. sausis-

vasaris 

1-4 kl. auklėtojai 

7.  Gimnazistų krikštynos 2013 m. lapkritis 2 kl. auklėtojai 

8.  Svarbių Lietuvos istorinių datų paminėjimas 2012-

2013 m. 

2014 m. vasaris-

kovas 

1-4 kl. auklėtojai 

9.  Savižudybių prevencija 2014 m. sausis-

vasaris 

V. Guogienė 

Š. Garlienė 

10.  Prekyba žmonėmis prevencija ,,Man tai neatsitiks“ 2014 m. kovas-

balandis 

V. Guogienė 

Š. Garlienė 

 

7. Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  
2013-2014 m. m. teminių planų svarstymas ir 

aprobavimas 
2013 m. rugsėjis  

R. Štuikys   

A. Nekrašas 

2.  
Neformalaus ugdymo rajoninių renginių plano 

2013-2014 m.m. sudarymas 
2013 m. spalis  

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

3.  

Pirmojo pusmečio ugdymo ir sportinių varžybų 

rezultatų įvertinimų aptarimas 

Žiemos sporto šventės organizavimas mokykloje  

2014 m. vasaris 

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

4.  
Antrojo pusmečio ugdymo ir sportinių varžybų 

rezultatų ir metinių įvertinimų aptarimas 
2014 m. birželis  

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  
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I. Burokienė 

5.  
Darbo krūvio 2014-2015 m. m. paskirstymo 

svarstymas 
2014 m. birželis  

R. Štuikys 

A. Nekrašas  

J. Švogžlys 

G. Šamšūra  

I. Burokienė 

 
8. Matematikos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas (-i) 

1. Matematikos ir informacinių technologijų ilgalaikių 

planų 7-8 klasėms 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 

2013 m. rugsėjis Matematikos 

mokytojai 

 

Dirbantys su spec. 

poreikių mokiniais 

mokytojai 

 

J. Paulavičienė 

2. 2012-2013 m. m. matematikos PUPP rezultatų 

analizė 

2013 m. rugsėjis L. Grybauskienė 

3. 2012-2013 m. m. valstybinių matematikos egzaminų 

rezultatų analizė 

2013 m. rugsėjis L. Gumovskaja 

4. Pranešimas matematikų metodiniame susirinkime  

,,IKT integravimo su kitais mokomaisiais dalykais 

padėtis gimnazijoje“ (anketinis tyrimas) 

2013 m. spalis M. Gučienė 

5. Pranešimas matematikos mokytojams tema „Nauja 

ugdymo karjerai programa“ 

2013 m. spalis A. Abramovičienė 

6. Matematikos savaitės veiklos plano parengimas 

 

2013 m. lapkritis G. Valeikienė 

7. Mokyklinės I-ojo rato olimpiados užduočių, 

sudarymas 

Mokyklinės matematikos olimpiados vertinimo 

komisijos sudarymas 

Mokinių, dalyvaujančių matematikos savaitės 

renginiuose, sąrašų parengimas ir pateikimas 

renginių organizatoriams 

Matematikos savaitės veiklos plano detalizavimas ir 

tvirtinimas 

2013 m. lapkritis Matematikos 

mokytojai 

 

 

8. Matematikos savaitės organizavimas ir vykdymas 

(olimpiados integruotos parodos, atviri renginiai: 

konkursai, viktorinos, pamokos) 

2013 m. gruodis L.Gumovskaja 

Matematikos 

mokytojai 

9. Mokyklinės matematikos olimpiados rezultatų 

aptarimas 

1-4 gimnazijos klasių mokinių atranka į rajoninę 

matematikos olimpiadą 

2013 m. gruodis Matematikos 

mokytojai 

10. Integruotas matematikos ir dailės projektas 7 klasių 

mokiniams tema „Matematika dailėje“ 

2013 m. gruodis G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

J. Dindienė 

11. Pranešimas matematikos mokytojams tema 

„Standartizuotų testų kūrimas 8 klasių mokiniams“ 

2014 m. sausis A. Abramovičienė 

12. Rajoninės matematikos olimpiados rezultatų 2014 m. sausis - J. Paulavičienė 
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aptarimas vasaris 

