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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2017-2018 M.M. VEIKLOS PLANAS
I.

SITUACIJOS ANALIZĖ

1. Mokinių ir klasių komplektų skaičius. 2016-2017 m. m. 1- 4 gimnazijos klasėse mokėsi 304
mokiniai, Adutiškio vidurinio ugdymo skyriuje (toliau –AVUS) - 27 mokiniai. Iš viso gimnazijoje buvo
13 klasių komplektų (dviem komplektais mažiau nei praėjusiais metais), AVUS – 2 klasių komplektai.
2017-2018 m. m. gimnazijoje mokosi 302 (iš jų 18 AVUS) mokiniai, patvirtinta 11 klasių komplektų,
AVUS - 2 klasių komplektai. Komplektų mažėjimą lemia demografinė padėtis.
Mokiniai – mokinių skaičius koncentruose:
Iš viso
(rugsėjo 1 d.)

Mokslo
metai

1-2 gimn. klasių
mokinių skaičius

3-4 gimn. klasių
mokinių skaičius

Adutiškio skyriaus
11-12 klasių
mokinių skaičius

2016-2017

155

150

27

332

2017-2018

138

147

18

303

2. Socialinio konteksto įvertinimas (maitinimas, pavėžėjimas). Gimnazijoje už nemokamo
maitinimo ir pavėžėjimo organizavimą atsakinga socialinė pedagogė Teresa Godlevskienė. Dokumentus
apie gaunamas pajamas šeimos teikia savo seniūnijose. Gimnazija gauna mokinių sąrašus ir sprendimus,
nuo kada bus nemokamai maitinami mokinai. 2016-2017 mokslo metais nemokamą maitinimą gimnazijoje
gavo 80 mokinių (mokinių skaičius kito), iš jų 15 mokinių iš AVUS. Dėl besikeičiančios šeimų
materialinės padėties nemokamai maitinamų mokinių skaičius nuolat keitėsi.
Maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo Švenčionių Zigmo
Žemaičio gimnazijoje maitinimo tvarkos aprašu ir Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu. Maitinimo valgiaraščiai
skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.
2016-2017 m.m. į gimnaziją ir iš jos buvo nemokamai pavežami 165 mokiniai. UAB „Svirka“
autobusais važiavo 118 mokinių, mūsų gimnazijos mokykliniu autobusu - 32, Švenčionių pradinės
mokyklos mokykliniu autobusu – 11 ir Švenčionių progimnazijos mokykliniu autobusu – 4 mokiniai.
Gimnazijos mokykliniu autobusu pavežami Švenčionių pradinės mokyklos ir Švenčionių progimnazijos
mokiniai. Šiais mokslo metais gautas naujas mokyklinis autobusas.
3. Švietimo išteklių įvertinimas (darbuotojai, švietimo aprūpinimas). 2016-2017 m. m. dirbo 65 (iš
jų 14 AVUS) pedagoginiai darbuotojai: 6 (iš jų 1 AVUS) ekspertai, 39 (iš jų 8 AVUS) metodininkai, 14
(iš jų 5 AVUS) vyresnieji mokytojai, 3 mokytojai, pagalbą mokiniams teikė socialinis pedagogas
metodininkas, psichologas (IV kategorija). Švenčionių rajono Pagalbos tarnyboje buvo užsakoma
specialiojo pedagogo – logopedo paslauga. Mokiniams pagalbą teikė du mokytojai padėjėjai. 2017-2018 m.
m. dirba 62 (iš jų 13 AVUS) pedagoginiai darbuotojai: išėjo 1 ekspertas, 2 metodininkai (AVUS), 1 vyr.
mokytojas ir 1 mokytojas, o buvo priimtas lietuvių kalbos mokytojas metodininkas ir šokio mokytojas.
2016-2017 m. m.

Direktorė
Pavaduotojai

ZZG ir
AVUS
1
3

ZZG

AVUS

1
2

1

Mokytojų
kategorijos
ekspertas
metodininkai

Vadybinės
kategorijos
II vadybinė

Mokytojai

Soc. pedagogas
Spec. pedagogas
Psichologas
Iš viso (be mokyt.
padėjėjų)
Mokytojai padėjėjai

5
36
14
3
1
1
1
65

4
29
9
3
1
1
1
51

2

2

1
7
5

Ekspertai
metodininkai
vyresnieji
mokytojai
metodininkai
vyresnysis
mokytojas

14
2017-2018 m. m.

Direktorė
Pavaduotojai
Mokytojai

Soc. pedagogas
Spec. pedagogas
Psichologas
Iš viso (be mokyt.
padėjėjų)
Mokytojai padėjėjai
(nepriskiriami prie
pedagoginių
darbuotojų)

ZZG ir
AVUS
1
3
4
35
13
3
1
1
1
62

ZZG

2

2

1
2
3
29
8
3
1
1
1
49

AVUS
1
1
6
5

Mokytojų
kategorijos
ekspertas
metodininkai
Ekspertai
metodininkai
vyresnieji
mokytojai
metodininkai
vyresnysis
mokytojas

Vadybinės
kategorijos
II vadybinė

13
-

4. Mokinių pasiekimai
4.1. Pagrindinis ugdymas Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 69 mokiniams. Vienas
mokinys paliktas kartoti nepatenkinamai įvertintų dalykų kursą.
(Pasiekimų patikrinimo rezultatų palyginimas su 2016 m.)

