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I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2014-2015 m. m. gimnazijoje mokėsi 390 mokinių, iš jų 8 klasėse - 69  mokiniai, 1-4 

gimnazijos klasėse – 321  mokinys. Dirbo 59 pedagoginiai darbuotojai: 4 ekspertai, 43 metodininkai, 8 

vyresniųjų mokytojų, 2 mokytojai, pagalbą mokiniams teikė socialinis pedagogas, specialusis 

pedagogas, psichologas, mokytojai padėjėjai. 

Brandos atestatai įteikti 70 mokinių, 1 mokiniui įteiktas vidurinio ugdymo pasiekimų 

pažymėjimas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 75 mokiniams. Vienas mokinys paliktas 

kartoti kurso. 

Prašymus laikyti brandos egzaminus  pateikė 70 kandidatų, 1 buvęs mokinys, 3 eksternai. Be 

privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, kurio valstybinį rinkosi net 45 abiturientai, 

populiariausi buvo šių dalykų brandos egzaminai: užsienio kalba (anglų) (48 kandidatai), istorija (36 

kandidatai), matematika (27 kandidatai), užsienio kalba (rusų) (18 kandidatai). 

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

technologijų geografijos, istorijos, fizikos, chemijos valstybinius brandos egzaminus  (tolau - VBE) bei 

menų, technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinius brandos egzaminus. 9 mokiniai 

dvidešimties įvairių dalykų VBE išlaikė aukštesniuoju lygmeniu, t.y. gavo nuo  86 iki 100 balų 

įvertinimus. Iš jų du mokiniai gavo tris šimtukus  informacinių technologijų ir anglų kalbos VBE. 

Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 4,2% kandidatų, 

matematikos – 7,69% kandidatų, biologijos – 7,14% kandidatų. 

8 klasių mokiniai dalyvavo Standartizuotų testų įsivertinime . Įsivertinome lietuvių kalbos, 

matematikos ir istorijos mokymosi pasiekimus. Gavome informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir 

vadybai gerinti. Rezultatai skelbiami gimnazijos svetainėje. Įsivertinime dalyvavo 62  aštuntokai. 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija buvo atrinkta ir dalyvavo 2015 m. tarptautiniame 

penkiolikmečių tyrime PISA (Programme for International Student Assessment), kurį inicijuoja ir 

koordinuoja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija OECD (Organisation for Economic 

Co-operation and Developement). Šis tyrimas skirtas ištirti penkiolikmečių gamtos mokslų, 

matematikos ir skaitymo gebėjimus. Šį kartą papildomai buvo vertinami ir mokinių gebėjimai spręsti 

problemas bei tiriamas jų finansinis raštingumas. OECD PISA 2015 tyrime dalyvavo daugiau negu 70 

šalių iš viso pasaulio.  

Gimnazijoje buvo įrengtos Aktyvioji klasė ir Ugdymo karjerai klasė. Gauti planšetiniai 

kompiuteriai, interaktyvioji lenta, daugialypės terpės projektorius. 

2014-2015 m. m. gimnazijos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir 

konkursuose, sportinėse varžybose, renginiuose. 

Gimnazijos komanda „Skautai vyresnieji“ tradiciniame rajono grybavimo čempionate laimėjo 

pagrindinį prizą, o „Skautai jaunesnieji“ ir „Skautai vyresnieji“ užėmė antrąją vietą įspūdingiausio 

prisistatymo rungtyje. Jaunojo pasieniečio būrelio komanda „Pasiengrybis“ laimėjo antrąją vietą miško 

kompozicijų kūrimo konkurse. 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos komanda „Zigmuko jaunesnieji“ (Laura Masevičiūtė, 

1c gimn. kl., Arina Mosevič, 1b gimn. kl., Viktorija Tiukša, 8c kl., Vadim Jelkin, 1d gimn. kl. ir 

Artiom Žakijenov, 1d gimn. kl.), kuri spalio 11 d. vykusiame rajoniniame konkurse „Sveiki 

Švenčionys“ tapo nugalėtojais ir laimėjo pagrindinį prizą – kelionę į pramogų parką „Labas“.  
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2015 m. balandžio 20 d. startavo Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės „GOLAS! 2015“. 

Žaidynės buvo vykdomos trimis etapais: rajoninis, apskričių ir finalinis. Dalyvavo Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazijos futbolo komanda „BOMBA“ (žaidėjai gimę 1999 – 2000 m.): Konstantin  Koiro 

(1d gimn. kl.), Edvinas Daunoravičius (1a gimn. kl.), Lukas Mikelinskas (1b gimn. kl.), Gaudenis 

Bagdonavičius (1a gimn. kl.), Eglė Turakevičiūtė (1a gimn. kl.), Domilė Matuškevičiūtė (8a kl.), 

Darius Jurkovlianec  (1c gimn. kl.),  Dominykas Kulda (8a kl.), Aurimas Chmylko (2c gimn. kl.), 

Aleksandr Žegaris  (2a gimn. kl.), Aleksandr Kostin (2c gimn. kl.), Vladislav Pavlovskij (1c gimn. kl.), 

 Lukas Babachinas (1a gimn. kl.), vadovas – Gintautas Šamšūra. Geriausiu Vilniaus apskrities etapo 

žaidėju pripažintas mūsų komandos puolėjas Aleksandr Kostin. Lietuvos finalinėse varžybose laimėta 

garbinga 5 vieta. Komanda apdovanota sportine apranga, diplomu, kamuoliais. 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 I 

vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio rajoninėse kroso estafečių varžybose (mokyt. A. Nekrašas, 

R. Štuikys). 8 klasių mokinių  komanda iškovojo I vietą rajono konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“ 

(mokyt. Š. Garlienė). 

2014 m. lapkričio 21 d. pirmą kartą Lietuvoje organizuotas nacionalinis matematinio ir 

gamtamokslio raštingumo konkursas. Jame dalyvavo  66 Zigmo Žemaičio gimnazijos 8 klasių ir 1-2 

gimn. klasių mokiniai, besidominantys matematikos bei gamtos mokslais ir jų taikymu.   Iš Švenčionių 

Zigmo Žemaičio gimnazijos 8 klasės mokinys - Dovilas Dicevičius, iš 1 gimnazijos klasės mokinių – 

Mindaugas Sinis, o 2 gimnazijos klasės – Faustas Padgurskis - apdovanoti Lietuvos Respublikos 

Švietimo ir mokslo ministerijos diplomais. 

2014 m. pirmą kartą buvo organizuojama mokyklų aplinkosaugos olimpiada, kurioje dalyvavo 

net 6000 moksleivių iš visos Lietuvos. EPA inicijuojamo projekto „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ 

vykdomas tęstinis olimpiados projektas atskleidė, jog tokios iniciatyvos reikalingos moksleiviams. Prie 

šio projekto prisijungė, įtraukė mokinius biologijos mokytojas Virgilijus Cicėnas.   Gauta  EPA padėka 

„Už aktyvų dalyvavimą aplinkosaugos olimpiadoje“. 

Gimnazijos komanda dalyvavo 2014 m. rudens „Europrotų“ maratone. Mūsų gimnazijos 

komanda, kurią sudarė mokytojai M. Zaičikas, M. Vitkauskas, A. Kadzevičius bei mokiniai D. 

Dicevičius, V. Stefanija Duksaitė, Ž. Buivydaitė, surinko daugiausia taškų ir tapo pirmojo „Europrotų“ 

žaidimo turnyro nugalėtojais. Komanda pasiekė ir paskutinį „Europrotų“ rudens sezono žaidimą. 

Gimnazijos komanda ryžtingai kovėsi visuose turnyruose. Šio sezono žaidime iškovojo garbingą 

antrąją vietą. 

Rajoninėje chemijos olimpiadoje Viltė Stefanija Duksaitė (4b gimn. kl.) užėmė pirmąją vietą, 

Marius Voraškevičius (4a gimn. kl.), Gintaras Panavas (3b gimn. kl.) ir Mingaudas Matukas (1a gimn. 

kl.) – antrąsias vietas. Juos ruošė mokytoja Virginija Cicėnienė. Prizines vietas gimnazijos mokiniai 

iškovojo ir biologijos olimpiadoje: Živilė Buivydaitė (4b gimn. kl.) – pirmąją vietą, Viltė Stefanija 

Duksaitė (4b gimn. kl.) – antrąją vietą, Laura Krupeninaitė (3b gimn. kl.) – trečiąją vietą. Jų mokytojas 

– Algimantas Kadzevičius.  Informatikos olimpiados respublikinio etapo atrankinės dalies laimėjimai: 

Justinas Činčikas (3a gimn. kl.) užėmė antrąją vietą (neskiriant pirmosios vietos), Arnas Ambrasas (4c 

gimn. kl.) – trečiąją vietą. Paruošė mokytojas – Albertas Dinda. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje pirmoji vieta - 4b gimn. kl. mokinei Živilei Buivydaitei (mokytoja Edita Daškevičienė), o 

antroji – 2c gimn. klasės mokinei Urtei Kujalytei (mokytoja Ona Barkuvienė). Rajono meninio 

skaitymo konkurse antrąją vietą laimėjo Kamilė Razmytė (3a gimn. kl.), o trečiąją – Dovilė Strakšytė 

(4c gimn. kl.). Jas rengė mokytoja Žydrė Garlienė. Rusų (užsienio) kalbos rajono olimpiadoje 10-11 

klasių mokiniams Laura Krupeninaitė (3b gimn. kl.) užėmė antrąją vietą (mokytoja Janina 

Jarmolovskaja), Patricija Kamašina (2b gimn. kl.) – trečiąją vietą (mokytoja – Marija Klevienė). Anglų 

kalbos 11 klasių mokiniams rajono olimpiadoje antrąsias vietas iškovojo Justas Činčikas (3a gimn. kl.) 

(mokytoja Dovilė Maslianikienė) ir Gintarė Gončauskaitė (3b gimn. kl.), o trečiąją vietą – Kotryna 

Druteikaitė (3b gimn. kl.) (mokytoja Diana Galatiltienė). Anglų kalbos 9-10  klasių mokiniams rajono 

olimpiadoje Faustas Padgurskis (2c gimn. kl.) užėmė trečiąją vietą (mokytoja mokytoja Diana 

Galatiltienė). Fizikos olimpiados rajono etapo laimėtojai: Anastasija Šinkorenko (1d gimn. kl.) – 
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pirmoji vieta (mokytoja Tatjana Špakova), Ieva Guigaitė (4a gimn. kl.) – pirmoji vieta, Aleksandra 

Tepliakovaitė (3a gimn.kl.) ir Gintarė Ždanaitė (4a gimn. kl.) – trečioji vieta (mokytoja Daiva 

Jasiulionienė). 2014 m. Kengūros projektų Lyderių turo laimėtoja - gimnazijos 2c gimn. klasės mokinė 

Viktorija Rinkevičiūtė, kurią parengė mokytoja Danuta Voitechovič.  

2015 vasario mėn. Zigmo Žemaičio gimnazijos komanda užėmė Lietuvos mokinių olimpinio 

festivalio rajoninėse štangos spaudimo varžybose pirmąją vietą. Rajono mokinių dailės olimpiados 

nugalėtojos – 1b gimn. kl. mok. Gabija Vitkauskaitė (pirmoji vieta), 2c gimn.  kl. mok. Viktorija 

Rinkevičiūtė (antroji vieta), 8c kl. mok. Judita Gučaitė (trečioji vieta). Jų mokytoja – Jūratė 

Vitkauskienė. Mokytoja su pirmosios vietos nugalėtoja vyko į šalies dailės olimpiadą. Rajono istorijos 

olimpiadoje trečiąją vietą laimėjo 4c kl. mok. Gintarė Ankėnaitė (mokytoja Ona Orechovienė). 

Ekonomikos ir verslo olimpiados regioniniame etape pirmąją vietą užėmė 4c kl. mok. Arnas Ambrasas 

(mokytojas Mindaugas Zaičikas). 

4c kl. mokinys Arnas Ambrasas 21-oje ekonomikos ir verslo olimpiadoje gavo pagyrimo raštą 

už pasiektus puikius rezultatus. Arno ekonomikos mokytojas - M. Zaičikas. 8a ir 1a gimnazijos klasių 

komanda (nariai: Vladas Jurkovlianec, Deividas Velička, Vytautas Ježauskas, Dovydas Raginis, Jovita 

Garlaitė, Donatas Juršėnas, Alfredas Boreiko), užėmė antrąją vietą konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. 

Gyvieji paveikslai“. Mokinius parengė mokytojai - Birutė Stulgaitytė ir Virgilijus Cicėnas. 

  Konkurse „Švari kalba – švari galva“ pirmąjį etapą įveikė gimnazijos 2c kl. mok. Urtė 

Kujalytė ir  dalyvavo antrajame etape. Urtės lietuvių kalbos mokytoja - Ona Barkuvienė. 

Vilniaus įgulos karininkų ramovės salėje vyko Vilniaus apskrities bendrojo lavinimo mokyklų 

moksleivių teisinių žinių konkurso – viktorinos „Temidė“ trečiasis etapas, kuriame dalyvavo ir 

gimnazijos 2c klasės mokinių komanda. Antrajame etape užėmę pirmąją vietą, trečiajame etape iš 

Vilniaus parsivežė trečiosios vietos diplomą. Teisinių žinių konkurso laimėtojų auklėtoja ir istorijos 

mokytoja O. Orechovienė. 

Svarsčio metimo varžybose pasižymėjo Evelina Skrabutėnaitė (3a) iškovojusi tarp merginų 1 

vietą ir laimėjo aukso medalį. 

2014-2015 m. m. mokiniams buvo pasiūlytos 28 neformaliojo ugdymo programos, iš viso 35 

savaitinės valandos (vidutiniškai 1 mokykloje besimokančiam mokiniui tenka 0,09 val.). 6 programos  

(iš viso 8 val.) buvo skirtos 8 klasių mokiniams, o 22 programos (iš viso 29 val.) - 1-4 gimn. klasių 

mokiniams (dalis programų buvo pritaikytos ir 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 – 25 mokiniai. 

Švenčionių papildomo ugdymo centre – 38 mokiniai. 

Švenčionių r. Pabradės meno mokykloje – 1 mokinys. 

Iš viso: 64 mokiniai (~  16,41 % visų besimokančių gimnazijoje). 