13. Matematikos vadovėlių ir mokymo priemonių 

užsakymas 

2014 m. vasaris Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

14. Praktinis užsiėmimas matematikos ir informacinių 

technologijų mokytojams tema „Trimačių vaizdų 

formavimas ir panaudojimas geometrijos 

pamokose“ 

2014 m. kovas A. Dinda 

15. Bandomųjų matematikos PUPP 2-ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams organizavimas ir rezultatų analizė 

2014 m. balandis - 

gegužė 

G. Valeikienė 

L. Gumovskaja 

16.  Konkursas  „KENGŪRA 2014“  2014 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

17. Pranešimas „Aktyvaus mokymosi metodai 

matematikos pamokose“ 

2014 m. balandis L. Grybauskienė 

18. Dalyvavimas tarptautiniame informacinių 

technologijų internetiniame konkurse moksleiviams 

,,Conexum“ 

2014 m. gegužė M. Gučienė 

19. Bandomųjų matematikos ir informacinių 

technologijų egzaminų 4 -ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas ir rezultatų analizė 

2014 m. kovas - 

gegužė 

L. Grybauskienė 

G. Valeikienė 

J. Paulavičienė 

A. Dinda 

20. Matematikos leidinio „Matematika ir mes“ Nr. 11 

išleidimas 

2014 m. gegužė - 

birželis 

G. Valeikienė 

Matematikos 

mokytojai 

21. Matematikos PUPP vertinimas, brandos ir lietuvių 

kalbos PUPP vykdymas 

2014 m. gegužė - 

birželis 

Matematikos 

mokytojai 

22. Matematikos internetinės svetainės atnaujinimas nuolat J. Paulavičienė 

A. Dinda 

 

         9. 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 

2013-09-05 V. Jaksebogienė 

3. Žydų genocido aukų  minėjimas, atviros 

pamokos- konferencijos  ,, Jie gyveno 

tarp mūsų“ 11-12 klasių mokiniams 

2013 m. rugsėjis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 Jono Pauliaus vizito 20 metų Lietuvoje 

paminėjimas 

2013 m. rugsėjis B. Stulgaitytė 

5. Konstitucijos egzamino organizavimas 

11-12 kl. mokiniams 

2013 m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 Mokomoji – pažintinė ekskursija į 

Labanoro regioninį parką 

2013 m. spalis G. Šamšūra 

 

6. Integruotos etikos –psichologijos 

projektas 7kl. ,, Ar lengva būti paaugliu“ 

2013 m. lapkritis Š. Garlienė 

 

7. Tolerancijos dienos minėjimas 2013 m. lapkritis Š. Garlienė 

V. Jaksebogienė 
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8. Adventinės popietės organizavimas 2013 m. gruodis B. Stulgaitytė 

9. Akcija „Šiukšlių vieta-šiukšliadėžė“ 2014 m. sausis-

balandis 

Š. Garlienė 

 Istorijos- anglų kalbos integruotos 

pamokos 8kl. mokiniams 

2013 m. gruodis L. Chaleckienė 

11. Sausio 13-osios minėjimas 2014 m. sausis N. Spiridonovienė 

N. Mačiulienė 

12. Ekskursija į Vilnių, skirta sausio 13-osios 

aukoms pagerbti 

2014 m. sausis N. Mačiulienė 

13. Gimnazijos savaitė: 

a) 11-12 klasių konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui Z.Žemaičiui; 

b) Pilietiškumo projektų pristatymas 

2014 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

14. Projektas „Renkuosi gyvenimą“ 2014 m. vasaris Š. Garlienė  

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

15. Teisinių žinių konkursas „Temidė“ 2014 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

16. Projektas 12 kl. mokiniams ,,Renkuosi 

atsakingai“ 

2014 m. vasaris Š. Garlienė  

 