2014-2015 m. m. gimnazijoje buvo organizuota daug įvairių renginių - susitikimų, konkursų, 

paskaitų, vykdyti įvairūs projektai. 

Rugsėjo 23 dieną Vilniuje, viešbučio “Karolina” konferencijų centre, vyko projekto „Kūrybinės 

partnerystės“ mokinių, mokytojų, kūrybos agentų ir praktikų nacionalinis tinklo susitikimas. Mūsų 

gimnazijos atstovai - mokyt. Vilija Jaksebogienė, Žydrė Garlienė ir 3a kl. mokinės Kamilė Razmytė, 

Justina Baliukonytė. Susitikimo metu dalintasi ne tik projekto istorijomis, bet ir dalyvauta idėjų 

dirbtuvėse „Kaip įgyvendinti Manifestą už kūrybišką mokyklą?“ 

2014 m. rugsėjo 18-19 d. buvo vykdomas projektas „Ir vėl susitikome“. Švenčionių Zigmo 

Žemaičio gimnazija kartu su partneriais iš Vilniaus r. Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos 

įgyvendino edukacinį tęstinį projektą “Ir vėl susitinkame”. Šiam projektui didžiąją dalį finansavimo 

skyrė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Projektų konkurso „Būkime kartu“ 

organizatorius – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.  

2014 m. birželio mėnesį viešėjo Vokietijoje Oitino J. H. Foso gimnazijoje mokinių delegacija. 

Grupei vadovavo D. Galatiltienė.  
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2014 m. lapkričio 12 d. 12.00 val. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos aktų salėje vyko 

renginys, skirtas grožinės literatūros pradininko K. Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Renginio svečiai – dalininkas Bronius Leonavičius, televizijos laidų vedėja, redaktorė, prodiuserė 

Laima Kybartienė, Lietuvos kultūros politikos instituto direktorius Antanas Staponkus. 

Sausio 14 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje buvo organizuotas konkursas „Eruditas-

2015“, skirtas mokyklos gimtadieniui paminėti. Konkurse dalyvavo visi gimnazijos mokiniai – jiems 

vienu metu buvo pateiktos mokytojų parengtos užduotys iš gimnazijos istorijos, lietuvių, anglų bei rusų 

kalbų, Lietuvos ir pasaulio istorijos, matematikos, informatikos, chemijos ir biologijos. Nugalėtojams   

įteiktos padėkos ir nemokama edukacinė kelionė į Vilniaus universitetą.   

2015 m. sausio 15 d. į gimnaziją atvyko viešnia iš JAV. Nancy Hanssen, kuri yra San Diego 

Kalifornijos universiteto profesorė, turinti 36-erių metų pedagoginio darbo patirtį. Nancy yra 

A.P.P.L.E. bendrijos atstovė Lietuvoje. Susitikimo metu Nancy papasakojo apie pažintį su Lietuva ir 

trumpai pristatė savo veiklą mūsų šalyje bei kalbėjo apie gimnazijos sutikimą dalyvauti tarptautiniame 

projekte kartu su Prienų Žiburio gimnazija. Projekto pavadinimas „Oral History“ („Gyvoji istorija“). 

Vienas iš projekto tikslų yra naudojantis 21 amžiaus kompetencijomis paremtu mokymusi išleisti 

leidinį apie mūsų krašto istoriją lietuvių ir anglų kalbomis. Šiuo metu šis projektas vykdomas. Projekto 

koordinatorė Diana Galatiltienė, anglų kalbos mokytoja. 

2015 m.  vasario 27-28 d. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje vyko renginys „Naktis 

mokykloje“.  

Kas antrus metus Lietuvos liaudies kultūros centras organizuoja Lietuvos vaikų ir moksleivių – 

lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų - konkursą „Tramtatulis“. 2015 metais  šeštą kartą organizuojamas 

konkursas, skirtas Regionų metams. Rajoniniame „Tramtatulio“ etape dalyvavo gimnazijos folkloro 

ansamblių „Atgaja“ (vad. Jūratė Vitkauskienė) ir „Aušrela“ (vad. Kazimieras Pranskus) nariai: Urtė 

Kujalytė (2c kl.), Simona Pošiūnaitė (2c kl.), Augustė Gudėnaitė (2b kl.), Živilė Čiučiurkaitė (2b kl.), 

Smiltė Jonušaitė (1b kl.), Gabija Vitkauskaitė (1b kl.), Gabija Sosnauskaitė (8a kl.), Gabriela 

Ratabylska (2c kl.), Dovilė Menčinskaitė (2c kl.), Gabija Gudelevičiūtė (2c kl.), Deividas Dubinovas 

(2b kl.). Džiugu, kad net septyni atlikėjai : Urtė Kujalytė (2c kl.), Simona Pošiūnaitė (2c kl.), Augustė 

Gudėnaitė (2b kl.), Gabriela Ratabylska (2c kl.), Dovilė Menčinskaitė (2c kl.), Gabija Gudelevičiūtė 

(2c kl.) ir Deividas Dubinovas (2b kl.) dalyvavo regioniniame „Tramtatulio“ ture, vykusiame 2015-03-

21 Molėtuose. 

Dailės mokytoja Jūratė Vitkauskienė apdovanota Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro padėka už puikų mokinių parengimą XXI Lietuvos mokinių dailės olimpiadai „Lietuvos dvarų 

istorijos“. 

  Gimnazijoje buvo vykdoma 8 ir 1 gimnazijos klasių mokinių integruoto istorijos – dailės 

projekto „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirto Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25 – osioms metinėms, 

kolektyvinių darbų paroda.  Darbų vadovai: 8 ir 1 gimn. klasių auklėtojai, Loreta Chaleckienė ir Jūratė 

Vitkauskienė.   

2015 m. kovo mėnesį  gimnazijos fojė puošė XXI Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrojo 

(rajoninio) etapo dalyvių darbų paroda, skirta Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių 

minėjimui. 2015 m. olimpiados darbų tema „Lietuvos dvarų istorijos“. Dalyviai pateikė du darbus, iš 

kurių vienas – mokinio kūrybinis darbas (namų darbas), kitas – autoriaus darbas, atliktas olimpiados II 

etapo metu. Tarpe nugalėtojų yra mūsų gimnazijos mokinės – Gabija Vitkauskaitė (1 vieta, 1 b gimn. 

kl.), Viktorija Rinkevičiūtė  (2 vieta, 2c gimn. kl.), Judita Gučaitė (3 vieta, 8 c kl.). 

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

mėn.), ,,Darom 2015“ (balandžio mėn.).  

Švenčionių Zigmo Žemaičio mokinės dalyvavo Adutiškio vidurinės mokyklos Svirkų skyriaus 

Tradicinėje mokyklos šventėje. 

Vyko įvairūs renginiai skirti Tarptautinei tolerancijos dienai, Europos kalbų dienai, gimnazijos 

istorijos dienai, Laisvės gynėjų dienai paminėti.  Buvo minima Vasario 16-oji, Kovo 11-oji. 

Organizuoti renginiai šioms dienoms paminėti. Vyko Lietuviškos dainos konkursas „Dainuojam 

Lietuvai“. 
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Gimnazijoje vyko susitikimas su LR Švietimo ir mokslo ministru Dainiumi Pavalkiu. Ministras 

pasakojo apie švietimo naujoves, studijų programas, atsakinėjo į gimnazistų klausimus.  

Gimnazijoje vyko įvairūs konkursai, olimpiados. Organizuojamos tradicinės šventės: Adventinė 

vakaronė (mokyt. J. Vitkauskienė, K. Pranskus, D. Jasiulionienė, klasių vadovai), Lietuvos moksleivių 

krepšinio čempionato ,,Manija" rajoninės varžybos (vaikinams ir merginoms) (mokyt. A. Nekrašas, R. 

Štuikys), susitikimas su buvusiais gimnazistais, šimtadienio šventė. Gimnazijoje vyko  Lietuviškos 

dainos konkursas „Dainuoju Lietuvai“ (atsakingi klasių vadovai, muzikos mokytojai). Laimėjusi klasė vyko 

į pažintinę kultūrinę ekskursiją į Vilnių. 
Gimnazistai dalyvavo rajono folkloro ansamblių varžytuvėse „Sakuolė paukštelė” (mokyt. J. 

Vitkauskienė, K. Pranskus).  

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

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

Mokytojai su savo ugdytiniais vyko į pažintines, edukacines keliones. 

8 ir 1-2 gimn. klasių mokiniai dalyvavo 4-oje mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir 

technologijų parodoje „Mokykla be sienų“, kuri buvo organizuota LITEXPO parodų rūmuose Vilniuje. 

Išvyką organizavo karjeros ugdymo specialistė Asta Abramovičienė. Kartu su mokiniais vyko 

mokytojos S. Kraujalienė ir D. Voitechovič. 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių grupė su anglų kalbos mokytoja Diana 

Galatiltiene vyko į Amerikos ambasadą. Lietuvos edukologijos universitete dirbanti amerikietė Dr. Teri 

McCarthy, renginio moderatorė, savo įžanginėje kalboje akcentavo, kad tai  pirmieji Lietuvos mokiniai, 

kurie lankosi JAV ambasadoje. 

2015 m. balandžio 15-19 dienomis grupė Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių 

keliavo po penkias Europos šalis. Tai mokomoji pažintinė kelionė, kurios metu aplankyta Lenkija, 

Slovakija, Čekija, Austrija ir Vengrija.  

2015 m. birželio 14-25 dienomis devyni Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniai bei 

dvi mokytojos viešėjo Vokietijoje, Oitino mieste. Jau 21 metus mūsų gimnazija bendradarbiauja su 

Vokietijos Oitino miesto J. H. Foso gimnazija ir dalyvauja mainų programoje. Šie mainai buvo 

vienuolikti. 

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija ir Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo 

licėjus 2011 metų spalio mėn. pasirašė bendradarbiavimo vykdant mokinių grupių mainus, mokytojų 

apsilankymus sutartį. 2015 m. birželio 4 d. į Švenčionis atvyko lenkų delegacija jau trečią kartą. Ir 

lenkų, ir lietuvių grupes sudaro po 12 žmonių: 10 moksleivių ir 2 lydintys mokytojai. Toliau vykdoma 

Lenkijos Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo licėjaus ir mūsų gimnazijos mokinių ir 

mokytojų  mainų programa. 

 Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimui taikome formuojamąjį, diagnostinį, 

apibendrinamąjį,  kriterinį, norminį vertinimus. Tiesiog vertinimo būdai atitinka numatomus  vertinimo 

tikslus. Taip pat mokiniai patys įsivertina daromą pažangą bei pasiekimus. TAMO dienyne vyksta 

mokinių reitingavimas pagal jų padarytą pažangą ir pasiekimus. 

            Tolesnis mokymasis. 2015 m. gimnaziją baigė 70 abiturientų. 69 gavo brandos atestatus, iš jų 1 

baigė su pagyrimu; 1 – vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą. Taip pat  atestatą gavo 1 buvęs 

gimnazistas.  

            Palyginimas su 2012 m., 2013 m., 2014 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% 

2015 65,21% 26,09% 8,7% 0 
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Universitetų pasirinkimas Kolegijų pasirinkimas 

 Vilniaus universitetas(11),  

 Vilniaus Gedimino technikos 

universitetas(6),  

 Vilniaus edukologijos universitetas (2),  

 Mykolo Riomerio universitetas(1), 

 Kazimiero Simonavičiaus universitetas(1),  

 Lietuvos sporto universitetas (2),  

 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla (1),  

 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas(1),  

 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji 

mokykla(1) 

 Vilniaus kolegija(6),  

 Vilniaus dizaino kolegija(2), 

 Utenos kolegija(6),  

 Kauno kolegija(2),  

 Derby Kolegija (1), 

  Socialinių mokslų (1) 

 

Profesinių mokyklų pasirinkimas 
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 Pasienio mokykla(10), 

 Vilniaus automechanikų  ir verslo mokykla (1) 

 Cirkliškio profesinio rengimo centras(6) 

 Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla (1) 

 

 

Pasirenkamos specialybės 

 Fizinis aktyvumas ir visuomenės sveikata 

 Programų sistemos 

 Verslo informacijos vadyba 

 Reklamos vadyba 

 Pasienietis 

 Ispanų kalbos filologija 

 Savanoris 

 Verslo vadyba 

 Laivų energetinių renginių eksploatavimas 

 Tarptautinė prekyba 

 Automechanikas 

 Aplinkos apsaugos inžinerija 

 Išmaniųjų renginių technologijos 

 Transporto logistika 

 Teisė 

 Automobilių verslo vadyba 

 Bankininkystė 

 Bendrosios praktikos slaugytoja 

 Kūrybinės industrijos 

 Teisė ir muitinės veikla 

 Transporto ir logistikos verslas 

 Kompiuterinė fizika ir modeliavimas 

 Informacinės technologijos 

 Rusų kalbos filologija ir tarptautiniai ryšiai 

 Dantų technologija 

 Miškininko mokymo programa 

 Turizmo ir viešbučių administravimas 

 Maisto technologijos 

 Mikrobiologija ir biotechnologijos 

 Medicina 

 Kelių ir geležinkelių inžinerija 

 Biomechanika 

 Anglų kalba 

 Treniravimo sistemos 

 Kompiuterinių projektavimų operatorius 

 Logistika 

 Apdailininkas 

 Reklamos vadyba 

 Automobilių elektronikos sistemos 

 Pastatų energetika 

 Istorija 

 Moderniųjų technologijų fizika ir vadyba 

 Kineziterapija 

 

Gimnazijos vidaus įsivertinimas ir pažanga. Veiklos programos įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė 

analizė buvo vykdoma nuolat. Apie tai buvo kalbama ir analizuojama pedagogų tarybos posėdžiuose, 

metodinėse grupėse, mokytojai įsivertino savo veiklą. Gimnazijos veiklos įsivertinimą atliko gimnazijos 

veiklos kokybės įsivertinimo grupė. Nacionalinei vertinimo agentūrai buvo teikiami duomenys pagal 

teikiamą anketą. Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai susiję su Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“ ir Valstybine švietimo 2013–2022 metų strategija, kuri švietimui formuluoja tokį 

uždavinį: „sutelkti švietimo bendruomenę ir visus Lietuvos žmones (solidarumas) nuolat kryptingai 

lavintis (mokymasis), siekiant asmeninės ir šalies sėkmės (veiklumas)“. Anketos klausimai 

sustruktūruoti pagal minėtą uždavinį: solidarumas, veiklumas ir mokymasis. Aprartos ir analizuotos 

visos sritys. 

 „IQESonline.lt“ sistemoje atlikome mokyklos mokinių ir tėvų  apklausą, naudodami 

klausimynus: Mokinių apklausa_NMVA_2014 (Mk14) ir Tėvų apklausa_NMVA_2014 (T07). 

Gautos tėvų ir mokinių 5 aukščiausias ir 5 žemiausias reikšmės su jų vidurkiais.  
SOLIDARUMAS (santykiai, savivoka, tapatybė, jausena, atjauta, susitarimai, bendri sprendimai mokykloje)  

 

STIPRIOSIOS PUSĖS GALIMYBĖ TOBULINTI ŠIAS VEIKLAS 
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1.1 Mokinių nuomonė apie mokyklą.  

    Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

 

1. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama 

ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, 

projektinės savaitės ir pan.). 3,4   

2. Gerai sutariu su visais bendraklasiais. 3,3  

3. Per paskutinius du mėnesius aš pats (-i) 

nesijuokiau, nesišaipiau, nesityčiojau iš kitų 

mokinių. 3,3 

4. Aš jaučiuosi saugiai mokykloje, klasėje, 

koridoriuose, kieme, valgykloje, tualetuose. 3,2 

5. Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje 

(mokykloje) iš manęs niekas nesijuokė, nesišaipė, 

nesityčiojo. 3,2  

1.2. Mokinių nuomonė apie mokyklą.  

   Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

 

1. Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos renginiuose. 

2,7 

2. Mano tėvai mokykloje aktyvūs, įsitraukia į renginių 

organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į 

ekskursijas, žygius ir kt.2,7 

3. Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi net ir 

tada, kai nemato mokytojai.2,8 

4. Aš noriai einu į mokyklą.2,9 

5.  Mokytojai mane dažnai pagiria.2,9 

 

1.3. Tėvų nuomonė apie mokyklą.  

     Aukščiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai: 

 

1. Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams galime 

kreiptis.3,7 

2. Aš esu patenkintas (-a), kad vaikas mokosi būtent 

šioje mokykloje.3,6 

3. Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama 

ir kitokia veikla (būreliai, šventės, meno renginiai, 

projektinės savaitės ir pan.).3,6 

4. Mokyklos personalas yra geranoriškas 

bendraudamas su tėvais.3,6       

5.  Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri.3,6 

 

1.4. Tėvų nuomonė apie mokyklą.  

  Žemiausios vertės 5 teiginiai ir jų vidurkiai:  

 

1.Mokykla organizuoja tėvams šviečiamuosius 

užsiėmimus įvairiomis vaikų ugdymo temomis.3,1 

2.Tėvų išsakytos nuomonės, kritika ir pasiūlymai yra 

aptariami ir įgyvendinami.3,2 

3.Per paskutinius du mėnesius mokykloje mano vaikas 

iš kitų nesijuokė, nesišaipė, nesityčiojo.3,2 

4.Esu patenkintas (-a) savo vaiko mokymosi 

rezultatais.3,2 

5.Mano vaikas noriai mokosi.3,2 

PASTABA. Kokybės įvertinimas nuo1 iki 4. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip 

pozityvios. Vertės palyginus su praeitais metais padidėjo nuo 0,1 iki 0,9 .  

 

Rekomendacijos: 1. Visada reaguoti į mokinių netoleruotiną elgesį ir visada pagirti mokinį už 

tai, kad jis mandagus ir kultūringas. Akcentuoti net ir mažus pasiekimus. 2. Ugdymo procese taikyti 

skatinantį vertinimą: mokinių pasiekimus vertinti orientuojantis į jų gebėjimus ir daromą pažangą. 3. 

Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymą. 4. Mokinys – 

aktyvus mokymosi proceso dalyvis, skatinti, mokyti jį įsivertinti. 5. Individualizuoti ir diferencijuoti 

ugdymo turinį, siekiant, kad kiekvienas mokinys kuo sėkmingiau realizuotų save. 6.  Ugdant mokėjimo 

mokytis kompetenciją ugdyti šias vertybinės nuostatas: supratimą, kad mokymasis yra vertingas ir 

trunka visą gyvenimą;  poreikį mokytis ir tobulėti; savarankišką, kryptingą ir atkaklų užsibrėžto tikslo 

siekimą; tikėjimą mokymosi sėkme;  atsakomybės už mokymąsi ir rezultatus jausmą;  norą dalytis 

žiniomis ir įgyta patirtimi su kitais žmonėmis. 7. Daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui su tėvais. 

8. Pažinti ir pagal galimybes tenkinti mokinių neformaliojo ugdymosi reikmes, skatinančias ir 

padedančias realizuoti kūrybinius gebėjimus. 9. Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos 

galimybes. 10. Turtinti gimnazijos išteklius.   

 

              

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 
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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  2015-2016 MOKSLO METAMS 

 

 4. Motyvuoti mokinius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. 

 5. Ugdymo programų reikalavimus orientuoti į mokinių pasiekimus ir pažangą, ugdymo 

veiksmingumo užtikrinimą, pagalbą mokiniui ir kiekvienam bendruomenės nariui. 

6. Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti tradicijas ir kurti naujoves, 

stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais kaip bendrų veiklų dalyviais. 

7. Sukurti modernią ir saugią ugdymosi aplinką. 

 

V. GIMNAZIJOS UŽDAVINIAI 2015-2016 MOKSLO METAMS 

 

8. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, siekiant, kad kiekvienas mokinys kuo 

sėkmingiau realizuotų savo prigimtines galias. 

9. Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymą. 

10. Ugdymo procese taikyti skatinantį vertinimą: mokinių pasiekimus vertinti orientuojantis į jų 

gebėjimus ir daromą pažangą.  

11. Kurti mokiniams ir mokytojams saugią aplinką.  

12. Pažinti ir pagal galimybes tenkinti mokinių neformaliojo ugdymosi reikmes, skatinančias ir 

padedančias realizuoti kūrybinius gebėjimus.  

14. Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes.  

15. Turtinti gimnazijos išteklius.   

 

VI. VEIKLOS PROGRAMOS 2015-2016 M.M. ĮGYVENDINIMAS 

 

 16. Tikslas 1. Motyvuoti mokinius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų: 

  

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 

 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymo 

turinį, siekiant, kad 

kiekvienas mokinys 

kuo sėkmingiau 

realizuotų savo 

prigimtines galias 

Dalykų programų ir teminių 

planų aprobavimas, darbo plano 

aptarimas metodinėse grupėse 

2015 m. rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai 

Pritaikytų, individualizuotų 

programų aprobavimas 

Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Individualus mokinio pažangos 

vertinimas, įsivertinimas ir 

fiksavimas ugdymo procese 

2015 -2016 m. m. Metodinės grupės 

pirmininkė ir nariai 
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Mokinių supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programomis, 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kriterijais 

2015 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

Naujai atvykusių mokinių 

profesinių interesų pažinimas 

2015 m. rugsėjis Karjeros koordinatorė 

A. Abramovičienė 

1-4 gimnazijos klasių, 3-4 

skyriaus klasių mokinių 

testavimas (naudojant planšetes) 

2015 - 2016 m. A. Abramovičienė 

K. Grigel 

 Klasių vadovai 

Išvykos į ,,Atvirų durų“ dienų 

renginius ugdymo įstaigose 

2015 - 2016 m. A. Abramovičienė 

K. Grigel 

Klasių vadovai 

Valstybinių brandos egzaminų 

analizė 

2015 m. rugpjūtis 

- rugsėjis 

J. Paulavičienė 

A.Uziala 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

2014– 2015 m. m. matematikos 

PUPP  ir valstybinių 

matematikos egzaminų rezultatų 

analizė 

Standartizuotų testų 8 klasių 

mokiniams rezultatų analizė 

2015 m. spalis L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja  

A. Abramovičienė 

D.Lopinienė 

A.Uziala 

Mokyklinių olimpiadų, 

viktorinų, konkursų 

organizavimas 

Pagal atskirą planą Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

Ugdytinių dalyvavimas rajono ir 

šalies olimpiadose, 

konkursuose, čempionatuose bei 

varžybose 

Pagal atskirą 

rajono ir šalies 

renginių planą 

Gimnazijos 

administracija 

Dalykų mokytojai 

Bibliografinės pamokėlės 2015 m. rugsėjis Bibliotekos vedėja 

 Dalyvavimas mokslo festivalio 

„Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose 

2015 m. rugsėjo 

10-19 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Dalyvavimas respublikinėje 

gamtos mokslų olimpiadoje 

2015 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

T. Špakova 

A. Kadzevičius 
Dalyvavimas „Tyrėjų naktis“ 

renginiuose 

2015 m. rugsėjis –

lapkritis 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Pranešimai metodinėje grupėje 

„Skaitmeninių mokymo priemonių 

taikymas gamtos mokslų 

pamokose“ 

2015 m. spalis V. Cicėnienė 

Konstitucijos egzamino 

organizavimas 3-4 kl. 

mokiniams 

2015m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

L.Ustinavičienė 

Integruotos gamtos mokslų 

pamokos 

2015-2016 m. m. Gamtos mokslų 

mokytojai 

Sporto diena 2015 m. spalio  

2 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Mokinių taryba 
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Ugdytinių dalyvavimas 

tradiciniame rajoniniame 

Rudens Kermošiaus renginyje 

2015 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

Mokyklinės chemijos, fizikos, 

biologijos olimpiados  

2015 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Matematikos savaitė 

(olimpiados, integruotos 

parodos, atviri renginiai: 

konkursai, viktorinos, pamokos) 

2015 m. gruodis Matematikos 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Matematikos 

mokytojai 

Istorijos – anglų kalbos 

integruotos pamokos 9 kl. 

mokiniams 

2015 m. gruodis L. Chaleckienė 

Namų darbų veiksmingumo, 

ugdymo diferencijavimo ir 

individualizavimo, įsivertinimo 

stebėjimo pamokoje kriterijų 

aptarimas 

2016 m. sausis Gamtos mokslų 

mokytojai 

 Gilesnis ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal mokinių 

pasiekimus 

2015-2016 m. m. Metodinė taryba 

Mokytojai 

Bandomųjų PUPP ir brandos 

egzaminų organizavimas, jų 

rezultatų analizė 

2015 m.  

II pusmetis 

2016 m. sausis -

balandis 

Gimnazijos 

administracija 

Metodinės grupės 

Atvirų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas 

2015 m. gruodis – 

2016 m. gegužė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Mokyklinės matematikos 

olimpiados rezultatų aptarimas 

1-4 gimnazijos klasių mokinių 

atranka į rajoninę matematikos 

olimpiadą 

2015 m. gruodis Matematikos 

mokytojai 

Integruota matematikos ugdymo 

karjerai pamoka „Matematika ir 

karjera“ (su planšetėmis) 

2016 m. sausis A. Abramovičienė 

Rajoninės matematikos 

olimpiados rezultatų aptarimas 

2016 m. vasaris J. Paulavičienė 

 

Gilesnis ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas pagal 

mokinių pasiekimus  

2015-2016 m. m.  

II pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

2016 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Geografijos mokyklinės 

olimpiados organizavimas 

2016 m. vasaris M. Vitkauskas 

Konferencija „Aš ir kalba" 2-3 

kl. 

2016 m. kovas R. Grigonienė 

J. Žemienė 
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 Dalyvavimas chemijos, fizikos, 

biologijos konkurse „Olympis“ 

2015 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3 2015 m. gruodis A. Nekrašas  

R. Štuikys 

V. Kujelis 

MKL krepšinio čempionatas 

,,Manija“ MRU taurei laimėti 

2015 m. gruodis - 

2016 m. vasaris 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

Mokyklinė rusų kalbos 

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

2016 m. sausis Rusų kalbos 

mokytojai 

LMOF rajoninės, zoninės ir 

finalinės štangos spaudimo 

varžybos 

2016 m. vasaris 
A. Nekrašas  

G. Šamšūra  

Dalyvavimas nacionaliniame 

konkurse ,,Lietuvos istorijos 

žinovas“ 

2016 m. kovas  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė  

L. Chaleckienė 

Metodinės grupės pranešimai: 

„Istorinių šaltinių panaudojimas 

per istorijos pamokas“ 

Naujesni geografijos mokymo 

metodai 

2016 m. kovas V. Jaksebogienė 

G. Šamšūra 

Dainuojamosios poezijos 

festivalis- konkursas „Pavasario 

šaukliai“ 

2016 m. kovas -

balandis 
K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

Atviros integruotos dailės, 

literatūros, muzikos pamokos 

„Tautosakos, folkloro ir 

tautodailės atspindžiai 

šiuolaikinio žmogaus 

gyvenime“ 

2016 m. balandis J.Vitkauskienė 

K.Pranskus 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

 

Metodinė sklaida, pasidalinimas 

gerąja patirtimi su gimnazijos, 

rajono, šalies pedagogais 

2016 m. balandis Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Dalyvavimas internetiniame 

konkurse „Išmanioji diena“ 

2016 m. balandis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Pranešimas metodinėje grupėje 

„Ekologinis ir lytinis švietimas per 

biologijos pamokas“ 

2016 m. gegužė A. Kadzevičius 

V. Cicėnas 

 

Spektaklio peržiūra ir aptarimas II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Neformalaus ugdymo programų 

rengimas ir aprobavimas 

2016 m. gegužė – 

birželis  

Mokytojai 

Lietuvos seniūnijų mokyklų 

futbolo žaidynės ,,Golas! 2015“  

2016 m. birželis A. Nekrašas 

G. Šamšūra 

Turizmo dienos ir išvykos į 

gamtą 9-12 klasės 
2016 m. birželis 

Klasių vadovai 

Klasių seniūnai 

Metodinės veikos už 2015-2016 

m. m. aptarimas 

2016 m. birželis Metodinių grupių 

pirmininkai 



 13 

 

17. Tikslas 2. Ugdymo programų reikalavimus orientuoti į mokinių pasiekimus ir pažangą, 

ugdymo veiksmingumo užtikrinimą, pagalbą mokiniui ir kiekvienam bendruomenės nariui: 

 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 

 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Ugdymo turinį 

orientuoti į mokinių 

bendrųjų ir esminių 

dalykinių gebėjimų 

ugdymą 

Dalykų programų ir teminių 

planų aprobavimas metodinėse 

grupėse 

2015 m. rugsėjis Metodinių grupių 

pirmininkai  

Tėvų pagalba mokantis. Tėvų 

švietimo politika 

2015 -2016 m. m.  

I pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkė 

Mokinių supažindinimas su 

vidurinio ugdymo programomis, 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

kriterijais 

2015 m. rugsėjis Dalykų mokytojai 

2014– 2015 m. m. matematikos 

PUPP ir valstybinių 

matematikos egzaminų rezultatų 

analizė 

Standartizuotų testų 8 klasių 

mokiniams rezultatų analizė 

2015 m. spalis L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja  

A. Abramovičienė 

Bandomųjų PUPP ir brandos 

egzaminų organizavimas, jų 

rezultatų analizė 

2015 m.  

II pusmetis 

2016 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 

Edukaciniai užsiėmimai Nalšios 

muziejuje „Aukštaičių ir dzūkų 

regioniniai panašumai ir 

skirtumai“ 

2015 m. rugsėjis J. Vitkauskienė 

2015 m. Europos judriosios 

savaitės renginiai 

2015 m. rugsėjo 

14-20 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Rajoninio grybavimo 

čempionato krepšinio 3x3 

varžybos 

2015 m. spalis N.Nekrašas  

G. Šamšūra 

R. Štuikys 

V.Kujelis 

Konstitucijos egzamino 

organizavimas 3-4 kl. 

mokiniams 

2015m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

L.Ustinavičienė 
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Ugdytinių dalyvavimas 

tradiciniame rajoniniame 

Rudens Kermošiaus renginyje 

2015 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

Mokomoji – pažintinė 

ekskursija į Labanoro regioninį 

parką 

2015 m. spalis  G. Šamšūra 

 

Integruotų su kitais dalykais 

pamokų organizavimas ir 

vedimas 

2015 m. spalis – 

2016 m. gegužė 

Rusų kalbos 

mokytojai 

Dalyvavimas chemijos, fizikos, 

biologijos konkurse „Olympis“ 

2015 m. lapkritis Gamtos mokslų 

mokytojai 

Matematikos savaitės 

organizavimas ir vykdymas 

(olimpiados, integruotos 

parodos, atviri renginiai: 

konkursai, viktorinos, pamokos) 

2015 m. gruodis Matematikos 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Matematikos 

mokytojai 

Teisinių žinių konkursas 

„Temidė“ 

2016 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Lietuvių kalbos olimpiados 

užduočių kūrimas 

2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Mokyklinė lietuvių kalbos 

olimpiada 

2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Mokyklinė rusų kalbos 

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

2016 m. sausis Rusų kalbos 

mokytojai 

LMOF tarpklasinės, rajoninės, 

zoninės krepšinio varžybos  

2016 m. vasaris A. Nekrašas  

R. Štuikys 

G. Šamšūra 

 Atvira pamoka 3 gimn. kl. 

mokiniams tema „Įdomioji 

matematika“ 

2016 m. kovas Matematikos 

mokytojai 

Geografijos savaitė 2016 m. balandis G. Šamšūra 

M.Vitkauskas 

Mokomoji – pažintinė 

ekskursija į Sirvėtos regioninį 

parką 

2016 m. balandis  L. Chaleckienė 

 

Pagalba mokiniams ieškant 

informacijos ( pagal poreikius) 

nuolatos Bibliotekos 

vedėja 

Įvairaus darbo su skaitytojais 

organizavimas 

nuolatos Bibliotekos 

vedėja 

Dalyvauti konkurse „ Draugauk 

su knyga“ 

2016 m. birželis – 

gruodis 

Bibliotekos 

vedėja 

Antrojo pusmečio ugdymo ir 

sportinių varžybų rezultatų ir 

metinių įvertinimų aptarimas 

Kūno kultūros mokytojų 

2016 m. birželis  

R. Štuikys  

A. Nekrašas  

G. Šamšūra 
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metodinės veiklos aptarimas. 

Kūno kultūros pamokų krūvio 

2016-2017 m. m. svarstymas  

2. Ugdymo procese 

taikyti skatinantį 

vertinimą: mokinių 

pasiekimus vertinti 

orientuojantis į jų 

gebėjimus ir daromą 

pažangą 

 

Brandos egzaminų ir PUPP 

rezultatų aptarimas mokytojų 

tarybos posėdyje ir metodinių 

grupių užsiėmimuose  

2015 m. rugpjūtis 

– spalis 

J. Paulavičienė 

A.Uziala 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Individualus mokinio pažangos 

vertinimas, įsivertinimas ir 

fiksavimas ugdymo procese 

2015-2016 m. m. Metodinės tarybos ir 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Individualiųjų ugdymo (si) 

planų ir tvarkaraščių 

koregavimas 

2015 m. rugsėjis D. Jasiulionienė 

A.Uziala 

Klasių vadovai 

 

Mokinių, baigusių meno ir 

sporto mokyklas, prašymų leisti 

lankyti šių dalykų  pamokas 

pagal individualų grafiką 

svarstymas 

2015 m. rugsėjis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

 

1. Mokinio galių ir sunkumų 

įvertinimas, nustatant raidos 

ypatumus, asmenybės ir 

mokymosi problemas 

2. Individualus mokinio 

asmenybės tyrimas 

3 Gabių vaikų atpažinimas. 

Mokinio asmenybės ir 

ugdymosi problemų, galių ir 

sunkumų nustatymas  

Įvertinimo metodai:  

a) standartizuotos vertinimo 

metodikos, testai (ASEBA: 

YSR, TRF, CBCL; SDQ,  BIS-

HB, Raweno SPM plus 

b) tiesioginis elgesio stebėjimas 

c) struktūruotas, pusiau 

struktūruotas, nestruktūruotas 

interviu 

2015 m. rugsėjis –  

2016 m. birželis 

Individualiai 

susitarus 

 

Psichologė 

Mokinių dalykų kursų keitimo 

tvarkos nustatymas 

2015 m. rugsėjis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

3 ir 4 gimnazijos klasių 

lankomumo ir pažangumo 

rezultatų aptarimai 

2015 m. rugsėjis-

lapkritis 

2016 m. kovas 

Direktorius 

Klasių vadovai 

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių individualių 

mokymo pasiekimų aptarimas 

Kartą per pusmetį Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai  

Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių įvertinimas, 

tolesnių ugdymo būdų ir metodų 

aptarimas 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 
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Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių mokinių II pusmečio 

pasiekimų aptarimas 

2016 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

Metodinė sklaida, pasidalinimas 

gerąja patirtimi su gimnazijos, 

rajono šalies pedagogais 

2016 m. balandis Metodinės tarybos 

pirmininkė, nariai 

Bandomųjų matematikos ir 

informacinių technologijų 

egzaminų 4 -ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams organizavimas 

ir rezultatų analizė 

2016 m. kovas - 

gegužė 

J. Paulavičienė 

G. Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

Bandomųjų matematikos PUPP 

2-ųjų gimnazijos klasių 

mokiniams organizavimas ir 

rezultatų analizė 

2016 m. balandis - 

gegužė 

A. Abramovičienė 

L. Grybauskienė 

G. Valeikienė 

Matematikos PUPP vertinimas, 

brandos ir lietuvių kalbos PUPP 

vykdymas 

 

2016 m. birželis Matematikos 

mokytojai 

Teikti medžiagą apie vykdomą 

matematikos metodinės grupės 

mokytojų veiklą internetinei 

svetainei 

nuolat J. Paulavičienė 

 

Mokinių pažangumo ir 

lankomumo nuolatinė priežiūra, 

informatyvus 

bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais 

2015-2016 m. m. T. Godlevskienė 

Klasių vadovai 

 

18. Tikslas 3. Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti tradicijas ir kurti 

naujoves, stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais kaip bendrų veiklų dalyviais: 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės 

 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1. Pažinti ir pagal 

galimybes tenkinti 

mokinių neformaliojo 

ugdymosi reikmes, 

skatinančias ir 

padedančias realizuoti 

kūrybinius gebėjimus  

 

Keliaujančios parodos 

„Interpretacijos baltiškos 

simbolikos tema“ 

2015 m. rugsėjis-

gruodis 

J. Vitkauskienė 

Europos kalbų diena 2015 m. rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Koncertas Mokytojo dienai 2015 m. spalis K. Pranskus 

Gimnazijos karjeros diena 2015 m. spalis A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

Dalyvauti tradiciniame 

rajoniniame Rudens 

Kermošiaus renginyje 

2015 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

Meno būrelių dalyvavimas 

kūrybiniame projekte „Bus 

smagu“ 

2015 m. spalis D. Jasiulionienė  

J. Vitkauskienė  

K. Pranskus 
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Dailės – ugdymo karjerai 

projektas „Profesijos 

fotografijoje“ 

2015 m. lapkritis J. Vitkauskienė 

Tolerancijos dienos minėjimas 2015 m. lapkričio 

13 d. 

Mokinių taryba 

 

Gimnazistų diena 2015 m. lapkritis 2 gimn. klasių 

mokiniai ir vadovai 

Švenčionėlių Mindaugo 

gimnazijos ir Švenčionių  

Z. Žemaičio gimnazijos 3 gim. 

klasių mokinių matematikos 

konkursas ,,Matematikos 

labirintas“  

2015 m. gruodis A. Abramovičienė 

L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja 

G. Valeikienė 

Kalėdų interjero kūrimas 

gimnazijoje 

2015 m. gruodis J. Šisterova 

 Kalėdinių karpinių paroda 2015 m. gruodis J. Šisterova 

Kalėdinis koncertas 2015 m. gruodis Muzikos mokytojai 

Būrelių ir klasių 

vadovai 

Gimnazijos tradicijų 

puoselėjimas, įvaizdžio 

kūrimas, formavimas 

bendruomenėje 

2015 m. gruodis Metodinė taryba 

Sausio 13-osios minėjimas 2016 m. sausis  N. Mačiulienė 

Ekskursija į Vilnių, skirta 

sausio 13-osios aukoms 

pagerbti 

2016 m. sausis  N. Mačiulienė 

Gimnazijos savaitė: 

3-4 klasių konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui 

Z.Žemaičiui; 

Pilietiškumo projektų 

pristatymas. 

2016 m. sausis  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Akcija „Šiukšlių vieta-

šiukšliadėžė“. 

2016 m. sausis-

balandis  

D. Voitechovič 

V. Jaksebogienė 

Dalyvavimas kūrybiniame gamtos 

mokslų konkurse „Mūsų 

eksperimentas“ 

2016 m. sausis - 

gegužė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Vasario 16-osios minėjimas  

3-4 gimn. klasių konferencija 

„Ar pažįsti valstybę, kurioje 

gyveni?“ 

2016 m. vasaris  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

L.Ustinavičienė 

Projektas „Renkuosi 

gyvenimą“ 

2015 m. vasaris D. Voitechovič 

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

3-4 gimnazijos klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

2016 m. J. Vitkauskienė 
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Koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

dienai 

2016 m. vasaris  Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Gimnaziją baigusių mokinių 

susitikimas-koncertas 

2016 m. vasaris K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

„Naktis mokykloje“ 2016 m. vasario  

16 d. 

Mokinių taryba 

Gamtos mokslų savaitės 

organizavimas ir pravedimas.  

Atviros gamtos mokslų pamokos 

2016 m. kovo  

21-25 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

Dalyvavimas rajoninėje 

folkloro kolektyvų šventėje 

„Sakuolė paukštelė“ 

2016 m. kovas J.Vitkauskienė 

K.Pranskus 

 

Dalyvavimas respublikiniame 

vaikų ir moksleivių – liaudies 

atlikėjų - konkurse 

„Tramtatulis“ 

2016 m. kovas-

gegužė 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

Dalyvavimas akcijoje „Darom 

2015“ 

2016 m. balandis Klasių vadovai 

Ekskursijos po Vilnių 

organizavimas, aplankant 

žymiausias šventoves. 

2016 m. gegužė B. Stulgaitytė 

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) 

2015-2016 m. m. Bibliotekos 

 vedėja 

Papildyti nauja medžiaga 

parodas prieš narkotikus ir kur 

stoti 

nuolatos Bibliotekos  

vedėja 

Informuoti apie ugdymo 

procese naudojamas ir turimas 

mokomąsias kompiuterines 

programas 

2015-2016 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

Paskutinio skambučio šventės 

koncertas ir abiturientų dailės 

egzamino kūrybinių darbų 

paroda 

2016 m. gegužė K.Pranskus 

J.Vitkauskienė 

4-ųjų kl. auklėtojai 

2. Tęsti projektinę 

veiklą, sudaryti plačias 

saviraiškos galimybes  

 

Susitikimai – konsultacijos su 

4 gimnazijos, 4 skyriaus klasių 

mokiniais ir jų tėvais tema 

,,LAMA bpo sistemos analizė 

2015 -2016 m.m. A. Abramovičienė 

K.Grigel 

Karjeros koordinatorė 
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bei prašymų teikimas“ 

,,Grįžtamojo ryšio“ žaidimas 

klasės valandėlių metu 

2015 -2016 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Jaunųjų karjeros koordinatorių 

klubo veikla 

2015 -2016 m. m. A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Europos kalbų diena 2015 m. rugsėjis Užsienio kalbų 

mokytojai 

Sportinės veiklos diena 

(Sporto šventė) 
2015 m. rugsėjis 

Kūno kultūros 

mokytojai 

Mokinių taryba 

Žydų genocido aukų  

minėjimas, atviros pamokos- 

konferencijos  ,, Jie gyveno 

tarp mūsų“ 3-4 gimnazijos 

klasių mokiniams 

2015 m. rugsėjis  V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

Projektas ,,Gimnazijos 

mokytojai” 

2015 m. spalis N. Mačiulienė 

„Dainuojantis Švenčionių 

jaunimas“ I etapas 

2015 m. spalio  

23 d. 

Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

Mokinių taryba 

Integruoto projekto pradžia 

,,Pažink Šventąjį Raštą“ 

2015 m. spalis B. Stulgaitytė 

Projektas „Pabūkime kartu“ 2015 m. spalis Meninės pakraipos 

neformaliojo ugdymo 

programų vadovai 

Integruotas lietuvių k. ir 

muzikos projektas, skirtas  

M. K. Oginskio 250-osioms 

gimimo metinėms,  

3-4 gimnazijos klasių 

mokiniams 

2015 m. spalis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

Projektas „Kurti - tai gyventi" 

1-2 kl. mokiniams 

2015 m. spalis R. Grigonienė 

J. Žemienė 

„Dainuojantis Švenčionių 

jaunimas“ II etapas 

2015 m. lapkričio  

6 d. 

Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

Mokinių taryba 

Integruotos etikos –

psichologijos projektas 1 gimn. 

kl. ,, Ar lengva būti paaugliu“ 

2015 m. lapkritis  D. Voitechovič 

Tolerancijos dienos minėjimas 2015 m. lapkritis  D. Voitechovič 

V. Jaksebogienė 

 

Dalyvavimas konkursuose 

„Švari kalba – švari galva“ ir 

„Kengūra“ 

2015 m. lapkritis – 

2016 m. balandis 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 
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Advento vakaronė gimnazijoje, 

skyriuje 

2015 m. gruodis K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

A.Burokaitė 

Meninio skaitymo konkursas 2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Projektas „Rusiškų Kalėdų 

tradicijos ir papročiai 

2016 m. sausis Rusų kalbos 

mokytojai 

Spektaklio peržiūra ir 

aptarimas 

II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Šimtadienio šventė 2016 m. vasaris 3-4 gimn. kl. vadovai 

Pateikti pažintinę, informacinę 

medžiagą, mokinių kūrybą 

kabinetų stenduose, gimnazijos 

svetainėje 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojos 

‚Patriotinės dainos konkursas“ 2016 m. kovo 10 d. K. Pranskus 

Būrelių vadovai 

Mokinių taryba 

Kaziuko mugės organizavimas 

ir dalyvavimas joje 

2016 m. kovas Technologijų 

mokytojai 

Gimnazijos veiklos viešinimas 

rajoninėje ir respublikinėje 

spaudoje 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Gimnazijos laikraščio 

„Zigmukas“, priedo 

„Abiturientas“ leidimas 

2015-2016 m. m. L. Juodagalvienė 

Lietuvių kalbos savaitė 2016 m. kovas Lietuvių kalbos 

mokytojos 

Projektas „Šiuolaikinio 

žmogaus ir tėvynės santykis“ 

4a, 4b, 4c kl. 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

Pranešimas „Vertybių ugdymas 

lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

R. Grigonienė 

 Dalyvavimas tarptautiniuose 

konkursuose „Kalbų Kengūra 

2016“, lyderių ture, „Olympis“ 

kalbų konkursuose 

2015 m. lapkritis -

2016 m. balandis 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

Užsienio kalbų 

mokytojai 

Metodinė grupė 

Dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra 2016“ 

2016 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

Užsienio kalbų savaitė 2016 m. balandis Rusų kalbos 

mokytojai 

Geografijos projektas 

„Globalinės problemos ir jų 

sprendimo būdai Lietuvoje“ 

2016 m. balandis G. Šamšūra 
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Ilgalaikiai pilietiškumo 

projektai: 

„Jų skausmas – mūsų 

skausmas“ 

„Lietuva – ES narė: privalumai 

ir įsipareigojimai“ 

2015-2016 m. m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė  

Dalyvavimas tarptautiniame 

informacinių technologijų 

konkurse moksleiviams 

„Conexum“ 

2016 m. gegužė M. Gučienė  

Dailės – psichologijos  

projektas „Būkime 

tolerantiški“ 

2016 m. balandis J. Dindienė 

V. Guogienė 

Technologijų dalyko brandos 

egzamino darbų paroda 

2016 m. gegužė A. Čereškevičius 

Dalyvavimas tarptautiniame 

matematikos konkurse 

„Kengūra 2015“ 

2015 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

  

 19. Tikslas 4.  Sukurti modernią ir saugią ugdymosi aplinką: 

 

Uždaviniai Įgyvendinimo 

priemonės 

Terminai Atsakingi vykdytojai 

1.Kurti mokiniams ir 

mokytojams saugią 

aplinką 

 

Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas, siekiant 

įgyti naujas 

kompetencijas 

2015-2016 m. m. Gimnazijos 

administracija 

Metodinė taryba 

Gimnazijos vidaus 

įsivertinimo išvadų 

pristatymas 

2015 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

Psichologinis mokinių 

intelektinių gebėjimų 

įvertinimas 

2015-2016 m. m. V. Guogienė 

Gimnazijos psichologė 

 

Tėvų pagalba mokantis 

Tėvų švietimo politika 

2015-2016 m. m.  

I pusmetis 

Metodinės tarybos ir 

metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) 

konsultavimas vaikų 

ugdymo organizavimo, 

elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir 

kitais aktualiais 

klausimais 

2015-2016 m. m. 

 

V. Guogienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

Bendradarbiavimas su 

Švenčionių rajono 

2015-2016 m. m. 

 

Vaiko gerovės komisijos 

nariai 
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švietimo pagalbos 

tarnyba 

VGTU paskaitos 4 

gimnazijos, 4 skyriaus 

klasių mokiniams  

2015 m. lapkritis A. Abramovičienė 

Karjeros koordinatorė 

Kvalifikuotos 

pedagoginės 

psichologinės pagalbos 

teikimas gabiems ir 

mokymosi sunkumų, 

psichologinių problemų 

turintiems mokiniams 

2015-2016 m. m. 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 

2015-2016 m. m. Gimnazijos psichologė 

 

Informuoti klasių 

vadovus apie auklėtinių 

skaitymą, elgesį 

bibliotekoje 

Nuolatos Bibliotekos  

vedėja 

Pagalbos mokiniams 

teikimas: 

- pedagoginė ir 

psichologinė pagalba 

- socialinio pedagogo ir 

sveikatos priežiūros 

specialisto paslaugos 

2015-2016 m. m. Vaiko gerovės komisija 

V. Buinorienė 

Pedagoginės 

psichologinės 

literatūros kaupimas, 

patirties sklaida 

specialiojo ugdymo 

klausimais 

2015-2016 m. m. Vaiko gerovės komisijos 

nariai 

Rekomendacijų 

teikimas pedagogams 

dėl specialiojo ugdymo 

būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, techninės 

pagalbos ir specialiųjų 

mokymo priemonių 

naudojimo 

2015-2016 m. m. J. Paškevičienė  

V. Guogienė 

T. Godlevskienė 

Mokinių poreikių   
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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) 2 gimn. kl. mokinių 

poreikių tyrimas 

ruošiantis vykdyti 

vidurinio ugdymo 

programą 

 

2016 m. kovas 

 

Kartą per pusmetį 

 

 

 

2016 m. birželis 

 

 

 

2016 m. balandis 

 

 

2016 m. balandis 

 

V. Buinorienė 

 

Vaiko gerovės komisija 

Dalykų mokytojai 

 

Vaiko gerovės komisija 

Dalykų mokytojai 

 

D. Jasiulionienė 

 

 

D. Jasiulionienė 

Pagalba mokiniams 

ieškant informacijos  

(pagal poreikius) 

2015 - 2016 m. m. Bibliotekos 

vedėja 

Labdaros akcija „Nelik 

abejingas“ 

2015 m. gruodis Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

Savaitė be patyčių. 

Prevencinis renginys 

2016 m. kovas Gimnazijos vaiko 

gerovės grupė 

2.Turtinti gimnazijos 

išteklius 

Vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas 

2015-2016 m. m.   Dalykų mokytojai 

Informavimas apie 

ugdymo procese 

naudojamas ir turimas 

mokomąsias 

kompiuterines 

programas 

2015-2016 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

Informacijos teikimas 

apie turimą fonduose 

literatūrą 

2015-2016 m. m. Bibliotekos vedėja 

 

Informacinės ir 

proginės knygų 

parodos 

2015-2016 m. m. Bibliotekos vedėja 

 

Nuolat pildyti naujais 

spaudiniais ,,Naujų 

knygų” parodą ir 

informuoti mokytojus 

bei mokinius 

parengiant literatūros 

sąrašą 

Gavus siuntą Bibliotekos 

 vedėja 

Bendradarbiauti su kitų 

mokyklų bibliotekomis 

2015-2016 m. m. Bibliotekos  

vedėja 

Nuolat knygų fondą 

papildyti nauja 

2015-2016 m. m. Bibliotekos 

 vedėja 
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literatūra 

Užsakyti vadovėlius 

naujiems mokslo 

metams 

2016 m. kovas - 

balandis 

Bibliotekos 

 vedėja 

Užsakyti laikraščius ir 

žurnalus 

2015-2016 m. m. Bibliotekos 

 vedėja 

Pildyti citatų, 

eilėraščių, recenzijų 

kartotekas 

nuolatos Bibliotekos 

 vedėja 

Pagalba mokiniams, 

kurie rengiasi 

konkursams, 

olimpiadoms, ruošia 

projektus 

2015-2016 m.m. Bibliotekos 

 vedėja 

Gimnazijos muziejaus 

ekspozicijų 

atnaujinimas ir 

turtinimas 

2015-2016 m. m.  N. Mačiulienė  

 

VII. PRIEDAI 

 

18. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų  tarybos veiklos planas 2015-2016 

m. m., 1 priedas. 

 19. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos veiklos planas 2015-2016 m. m.,  

2 priedas. 

 20. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 

2015-2016 m. m., 3 priedas. 

 21. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Pedagoginės priežiūros planas 2015-2016 m. 

m., 4 priedas. 

 22. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos renginių planas 2015-2016 m. m., 5 priedas. 

 23. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2015-2016 

m. m., 6 priedas.  

  

______________________________ 

 

PRITARTA      

Švenčionių Zigmo Žemaičio     

gimnazijos tarybos     

2015 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio     

protokolas Nr. GT-2 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015-2016 m. m. 

1 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS 

PLANAS 

 

2015-2016 m. m. 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1.  2014-2015 m. m. veiklos rezultatų 

aptarimas ir 2015-2016 m. m. veiklos 

tikslų ir uždavinių svarstymas, 

ugdymo plano projekto ir veiklos 

plano projekto pristatymas 

2015 m. rugpjūtis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

2.  Gimnazijos vidaus įsivertinimo išvadų 

pristatymas 

2015 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

3.  Mokinių papildomų darbų atlikimo ir 

kėlimo į aukštesnę klasę svarstymas 

2015 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

Jolanta Paulavičienė 

Klasių vadovai 

4.  Mokinių, baigusių meno ir sporto 

mokyklas, prašymų leisti lankyti šių 

dalykų  pamokas pagal individualų 

grafiką svarstymas 

2015 m. rugsėjis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

 

5.  Mokinių dalykų kursų keitimo tvarkos 

nustatymas 

2015m. rugsėjis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

 

6.  2015-2016 m. m. pedagoginių 

darbuotojų tarifinio sąrašo tvirtinimas 

2015 m. rugsėjis Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

7.  Individualus mokinio pažangos 

vertinimas, išsivertinimas ir 

fiksavimas ugdymo procese 

2015-2016 m. m.  

I pusmetis (sausis) 

Metodinės tarybos 

pirmininkė, nariai 

Psichologė 

8.  Gimnazijos mokinių Karjeros ugdymo 

efektyvumas ir sistemingumas 

2016 m. vasaris Ugdymo karjerai 

organizatorė 

A. Abramovičienė 

4 gimnazijos klasių 

vadovai 

9.  Gilesnis ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas 

pagal mokinių pasiekimus  

2016 m.  

II pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkė, nariai 

Psichologė 



 26 

Namų darbai 

10.  2015-2016 m. m. I pusmečio 

ugdomosios veiklos rezultatų 

aptarimas 

2016 m. vasaris Direktorius 

Klasių vadovai 

11.  2016-2017 m. m. ugdymo plano 

projekto svarstymas 

2016 m. birželis L. e. direktoriaus  

pareigas D. 

Jasiulionienė 

12.  2015-2016 m. m. ugdomosios veiklos 

rezultatų aptarimas ir mokinių kėlimo į 

aukštesnę klasę svarstymas 

2016 m. birželis Direktorius  

Klasių vadovai 

13.  2015-2016 m. m. vidaus įsivertinimo 

išvadų pristatymas 

2016 m. birželis - 

rugpjūtis 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

Vidaus įsivertinimo 

grupė 

14.  2016-2017 m. m. veiklos tikslų ir 

uždavinių pristatymas 

2016 m. rugpjūtis Direktoriaus 

pavaduotojos ugdymui 

D. Jasiulionienė 

J. Paulavičienė 

_______________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015-2016 m. m. 

2 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2015-2016 m. m. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1.  Gimnazijos 2015-2016 m. m. ugdymo 

plano ir veiklos plano aprobavimas 

2015 m. rugpjūtis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja  ugdymui 

J. Paulavičienė 

2.  Gimnazijos valgyklos bufeto asortimento 

2015-2016 m. m. svarstymas 

2015 m. rugpjūtis Valgyklos vyr. virėja 

V. Smolenskienė 

L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

3.  Mokymo priemonių, užsakomų iš 

sutaupytų mokinio krepšelio lėšų, sąrašo 

svarstymas 

2015 m. spalis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

4.  Labdaros siuntos, gaunamos ir Vokietijos 

Oitino miesto J. Foso gimnazijos, priėmimo 

ir skirstymo tvarkos tvirtinimas 

2015 m. gruodis Koordinatorė 

D. Galatiltienė 

Socialinė pedagogė 

T. Godlevskienė 

5.  Aprūpinimo mokymo priemonėmis ir jų 

panaudojimo ugdymo procese analizė 

2016 m. sausis Bibliotekos vedėja 

G. Ciukšienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Paulavičienė 

6.  2016-2017 m. m. ugdymo plano projekto 

aptarimas. Veiklos gairės 2016-2017 m. m. 

2016 m. balandis L. e. direktoriaus  

pareigas  

D. Jasiulionienė 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 J. Paulavičienė 

______________________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015 - 2016 m. m. 

3 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 

2015-2016 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

1. 2014–2015 mokslo metais gimnazijoje buvo ugdomi 17 specialiųjų ugdymosi poreikių 

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

bendrųjų mokymosi sutrikimų, 10 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. 16 mokinių buvo suteikta specialioji pedagoginė pagalba, 8 – psichologinė pagalba, 5 – 

socialinė 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 2015 m. rugsėjis J. Paulavičienė 

2. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių sąrašo 

sudarymas ir suderinimas 

2015 m. rugsėjis J. Paulavičienė  

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. Naujai atvykusių mokinių adaptacija mokykloje 2015-2016 m. m. 