 Geografijos olimpiados organizavimas 2014 m. vasaris M.Vitkauskas 

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

konferencija „Ar pažįsti valstybę, kurioje 

gyveni?“ 

2014 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

18. Metodinės grupės pranešimai: 

a) „Istorinių šaltinių panaudojimas 

per istorijos pamokas“ 

b) Naujesni geografijos mokymo 

metodai 

2014 m. kovas V. Jaksebogienė 

 

 

 

G. Šamšūra 

 

 Mokomosios –pažintinės ekskursijos 

organizavimas į Sirvėtos regioninį parką 

2014 m. balandis L. Chaleckienė 

19. Geografijos savaitė 2014 m. balandis G. Šamšūra 

M. Vitkauskas 

20. Geografijos projektas „Globalinės 

problemos ir jų sprendimo būdai 

Lietuvoje“ 

2014 m. balandis G. Šamšūra 

 

21. Ilgalaikiai pilietiškumo projektai: 

a) „Jų skausmas- mūsų skausmas“; 

b) „Lietuva-ES narė: privalumai ir 

įsipareigojimai“; 

c) „Lietuva tarp pasaulio valstybių“ 

2013-2014 mokslo 

metai 

V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 

22. Ekskursijos po Vilnių organizavimas, 

aplankant žymiausias šventoves 

2014 m. gegužė B. Stulgaitytė 

23. Metodinės veiklos už 2013-2014 mokslo 

metus aptarimas 

2014 m. birželis V. Jaksebogienė 
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10. Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1. Respublikinė gamtos mokslų olimpiada 2013 m. rugsėjis 

 

V. Cicėnienė 

8-9 klasių mokiniai 

2.  Vertinimas ir įsivertinimas ugdymo procese 2013 m. rugsėjis 

 

V. Cicėnienė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

2. Dalyvavimas renginyje „Tyrėjų naktis“ 2013 m. rugsėjis 

– gruodis 

 

D. Jasiulionienė 

Gimnazijos 

mokiniai 

3. Mokyklinės fizikos olimpiados organizavimas ir 

pravedimas 

2013 m. lapkričio 

 11-15 d. 

 

T. Špakova 

D. Jasiulionienė 

E. Likas 

9-12 klasių 

mokiniai 

4. 

 

Mokyklinės chemijos olimpiados organizavimas ir 

pravedimas 

2013 m. lapkričio 

 18-22 d. 

 

V. Cicėnienė 

9-12 klasių 

mokiniai 

5. Mokyklinės biologijos olimpiados organizavimas ir 

pravedimas 

2013 m. lapkričio 

 25-29 d. 

 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

9-12 klasių 

mokiniai 

6. Gamtos mokslų savaitė 

 

2013 m. gruodžio 

 2-6 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

7-12 klasių 

mokiniai 

7. Dalyvavimas rajoninėse fizikos, chemijos, biologijos 

olimpiadose 

2014 m. sausis - 

vasaris 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Gimnazijos 

mokiniai 

8. Dalyvavimas atvirame tarptautiniame projekte  

chemijos internetiniame (online) konkurse 

„ELEMENTUM“ 

 

2014 m. kovas - 

balandis 

V. Cicėnienė 

7-12 klasių 

mokiniai 

 

 11. Technologijų metodinės grupės veiklos planas:  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Data 

 

  Atsakingas 

1. Veiklos plano aptarimas 

Mokomojo dalyko teminių planų aprobavimas 

2013 m. rugsėjis A. Čereškevičius 

2. Dalyvauti tradiciniame rajoniniame Rudens 

kermošiaus renginyje 

2013 m. spalis Technologijų 

mokytojai 
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3. Nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją seminaruose ir 

kursuose 

2013-2014 m. m. Technologijų 

mokytojai 

4. Dalyvauti rajoninėje technologijų dalyko olimpiadoje 

 