I pusmetis 

V. Guogienė 

 

6. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas 

vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, 

saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais 

Per metus 

 

V. Guogienė 

T. Godlevskienė 

J. Paškevičienė 

7. Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono švietimo 

pagalbos tarnyba 

Per metus 

 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

8. Pedagoginės psichologinės literatūros kaupimas, 

patirties sklaida specialiojo ugdymo klausimais 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

9. Rekomendacijų teikimas pedagogams dėl 

specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės 

pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų 

mokymo priemonių naudojimo 

Per metus 

 

J. Paškevičienė  

V. Guogienė 

T. Godlevskienė 

10. Profesinės kvalifikacijos kėlimas Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

11. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių I 

pusmečio pasiekimų aptarimas  

2016 m. sausis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

12. Mokinių sveikatos būklės statistinių duomenų 

analizė 

2016 m. kovas V. Buinorienė 

13. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

individualių mokymo pasiekimų aptarimas 

Kartą per 

pusmetį 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai  

14. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių 

įvertinimas, tolesnių ugdymo būdų ir metodų 

aptarimas 

Per metus Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

15. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių  

II pusmečio pasiekimų aptarimas 

2016 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Dalykų mokytojai 

16. 2015–2016 m. m. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaita 

2016 m. birželis Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

_______________________________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015-2016 m. m. 

4 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS  

2015-2016 M.M. 

 

 

Priežiūros tikslas 

 

Veiklos turinys Vykdymo laikas Aptarimo forma 

Ugdymo programų  ir 

gimnazijos tikslų ir 

uždavinių dermė 

Ugdymo programų 

analizė ir tvirtinimas 

2015 m. rugsėjis Individualūs pokalbiai 

su dalykų mokytojais 

Lankomumo ir 

pažangumo pokyčių 

stebėsena 

TAMO dienyno 

tikrinimas 

Klasių vadovų 

susirinkimai 

Tėvų susirinkimas 

2015 m. rugsėjis-

gruodis 

Pažangumo ir  

lankomumo būklės 

aptarimas klasių 

vadovų ir  tėvų 

susirinkimuose 

Ugdymo karjerai 

grupės veiklos 

sistemingumas ir 

efektyvumas 

Dalyvavimas mokinių 

Ugdymo karjerai 

renginiuose 

Bendradarbiavimas su 

kitomis ugdymo 

įstaigomis 

2015-2016 m. m. Individualūs pokalbiai 

su renginių 

organizatoriais 

Pasirengimo PUPP ir 

brandos egzaminams 

įvertinimas 

Informacijos sklaidos 

kontrolė 

Bandomųjų BE 

organizavimas 

Pamokų stebėsena 2 ir 

4 gimn. kl. 

2015-2016 m. m. 

II pusmetis 

Pamokų stebėsenos 

aptarimas su dalykų 

mokytojais 

Dokumentų analizė 

Ugdymo turinio 

kokybės analizė 

Stebėti biologijos, 

fizikos, chemijos, kūno 

kultūros, menų, 

dorinio ugdymo, 

technologijų mokytojų 

pamokas 

2015-2016 m. m. Dalykų mokytojai 

(aptarimas vykdomas 

dalykų metodinėse 

komisijose)  

Projektų vykdymo 

priežiūra, jų veiklos 

koordinavimas 

Inicijuoti, dalyvauti, 

koordinuoti mokykloje 

vykdomus projektus 

2015-2016 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Mokinių tėvų 

įtraukimas į įvairias 

gimnazijoje vykdomas 

veiklas 

Organizuoti bendrus 

visos bendruomenės 

renginius 

2015-2016 m. m. Gimnazijos 

bendruomenė 

Gimnazijos 

įsivertinimo grupės 

veiklos organizavimas 

Organizuoti ir 

koordinuoti 

įsivertinimo grupės 

2015-2016 m. m. NMVA 
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ir koordinavimas veiklą 

Gimnazijos vykdomos 

metodinės veiklos 

koordinavimas 

Koordinuoti metodinių 

grupių veiklą, 

inicijuoti gerosios 

patirties sklaidą 

gimnazijos, rajono, 

respublikos lygmenyje 

2015-2016 m. m. Metodinė taryba 

Mokinių mokymosi 

krūvių stebėsena 

Kontroliuoti darbų 

krūvį, kontrolinių 

darbų grafiką (TAMO 

dienyne) 

2015-2016 m. m. Aptarti su dalykų 

mokytojais 

Skyriaus mokinių 

mokymosi krūvių 

stebėsena 

Kontroliuoti darbų 

krūvį, kontrolinių 

darbų grafiką (TAMO 

dienyne) 

2015-2016 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 

2015 m. spalis – 

gruodis 

 

 

 

Aptarti stebėtas 

pamokas su 

mokytojais 

Gimnazijos psichologe 

Pagalbos specialiųjų 

poreikių mokiniams 

teikimas 

Vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai 

pagal atskirą programą 

2015-2016 m. m. Vaiko gerovės 

komisija 

Inovatyvių priemonių 

taikymas 

Stebėti kaip ugdymo 

procese taikomos 

priemonės,  gautos 

pagal projektus 

Įvairių pamokų 

stebėjimas 

2015 m. lapkritis 2016 

m. gegužė 

Aptarti taikymo 

galimybes, būtinybę ir 

naudą ugdymo 

procesui  su 

mokytojais metodinėje 

matematikų ir 

informatikų 

metodinėje  grupėje 

Ugdymo kokybė 

 

 

 

Mokinių ir mokytojų 

anketavimas (pamokos 

kokybė, darbas su 

gabiais mokiniais, 

spec. poreikių vaikais) 

Braižybos, 

ekonomikos, 

matematikos pamokų 

stebėjimas  

2016 m. balandis Aptarti su Adutiškio 

skyriaus mokytojais 

 

Ugdymo turinio 

kokybės analizė 

Stebėti visų skyriaus 

mokytojų pamokas 

2015-2016 m. m. Individualūs pokalbiai 

su dalykų mokytojais, 

skyriaus mokytojų 

pasitarimas 

Mokymosi pasiekimų 

vertinimo bei rezultatų 

analizė 

I pusmečio mokinių 

pažangumo analizė 

Ugdymo proceso metu 

atsiradusios problemos 

bei jų sprendimo 

galimybės 

2015-2016 m. m. 

 

Aptarti su mokytojais 
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Skyriaus mokinių 

lankomumo ir 

pažangumo pokyčių 

stebėsena 

TAMO dienyno 

tikrinimas 

Klasių vadovų 

susirinkimai 

Tėvų susirinkimas 

2015 m. rugsėjis-

gruodis 

Pažangumo ir  

lankomumo būklės 

aptarimas klasių 

vadovų ir  tėvų 

susirinkimai 

Mokymosi rezultatai, 

pasirengimas brandos 

egzaminams  

4 gimnazijos  klasėse, 

pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimai  

2 gimnazijos klasėse 

Bandomųjų egzaminų 

užduočių aptarimas, 

vykdymas, aptarimas 

 

2016 m. sausis – 

balandis 

Aptarti metodinėse 

grupėse 

 

Aptarti individualiai su 

mokytojais 

 

 

Mokymosi pasiekimai, 

pažanga 

Apibendrinti ugdymo 

ir ugdymosi rezultatus 

2016 m.  gegužė Metodinėse grupėse 

Mokytojų taryboje 

Brandos egzaminai ir 2 

gimnazijos klasių 

pasiekimų patikrinimas 

Brandos egzaminų  ir 

2-ų gimnazijos klasių 

pasiekimų patikrinimo 

organizavimas ir 

vykdymas 

2016 m. balandis - 

liepa 

Administracija 

Pasirengimo brandos 

egzaminams 

įvertinimas 

Informacijos sklaidos 

kontrolė 

Pamokų stebėsena 

skyriaus 4 klasėje 

2015-2016 m. m. 

II pusmetis 

Pamokų stebėsenos 

aptarimas su dalykų 

mokytojais 

Dokumentų analizė 

Gimnazijos veiklos 

įsivertinimas 

Vykdyti gimnazijos  

veiklos įsivertinimą 

Vykdyti įsivertinimą 

pagal gimnazijos 

tarybos numatytus 

rodiklius 

2015 m. gruodis 

 

 

 

 2016 m. 

iki gruodžio mėn. 

Gimnazijos taryba 

Mokytojų taryba 

Bendruomenę 

(duomenis teikti 

svetainėje) 

Ataskaitą teikti 

NMVA 

Skyriaus įsivertinimo 

grupės veiklos 

organizavimas ir 

koordinavimas,  

ataskaitų teikimas 

Organizuoti ir 

koordinuoti 

įsivertinimo grupės 

veiklą. 

2015-2016 m. m. Gimnazijos taryba, 

skyriaus bendruomenė, 

NMVA 

 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015-2016 m. m. 

5 priedas 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS 

 

2015-2016 m.m. 

 

Data Renginio pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

2015 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokslo ir žinių diena Visi mokiniai Klasių vadovai 

Gimnazijos 

administracija 

2015 m. 

rugsėjis 

Europos kalbų diena Visi mokiniai Lietuvių ir užsienio kalbų 

mokytojai 

Mokinių taryba 

2015 m. 

rugsėjis 

Rudens kermošius Neformalaus 

ugdymo būrelių 

nariai 

Neformalaus ugdymo 

būrelių vadovai 

Technologijų mokytojai 

2015 m. spalio 

2 d. 

Sporto diena Visi mokiniai Kūno kultūros mokytojai 

Mokinių taryba 

2015 m. spalis Projektas „Būkime kartu“ Gimnazijos meninės 

pakraipos 

neformaliojo 

ugdymo programas 

lankantys mokiniai 

Gimnazijos meninės 

pakraipos neformaliojo 

ugdymo programų 

vadovai 

2015 m. spalis Tarptautinė mokytojų diena Mokytojai ir 

mokiniai 

Mokinių taryba 

3-4 gimn. kl. mokiniai 

2015 m. spalio 

23 d. 

„Dainuojantis Švenčionių 

jaunimas“ I etapas 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

Mokinių taryba 

2015 m. 

lapkričio 6 d. 

„Dainuojantis Švenčionių 

jaunimas“ II etapas 

Visos rajono 

mokyklos 

Klasių vadovai 

Muzikos mokytojai 

Mokinių taryba 

2015 m. 

lapkričio 13 d. 

Tarptautinė tolerancijos diena Visi mokiniai Mokinių taryba 

2015 m. 

lapkritis 

Gimnazistų diena 1-2 gimn. kl. 

mokiniai 

2 gimn. kl. mokiniai 

Klasių vadovai 

2015 m. 

lapkritis 

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo 

diena 

Visi mokiniai Tikybos mokytojai 

Klasių vadovai 

2015 m. 

gruodis 

Labdaros akcija „Nelik 

abejingas“ 

Visi mokiniai Mokinių taryba 

Klasių vadovai 

2015 m. 

gruodis 

Kalėdinis koncertas Visi mokiniai Muzikos mokytojai 

Būrelių ir klasių vadovai 

2016 m. sausis Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Klasių ir būrelių vadovai 

2016 m. sausis Vakaras su filmu, muzika ir Visi mokiniai Mokinių taryba 
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šokiais 

2016 m. 

vasario 12 d. 

„Naktis mokykloje“ Visi mokiniai Mokinių taryba 

2016 m. 

vasario 16 d. 

Pilietiškumo pamoka Visi mokiniai Mokinių taryba 

2016 m. 

vasaris 

Šimtadienio šventė 3-4 gimn. kl. 

mokiniai 

3-4 gimn. kl. mokiniai, jų 

vadovai 

2016 m. 

vasaris 

Buvusių gimnazijos mokinių 

susitikimas 

Koncerto dalyviai Muzikos mokytojai 

Klasių vadovai 

D. Jasiulionienė 

2016 m. 

kovo 10 d. 

„Patriotinės dainos konkursas“ Visi mokiniai Būrelių vadovai 

Muzikos mokytojai 

Mokinių taryba 

2016 m. kovas Kaziuko mugė Visi mokiniai Technologijų mokytojai 

2016 m. kovas Savaitė be patyčių. Prevencinis 

renginys 

Visi mokiniai Gimnazijos Vaiko 

gerovės grupė 

2016 m. 

balandžio  

29 d. 

Vakaras su filmu, muzika ir 

šokiais 

Visi mokiniai Mokinių taryba 

2016 m. 

balandis 

Dalyvavimas akcijoje „Darom 

2016“ 

Visi mokiniai Klasių vadovai 

2016 m. 

gegužės 20 d. 

„Pasitinku vasarą su šokiais“ Visi mokiniai Muzikos mokytojais 

Mokinių taryba 

2016 m. 

gegužė 

Paskutinio skambučio šventė 4 gimn. kl. mokiniai 3-4 gimn. kl. mokiniai 

2016 m. 

birželis 

Gedulo ir vilties dienos 

minėjimas 

Visi mokiniai Istorijos mokytojai 

Būrelių vadovai 

Visų mokslo 

metų bėgyje 

Profesinis informavimas, 

konsultavimas, karjeros 

ugdymas 1 gimnazijos klasių 

mokiniams; 2-4 gimn. kl. 

mokiniams išvykos į 

LITEXPO Profesijų mugę 

Visi mokiniai Ugdymo karjerai 

koordinatorė  

A. Abramovičienė 

Klasių vadovai 

_______________________________ 
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Švenčionių Zigmo Žemaičio 

gimnazijos veiklos plano 

2015-2016 m. m. 

6 priedas 
 

 

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS 

PLANAS 2015 – 2016 m. m. 

 

1. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas(-i) 

1. Veiklos plano aptarimas, teminių 

planų aprobavimas 

2015 m. rugsėjis L. Juodagalvienė 

2. Valstybinių brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas 

2015 m. rugsėjis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

 

 

3. Europos kalbų diena 2015 m. rugsėjis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

4. Projektas „Kurti - tai gyventi" 1-2 kl. 

mokiniams 

2015 m. spalis R. Grigonienė 

J. Žemienė 

5. Integruotas lietuvių k. ir muzikos 

projektas, skirtas M. K. Oginskio 

250-osioms gimimo metinėms,  

3-4 gimnazijos klasių mokiniams 

2015 m. spalis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

6. Dalyvavimas konkursuose 

„Olympis“,  

„Švari kalba – švari galva“ ir 

„Kengūra“ 

2015 m. lapkritis – 

2016 m. balandis 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

7. Meninio skaitymo konkursas 2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

8. Lietuvių kalbos olimpiados užduočių 

kūrimas 

2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

9. 

 

Lietuvių kalbos olimpiados 

organizavimas 

2016 m. sausis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

10. Konkursas „Įdomioji gramatika“ 1a 

ir 1d kl.  

2016 m. sausis O. Barkuvienė 

11. Koncertas, skirtas Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai 

2016 m. vasaris Lietuvių kalbos 

mokytojos 

12. Pranešimas ,,Kalbos kultūra 

mokykloje“ 

2016 m. vasaris Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

13. Lietuvių kalbos savaitė 2016 m. kovas Lietuvių kalbos 

mokytojai 

14. Konferencija „Aš ir kalba" 2-3 kl. 2016 m. kovas R. Grigonienė 
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J. Žemienė 

15. Bandomojo egzamino organizavimas 

4-ųjų klasių mokiniams 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

16. Bandomojo lietuvių k. pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimo  

organizavimas 2-ųjų klasių 

mokiniams 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

L. Juodagalvienė 

R. Šidlauskienė 

J. Žemienė 

17. Projektas „Šiuolaikinio žmogaus ir 

tėvynės santykis“ 4a, 4b, 4c kl. 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

Ž. Garlienė 

R. Grigonienė 

L. Juodagalvienė 

18. Pranešimas „Vertybių ugdymas 

lietuvių kalbos ir literatūros 

pamokose 

 

2016 m. balandis O. Barkuvienė 

R. Grigonienė 

19. Spektaklio peržiūra ir aptarimas II pusmetis Lietuvių kalbos 

mokytojai 

20. Dalyvavimas rašinių konkursuose Pagal rajono, 

respublikos parengtą  

renginių planą 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

21. Pateikti pažintinę, informacinę 

medžiagą, mokinių kūrybą kabinetų  

stenduose, gimnazijos svetainėje 

 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojos 

22. Atvirų pamokų stebėjimas ir 

aptarimas 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

23. Dalyvavimas rajono metodinės 

grupės veikloje 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

24. Dalyvavimas seminaruose,  

kvalifikacijos kėlimo kursuose 

 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

25. Gimnazijos veiklos viešinimas 

rajoninėje ir respublikinėje spaudoje 

 

2015-2016 m. m. Lietuvių kalbos 

mokytojai 

26. Gimnazijos laikraščio „Zigmukas“, 

priedo „Abiturientas“ leidimas 

2015-2016 m. m. L. Juodagalvienė 

 

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

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingas asmuo 

1. Europos kalbų diena 2015 m. rugsėjo  

25 d. 

Rusų k. mokytojai 

2.  Atvirų pamokų stebėjimas ir aptarimas 2015 m. gruodis – 

2016 m. gegužė 

Rusų k. mokytojai 
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3. Projektas „Kalbų kengūra 2015“  

Lyderių turas 

2015 m. lapkritis  

4.  Integruotų su kitais dalykais pamokų 

organizavimas 

2015 m. spalis – 

2016 m. gegužė 

Rusų k. mokytojai 

5.  Projektas „Rusiškų Kalėdų tradicijos ir 

papročiai“ 

2016 m. sausio 7 -

12 d.  

Rusų k. mokytojai 

6.  Projektas „Kalbų kengūra 2016“ 2016 m. vasaris Rusų k. mokytojai 

7. Mokyklinė rusų kalbos olimpiada (2 -3 

gimn. kl. mok.) 

2016 m. sausis Rusų k. mokytojai 

8. Užsienio kalbų savaitė 2016 m. balandis Rusų k. mokytojai 

 

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

Nr. Veikla Laikas Atsakingi asmenys 

1. Metodinės grupės veiklos aptarimas 2015 m. rugsėjis Mokytojai 

2. Veiklos plano aptarimas, dalykų 

modulių programų, teminių planų 

aprobavimas 

2015 m. rugsėjis Mokytojai 

3. Europos kalbų dienos organizavimas 2015 m. rugsėjis A.Kleinienė 

4. Pranešimai rajono užsienio kalbų 

metodinio būrelio susirinkimuose 

2015 m. rugsėjis- 

2016 m. sausis 

D.Maslianikienė 

5. Pranešimai Švenčionių Z. Žemaičio 

gimnazijos užsienio kalbų metodinės  

grupės susirinkimuose 

2015 m. spalis 

2016 m. sausis  

2016 m. balandis 

D.Galatiltienė 

6. Atviros pamokos 2015-2016 m.m. Mokytojai 

7. Dalyvavimas konferencijose ir 

seminaruose 

2015-2016 m.m. Mokytojai 

8. Bendradarbiavimas su užsienio kalbų 

lektoriais 

2015-2016 m.m. D.Galatiltienė 

9. Dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose 2015-2016 m.m. Mokytojai 

10. Dalyvavimas užsienio kalbų konkurse 

„Kengūra 2016“ 

2016 m. vasaris L. Alionienė 

11. Dalyvavimas užsienio kalbų vertimų 

konkurse „Tavo žvilgsnis 2016“ 

2016 m. vasaris S. Kraujalienė 

12. Dalyvavimas užsienio kalbų konkurse 

„Olimpis 2016“ 

2016 m. kovas A.Kleinienė 

13. Seminarai rajono/respublikos 

pedagogams 

2015 m. lapkritis 

2016 m. sausis- 

balandis 

Mokytojai 

14. Mokyklinės 3 gimnazijos klasių anglų 

kalbos olimpiados organizavimas 

2015 m. gruodis D. Maslianikienė 

D.Galatiltienė 

15. Dalyvavimas rajoninėje 3-ių gimnazijos 

klasių mokinių anglų kalbos 

olimpiadoje 

2016 m. sausis  

16. Mokyklinio anglų kalbos konkurso 1-2 

gimnazijos klasių mokiniams 

organizavimas 

2015 m. lapkritis S. Kraujalienė  

D. Galatiltienė 

17. Dalyvavimas rajoniniame anglų kalbos 

konkurse 1-2 gimnazijos klasių 

2016 m. sausis  
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mokiniams 

18. Integruotos pamokos 2015-2016 m. m. Mokytojai 

19. Bandomasis anglų kalbos egzaminas 

žodžiu 4 kl. mokiniams 

2016 m. vasaris Mokytojai 

20. Bandomasis anglų kalbos egzaminas 

raštu 4 kl. mokiniams 

2016 m. vasaris Mokytojai 

21. Bandomasis anglų kalbos lygio 

nustatymo testas 2-ų gimnazijos klasių 

mokiniams 

2016 m. kovas Mokytojai 

22. Dalyvavimas Metodiniuose anglų 

kalbos mokytojų pasitarimuose 

2015-2016 m. m. Mokytojai 

23. Dalyvavimas Švenčionių rajono 

pedagogų švietimo pagalbos tarnybos 

renginiuose 

2015-2016 m. m. Mokytojai 

24. Dalyvavimas UPC kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

2015-2016 m. m. Mokytojai 

25. Dalyvavimas LAKMA renginiuose 2015-2016 m. m. Mokytojai 

26. Dalyvavimas „Litexpo“ renginiuose 2015 m. spalis Mokytojai 

27. Užsienio kalbų savaitės organizavimas 2016 m. balandis E.Tomašauskienė 

D.Galatiltienė 

28. Dalyvavimas su mokiniais 

respublikiniuose renginiuose 

2015-2016 m. m. Mokytojai 

29. Gerosios patirties sklaida 2015-2016 m. m. Mokytojai 

30. Valstybinių brandos egzaminų analizė 2016 m. rugpjūtis Mokytojai, kurių 

mokiniai laikė 

egzaminą 

 

4. Matematikos  metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla  Data  Atsakingas (-i) 

1. Matematikos ir informacinių 

technologijų ilgalaikių planų  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 

Mokinio savęs įsivertinimas, 

pažangumo stebėjimas, fiksavimas 

2015 m. rugsėjis Matematikos 

mokytojai 

dirbantys su spec. 

poreikių mokiniais 

mokytojai 

Jolanta Paulavičienė 

2. 2014–2015 m. m. matematikos PUPP  ir 

valstybinių matematikos egzaminų 

rezultatų analizė 

Standartizuotų testų 8 klasių mokiniams 

rezultatų analizė 

2015 m. spalis L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja  

A. Abramovičienė 

3. Matematikos savaitės veiklos plano 

parengimas  

Mokyklinės I-ojo rato olimpiados 

užduočių, sudarymas 

2015 m. lapkritis L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja 

 

Matematikos 
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Mokyklinės matematikos olimpiados 

vertinimo komisijos sudarymas 

Mokinių, dalyvaujančių matematikos 

savaitės renginiuose, sąrašų parengimas 

ir pateikimas renginių organizatoriams 

Nacionalinio pasiekimų patikrinimo 

rezultatų aptarimas 

mokytojai 

 

4. Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos ir 

Švenčionių  Z. Žemaičio gimnazijos 3 

gim. klasių mokinių matematikos 

konkursas ,, Matematikos labirintas“  

2015 m. gruodis A. Abramovičienė 

L. Grybauskienė 

L. Gumovskaja 

G. Valeikienė 

5. Matematikos savaitės organizavimas ir 

vykdymas (olimpiados, integruotos 

parodos, atviri renginiai: konkursai, 

viktorinos, pamokos) 

2015 m. gruodis Matematikos 

metodinės grupės 

pirmininkas 

Matematikos 

mokytojai 

6. Mokyklinės matematikos olimpiados 

rezultatų aptarimas 

1-4 gimnazijos klasių mokinių atranka į 

rajoninę matematikos olimpiadą 

2015 m. gruodis Matematikos 

mokytojai 

7. Integruota matematikos ugdymo 

karjerai pamoka „Matematika ir 

karjera“ (su planšetėmis) 

2016 m. sausis A. Abramovičienė 

8. Rajoninės matematikos olimpiados 

rezultatų aptarimas 

2016 m. vasaris J. Paulavičienė 

 

9. Matematikos vadovėlių ir mokymo 

priemonių užsakymas 

2016 m. vasaris Matematikos ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

10. Atvira pamoka 3 gimn. kl. mokiniams 

tema „Įdomioji matematika“ 

  

11. Konkursas  „KENGŪRA 2016“ 2016 m. kovas J. Paulavičienė 

Matematikos 

mokytojai 

12. Bandomųjų matematikos PUPP 2-ųjų 

gimnazijos klasių mokiniams 

organizavimas ir rezultatų analizė 

2016 m. balandis - 

gegužė 

A. Abramovičienė 

L. Grybauskienė 

G. Valeikienė 

13.  Konkursas ,,Olympic“ 2016 m. balandis J. Paulavičienė 

Matematikos  ir 

informacinių 

technologijų 

mokytojai 

14. Bandomųjų matematikos ir informacinių 

technologijų egzaminų 4 -ųjų gimnazijos 

klasių mokiniams organizavimas ir 

rezultatų analizė 

2016 m. kovas - 

gegužė 

J. Paulavičienė 

G.Valeikienė 

M. Zenkevičienė 

15. Matematikos leidinio „Matematika ir 

mes“ Nr. 13 išleidimas 

2016 m. gegužė - 

birželis 

G. Valeikienė 

Matematikos 

mokytojai 

16. Matematikos PUPP vertinimas, brandos 

ir lietuvių kalbos PUPP vykdymas 

2016 m. birželis Matematikos 

mokytojai 
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17. Teikti medžiagą apie vykdomą 

matematikos metodinės grupės 

mokytojų veiklą internetinei svetainei 

nuolat J. Paulavičienė 

 

 

5. Gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas: 

 
Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingas(-i) 

1.  Veiklos plano aptarimas, dalykų modulių 

programų, teminių planų aprobavimas 

2015 m. rugpjūtis V. Cicėnienė 

2.  Valstybinių brandos egzaminų analizė 2015 m. rugpjūtis V. Cicėnienė 

3.  Dalyvavimas respublikinėje gamtos mokslų 

olimpiadoje 

2015 m. rugsėjis V. Cicėnienė 

T. Špakova 

A. Kadzevičius 

4.  Dalyvavimas mokslo festivalio „Ervėlaivis 

Žemė“ renginiuose 

2015 m. rugsėjo 

10-19 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

5.  Dalyvavimas „Tyrėjų naktis“ renginiuose 2015 m. rugsėjis -

lapkritis 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

6.  Pranešimai metodinėje grupėje 

„Skaitmeninių mokymo priemonių 

taikymas gamtos mokslų pamokose“ 

2015 m. spalis V. Cicėnienė 

7.  Mokyklinės fizikos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2015 m. lapkričio 

9-13 d. 

T. Špakova 

D. Jasiulionienė 

8.  Mokyklinės chemijos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2015 m. lapkričio 

16-20 d. 

V. Cicėnienė 

9.  Mokyklinės biologijos olimpiados 

organizavimas ir pravedimas 

2015 m. lapkričio 

24-27 d. 

V. Cicėnas 

A. Kadzevičius 

10.  Dalyvavimas rajoninėse fizikos, chemijos, 

biologijos olimpiadose 

2016 m. sausis Gamtos mokslų 

mokytojai 

11.  Namų darbų veiksmingumo, ugdymo 

diferencijavimo ir individualizavimo, 

įsivertinimo stebėjimo pamokoje kriterijų 

aptarimas 

2016 m. sausis Gamtos mokslų 

mokytojai 

12.  Dalyvavimas kūrybiniame gamtos mokslų 

konkurse „Mūsų eksperimentas“ 

2016 m. sausis - 

gegužė 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

13.  Bandomųjų brandos fizikos, chemijos, 

biologijos egzaminų organizavimas ir 

aptarimas 

2016 m. sausis - kovas Gamtos mokslų 

mokytojai 

14.  Pranešimas metodinėje grupėje 

„Biotechnologijų plėtra ir perspektyvos“ 

2016 m. vasaris V. Cicėnienė 

15.  Integruotos gamtos mokslų pamokos Visi mokslo metai Gamtos mokslų 

mokytojai 

16.  Gamtos mokslų savaitės organizavimas ir 

pravedimas 

Atviros gamtos mokslų pamokos 

2016 m. kovo  

21-25 d. 