2014 m. vasaris A. Čereškevičius 

5. Organizuoti ir dalyvauti tradicinėje Kaziuko mugėje 2014 m.  kovas Technologijų 

mokytojai 

6. Nuolat bendradarbiauti su kitų dalykų mokytojais 2013-2014 m. m. Technologijų 

mokytojai 

7. Organizuoti technologijų dalyko brandos egzamino 

darbų parodą 

2014 m.  gegužė A. Čereškevičius 

8. Papildomo ugdymo programų rengimas ir 

aprobavimas 

2014 m. gegužė Būrelių vadovai 

9. Mokslo metų rezultatų aptarimas  

Organizaciniai klausimai 

2014 m. gegužė A. Čereškevičius 

 

       12. Metodinės tarybos veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

17.   Ugdomosios veiklos ir gyvenimo praktikos sąsajų 

plėtra 

2013-2014 m. m. 

I pusmetis 

J. Vitkauskienė  

18.  Mokymosi motyvacijos skatinimo metodai 

ugdymo procese 

2013-2014 m. m. 

II pusmetis 

J. Vitkauskienė 

19.  IKT taikymo naujovės organizuojant ugdymo 

procesą 

2013 m. gruodis J. Vitkauskienė 

20.  Metodinės veiklos ataskaitų formavimas, portfolio 

kūrimas 

2014 m. balandis J. Vitkauskienė 

________________________________________



 39 

     Švenčionių Zigmo Žemaičio 

       gimnazijos veiklos programos 

          2013-2014 m. m. 

            8 priedas 

 

13. Karjeros ugdymas  2013-2014 mokslo metams: 

                                                                 

 

Eil. Nr. 

 

 

Temos pavadinimas 

 

Data 

 

Atsakingas 

 

1. 

 

Piešinių konkursas 7 klasių mokiniams 

,,Mano svajonių profesija“ 

 

2013 m. rugsėjis 

A. Čereškevičius 

M. Zenkevičienė 

R. Grigonienė 

 

2. 

 

 

Gimnazijos karjeros diena 

2013 m. spalis A. Abramovičienė 

V. Cicėnas 

3. 

 

Svetainės ,,Mukis“ filmų apie profesijas 

peržiūra 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 Klasių vadovai 

 

4. 

Išvykos į ,,Atvirų durų“ dienų renginius 2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 Klasių vadovai 

 

5. 

VGTU paskaitos 4 gimnazijos klasių 

mokiniams  

2013 m. lapkritis A. Abramovičienė 

 

 

6. 

Įvairių asmenybės pažinimo testų, 

klausimynų taikymas, naudojant ,,Mokinio“ 

knygą 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 

 

7. 

Išvyka į parodą ,, Mokymas. Studijos. 

Karjera“ Lietuvos parodų centre ,,Litexpo“ 

2014 m. sausis A. Abramovičienė 

 

8. Draugų diena (susitikimas su buvusiais 

mokiniais) 

2014 m. vasaris D. Jasiulionienė 

A. Abramovičienė 

9. Išvykos į rajono ir respublikos įmones 2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

10. 2 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių 

profesinio rengimo centrą 

2014 m. kovas A. Abramovičienė 

 

8. 1 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių 

verslo informavimo centrą 

 

2014 m. vasaris 

A. Abramovičienė 

O. Orechovienė 

12. Ugdymas karjerai dalykų pamokose 2013-2014 m.m. Dalykų mokytojai 

13. Integruotos ugdymo karjerai pamokos 2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 

14 Susitikimai – diskusijos su 3 ir 4 gimnazijos 

klasių mokiniais tema ,,Asmeninės karjeros 

link“ 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 

15 3-4 gimnazijos klasių mokinių karjeros 

planų rengimas 

2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 

16 Jaunųjų karjeros koordinatorių klubo veikla 2013-2014 m.m. A. Abramovičienė 

 

____________________________________ 