Gamtos mokslų 

mokytojai 

17.  Dalyvavimas chemijos, fizikos, biologijos 

konkurse „Olympis“ 

2016 m. kovas Gamtos mokslų 

mokytojai 

18.  Dalyvauti internetiniame konkurse 

„Išmanioji diena“ 

2016 m. balandis Gamtos mokslų 

mokytojai 

19.  Pranešimas metodinėje grupėje „Ekologinis 

ir lytinis švietimas per biologijos pamokas“ 

2016 m. gegužė A. Kadzevičius 

V. Cicėnas 

20.  Metodinės grupės veiklos aptarimas 2016 m. birželis V. Cicėnienė 

 



 41 

 

 

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 

2015 rugsėjis V. Jaksebogienė 

2. Žydų genocido aukų  minėjimas, atviros 

pamokos- konferencijos  ,,Jie gyveno 

tarp mūsų“ 3-4 gimn. klasių mokiniams 

2015 m. rugsėjis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

3. Integruoto projekto pradžia          

 ,, Pažink Šventąjį Raštą‘ 

2015 m. spalis B. Stulgaitytė 

4. Konstitucijos egzamino organizavimas 

3-4 gimn. klasių mokiniams 

2015 m. spalis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

5. Projekto pradžia ,,Gimnazijos 

mokytojai” 

2015 m. spalis N. Mačiulienė 

6. Mokomoji – pažintinė ekskursija į 

Labanoro regioninį parką 

2015 m. spalis G. Šamšūra 

 

7. Integruotos etikos –psichologijos 

projektas 1 gimn. kl. ,, Ar lengva būti 

paaugliu“ 

2015 m. lapkritis D. Voitechovič 

8. Tolerancijos dienos minėjimas 2015 m. lapkritis D. Voitechovič 

V. Jaksebogienė 

9. Adventinės popietės organizavimas 2015 m. gruodis B. Stulgaitytė 

10. Akcija „Šiukšlių vieta - šiukšliadėžė“ 2016 m. sausis-

balandis 

D. Voitechovič 

V. Jaksebogienė 

11. Istorijos- anglų kalbos integruotos 

pamokos 1 gimn. kl. mokiniams 

2015 m. gruodis L. Chaleckienė 

12. Sausio 13-osios minėjimas 2016 m. sausis N. Mačiulienė 

13. Ekskursija į Vilnių, skirta sausio 13-

osios aukoms pagerbti 

2016 m. sausis N. Mačiulienė 

14. Gimnazijos savaitė: 

3-4 gimn. klasių konferencija, skirta 

gimnazijos įkūrėjui Z. Žemaičiui 

Pilietiškumo projektų pristatymas 

2016 m. sausis V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

15. Projektas „Renkuosi gyvenimą“ 2016 m. vasaris D. Voitechovič 

V. Jaksebogienė 

V. Guogienė 

B. Stulgaitytė 

16. Teisinių žinių konkursas „Temidė“. 2016 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

17. Projektas 4 gimn. kl. mokiniams 

,,Renkuosi atsakingai“ 

2016 m. vasaris D. Voitechovič 

 

 

18. Geografijos olimpiados organizavimas 2016 m. vasaris M. Vitkauskas 

19. Vasario 16-osios minėjimas. 3-4 gimn. 

klasių konferencija „Ar pažįsti valstybę, 

kurioje gyveni?“ 

2016 m. vasaris V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

N. Mačiulienė 

20. Dalyvavimas nacionaliniame konkurse 

,,Lietuvos istorijos žinovas“ 

2016 m. kovas. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė  
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L. Chaleckienė 

21. Metodinės grupės pranešimai: 

„Istorinių šaltinių panaudojimas per 

istorijos pamokas“ 

Naujesni geografijos mokymo metodai 

2016 m. kovas V. Jaksebogienė 

 

 

G. Šamšūra 

22. Mokomosios –pažintinės ekskursijos 

organizavimas į Sirvėtos regioninį 

parką 

2016 m. balandis L. Chaleckienė 

23. Geografijos savaitė 2016 m. balandis G. Šamšūra 

M.Vitkauskas 

24. Geografijos projektas „Globalinės 

problemos ir jų sprendimo būdai 

Lietuvoje“ 

2016 m. balandis G. Šamšūra 

 

25. Ilgalaikiai pilietiškumo projektai: 

„Jų skausmas- mūsų skausmas“; 

„Lietuva-ES narė: privalumai ir 

įsipareigojimai“; 

„Lietuva tarp pasaulio valstybių“, 

,,Kodėl aš (ne)giedu Lietuvos himno?“ 

2014-2016 m. m. V. Jaksebogienė 

O. Orechovienė 

 

26. Ekskursijos po Vilnių organizavimas, 

aplankant žymiausias šventoves 

2016 m. gegužė B. Stulgaitytė 

27. Metodinės veiklos už 2015-2016 m. m.  

aptarimas 

2016 m. birželis V. Jaksebogienė 

 

 

6. Menų mokslų metodinės grupės perspektyvinis veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  Meno būrelių dalyvavimas 

kūrybiniame projekte „Bus smagu“ 

2015 m. spalis D. Jasiulionienė  

J. Vitkauskienė  

K. Pranskus 

2.  Edukaciniai užsiėmimai Nalšios 

muziejuje „Aukštaičių ir dzūkų 

regioniniai panašumai ir skirtumai“ 

2015 m. rugsėjis J. Vitkauskienė 

3.  Koncertas, skirtas Mokytojo dienai 

paminėti 

2015 m. spalis K. Pranskus 

4.  Keliaujančios parodos „Interpretacijos 

baltiškos simbolikos tema“ 

2015 m. rugsėjis-

gruodis 

J. Vitkauskienė 

5.  Dailės – ugdymo karjerai projektas 

„Profesijos fotografijoje“ 

2015 m. lapkritis J.Vitkauskienė 

6.   Kalėdinių karpinių paroda 2015 m. gruodis J. Šisterova 

7.  Kalėdų interjero kūrimas gimnazijoje 2015 m. gruodis J. Šisterova 

8.  Kalėdinis koncertas 2015 m. gruodis J.Vitkauskienė  

K. Pranskus 

9.  Advento vakaronė gimnazijoje 2015 m. gruodis K.Pranskus 

J.Vitkauskienė 

10.  3-4 gimnazijos klasių mokinių 

kūrybinių darbų paroda 

2016 m. sausis J.Vitkauskienė 

11.  Koncertas, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės dienos minėjimui 

2016 m. vasaris K.Pranskus  

12.  Rajoninės jaunųjų dailininkų 2016 m. vasaris J.Vitkauskienė  
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olimpiados organizavimas gimnazijoje J. Šisterova  

13.  Gimnaziją baigusių mokinių 

susitikimas - koncertas 

2016 m. vasaris K. Pranskus 

J.Vitkauskienė 

14.  Dainuojamosios poezijos festivalis- 

konkursas „Pavasario šaukliai“ 

2016 m. kovas -

balandis 

K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

15.  Dalyvavimas rajoniniame vaikų ir 

moksleivių liaudies atlikėjų konkurse 

„Tramtatulis“ 

2016 m. kovas - gegužė K.Pranskus 

J.Vitkauskienė 

16.  Dalyvavimas rajoninėje folkloro 

kolektyvų šventėje „Sakuolė 

paukštelė“ 

2016 m. kovas J.Vitkauskienė 

K. Pranskus 

17.  Lietuviškos dainos konkursas 

„Dainuoju Lietuvai“ 

2016 m. kovas K. Pranskus  

18.  Dailės – psichologijos projektas  

„Būkime tolerantiški“ 

2016 m. balandis J. Vitkauskienė 

19.  Atviros integruotos dailės, literatūros, 

muzikos pamokos „Tautosakos, 

folkloro ir tautodailės atspindžiai 

šiuolaikinio žmogaus gyvenime“ 

2016 m. balandis J.Vitkauskienė  

K. Pranskus 

Lietuvių kalbos 

mokytojai 

20.  Paskutinio skambučio šventės 

koncertas ir abiturientų dailės 

egzamino kūrybinių darbų paroda 

2016 m. gegužė K.Pranskus 

J.Vitkauskienė 

4-ųjų kl. auklėtojai 

21.  Dalyvavimas rajoniniuose ir 

respublikiniuose konkursuose, 

šventėse 

2015-2016 m. m. K. Pranskus 

J. Vitkauskienė 

J. Šisterova 

 

7. Kūno kultūros metodinės grupės veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.  
LMOF* rajono mokyklų kroso 

estafečių varžybos 

2015 m. rugsėjo  

15 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

2.  
2015 m. Europos judriosios savaitės 

renginiai 

2015 m. rugsėjo 14-

20 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

3.  
Sportinės veiklos diena (Sporto 

šventė) 
2015 m. spalio 2 d. 

Kūno kultūros 

mokytojai 

4.  
Sportinės varžybos skirtos rudens 

,,Kermošiui“ 

2015 m. rugsėjo  

27 d. 

Klasių vadovai 

Kūno kultūros 

mokytojai 

5.  
Rajoninio grybavimo čempionato 

krepšinio 3x3 varžybos 
2015 m. spalis 

Kūno kultūros 

mokytojai 

6.  MKL krepšinio čempionatas ,,Manija“ 
2015 m. gruodis - 

2016 m. vasaris 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

7.  Kalėdinis krepšinio turnyras 3x3 2015 m. gruodis 

A. Nekrašas  

R. Štuikys 

 

8.  
LMOF rajoninės, zoninės  ir finalinės 

štangos spaudimo varžybos  
2016 m. vasaris 

A. Nekrašas  

G. Šamšūra 

 

9.  LMOF tarpklasinės, rajoninės, zoninės 2016 m. vasaris A. Nekrašas  
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9. Technologijų dalyko mokytojų  metodinės grupės  veiklos planas:  

 

 

Eil. 

Nr. 

 

Veiklos pavadinimas 

 

Data 

 

 

Atsakingas 

 

1. Veiklos plano aptarimas 

 Mokomojo dalyko teminių planų 

aprobavimas 

2015 m. rugsėjis A. Čereškevičius 

2. Dalyvauti tradiciniame rajoniniame 

Rudens kermošiaus renginyje 

2015 m. spalis Technologijų 

mokytojai 

3. Nuolat kelti dalykinę kvalifikaciją 

seminaruose ir kursuose 

2015-2016 m. m. Technologijų 

mokytojai 

4. Dalyvauti rajoninėje technologijų dalyko 

olimpiadoje 

2016 m. vasaris A. Čereškevičius 

5. Organizuoti ir dalyvauti tradicinėje 

Kaziuko mugėje 

2016 m. kovas Technologijų 

mokytojai 

6. Nuolat bendradarbiauti su kitų dalykų 

mokytojais 

2015-2016 m. m. Technologijų 

mokytojai 

7. Organizuoti technologijų dalyko brandos 

egzamino darbų parodą 

2016 m. gegužė A. Čereškevičius 

8. Papildomo ugdymo programų rengimas 

ir aprobavimas 

2016 m. gegužė Būrelių vadovai 

9. Mokslo metų rezultatų aptarimas 

Organizaciniai klausimai 

2016 m. gegužė A. Čereškevičius 

 

10. 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 ir kt. 

2015-2016 m. m. 1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

2. Gimnazistų krikštynos 2015 m. spalis 1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

3. Pamokos –ekskursijos ,,Savarankiško 2015-2016 m. m. Profesinio veiklinimo 

krepšinio varžybos  R. Štuikys 

G. Šamšūra 

J. Švogžlys 

10.  
 LMOF lengvosios atletikos 

keturkovės varžybos 
2016 m. gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

11.  
LMOF atskirų rungčių lengvosios 

atletikos varžybos 
2016 m. gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

12.  
Rajono vaikų ir jaunučių lengvosios 

atletikos pirmenybės. 
2016 m. gegužė 

Kūno kultūros 

mokytojai 

13.  
Lietuvos mokyklų futbolo žaidynės 

,,Golas!2016“  
2016 m. birželio 

A. Nekrašas 

J. Švogžlys 

G. Šamšūra 

14.  
Turizmo dienos ir išvykos į gamtą 1-4 

gimn. klasių mokiniams 
2016 m. birželis 

Klasių vadovai 

Klasių seniūnai 
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gyvenimo pradžia“ organizatorė  

A.  Abramovičienė 

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos bei rengimo 

šeimai ir lytiškumo ugdymo programos 

įgyvendinimas mokykloje 

2016 m. sausis Psichologė  

V. Guogienė 

1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

5. Kultūrinės-pažintinės kelionės ,,Pažink 

savo tėvynę“ 

2015-2016 m. m. 1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

6. Metodinis-praktinis užsiėmimas 

,,Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

mokinių socializacija mokyklos 

bendruomenėje“ 

2016 m. kovas 1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

Spec. pedagogė  

J. Paškevičienė 

7. Švietimo idėjų, pedagogikos naujovių, 

mokytojų darbo patirties sklaida. 

Pranešimas ,,Komandinis darbas 

klasėje“ 

2016 m. balandis 1-4 gimnazijos klasių 

vadovai 

 

11. Metodinės tarybos veiklos planas: 

 

Eil. 

Nr. 

Temos pavadinimas Data Atsakingas 

1.   Individualus mokinio pažangos 

vertinimas, įsivertinimas ir fiksavimas 

ugdymo procese 

2015-2016 m. m.  

I pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

2.  Tėvų pagalba mokantis. Tėvų švietimo 

politika  

2015-2016 m. m. 

 I pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

3.  Gilesnis ugdymo proceso 

diferencijavimas ir individualizavimas 

pagal mokinių pasiekimus  

2015-2016 m. m.  

II pusmetis 

Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

4.  Gimnazijos tradicijų puoselėjimas, 

įvaizdžio kūrimas, formavimas 

bendruomenėje 

2015 m. gruodis Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

5.  Metodinė sklaida, pasidalinimas gerąją 

patirtimi su gimnazijos, rajono, šalies 

pedagogais   

2016 m. balandis Metodinės tarybos 

pirmininkas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