PUPP
dalyvavusių
mokinių
skaičius
PUPP
įvertinimo
(balais)
vidurkis
Vidutinė
surinktų
PUPP taškų
dalis (proc.)

Gimnazijoje
Šalyje
Gimnazijoje
Šalyje
Gimnazijoje
Šalyje

Matematika
Bendras Merginos
69 (89)
34 (47)
25025
12307
(27687)
(13632)
3,8 (5,0) 3,8 (5,5)
5,9 (5,8) 6,1 (6,0)

Vaikinai
36 (42)
12718
(14055)
3,8 (4,5)
5,8 (5,6)

Lietuvių kalba
Bendras Merginos
88 (76)
47 (39)
25095
12320
(27780)
(13641)
6,4 (6,6) 7,0 (7,4
6,6 (6,6) 7,2 (7,3)

Vaikinai
41 (37)
12775
(14139)
5,9 (5,7)
5,9 (6,0)

32,3%
(43,2%)
52,9%
(51,7%)

32,6%
(37,7%)
51,5%
(50,2%)

58,8%
(60,3%)
59,8%
(60,4%)

53,3%
(51,1%)
53,6%
(54,1%)

32,1%
(48,1%)
54,3%
(53,2%)

64,5%
(68,4%)
66,3%
(66,9%)

2017 m.

2016 m.

4.2.
Gimnazijoje buvo vykdomi užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) pasiekimų lygio
testai. Jų metu įvertintos visų 2 gimnazijos klasių mokinių komunikacinės kalbinės kompetencijos pagal
bendrąsias ugdymo programas, siejant jas su Bendrųjų Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo
metmenų A1-B1 lygiais. Anglų kalbos testo užduotys orientuotos į B1 lygį, o kitų kalbų - į A2 lygį.

4.3.
2016 -2017 m. m. brandos egzaminų rezultatai. Brandos atestatai įteikti 80 mokinių, iš jų
15 AVUS. Vienas AVUS mokinys gavo pasiekimų pažymėjimą. Prašymus laikyti brandos egzaminus
pateikė 81 kandidatas ir 5 eksternai.
Brandos egzaminų pasirinkimai:

Privalomąjį valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą rinkosi 2 eksternai ir 52 abiturientai –
65 % (2016 m. – 62 (70 %); 2015 m. - 45, (64%). Populiariausi buvo šių dalykų brandos egzaminai:
matematikos (51 kandidatas (63%), 2016 m. – 63 (70,79%), 2015 m. – 23 (32,86%), užsienio kalbos
(anglų) (50 kandidatų – 62% (2016 m. – 48 (53,93%), o 2015 m. - 68,57 %), istorijos (29 kandidatai
(36%), 2016 m. - 48 kandidatai – 52,8%, 2015 m. 36 kandidatai).
Visi gimnazijos kandidatai išlaikė užsienio kalbų (rusų, vokiečių), geografijos, biologijos, fizikos
valstybinius brandos egzaminus (toliau - VBE) bei menų, technologijų mokyklinius brandos egzaminus.
Penki mokiniai gavo šimtukus:
• Aurimas Golotylecas (informacinių technologijų, matematikos),
• Patricija Kamašina (užsienio kalbos (rusų)),
• Ingrida Markevičiūtė (užsienio kalbos (anglų)),
• Simona Pošiūnaitė (matematikos),
• Viktorija Rinkevičiūtė (užsienio kalbos (rusų)).
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė 11,11% (2016 m. - 15,73%;
2015 m. - 4,2%) kandidatų, matematikos – 3.92% (2016 m. - 16,85%; 2015 m. -. 7,69%) kandidatų. Net
26% kandidatų rinkosi technologijų mokyklinį egzaminą.

1 diagrama. Apibendrintų gimnazijos 2017 m. ir 2016 m. VBE rezultatų palyginimas su šalies ir
savivaldybės mokyklų rezultatais, naudojant standartizuotus taškus
2017 m.

2016 m.

Šaltinis: Nacionalinis egzaminų centro ataskaitos
2 diagrama. Gimnazijos 2016 m. VBE balų vidurkių palyginimas su šalies ir savivaldybės mokyklų
rezultatais, naudojant standartizuotus taškus
2016 m.

2017 m.

Šaltinis: Nacionalinis egzaminų centro ataskaitos
3 diagrama. Vienam gimnazijos abiturientui tenkančių 2016 m. laikytų VBE skaičiaus ir atskirų
VBE laikymo šioje mokykloje procentinių dažnumų palyginimas su šalies ir savivaldybės atitinkamais
rodikliais, naudojant standartizuotus taškus
2017 m.

2016 m.

Šaltinis: Nacionalinis egzaminų centro ataskaitos
PASTABA. 1, 2 ir 3 diagramose gimnazijos 2016 m. VBE rezultatai lyginami su kitų šalies ir
savivaldybės mokyklų rezultatais. Lyginimo patogumo sumetimais visi rezultatai diagramose
perskaičiuoti į taip vadinamus standartizuotus taškus. Apskaičiuojant standartizuotus taškus, visų šalies
mokyklų rezultatai centruojami ir normuojami. Kitaip tariant, perskaičiavus visų mokyklų rezultatus į
standartizuotus taškus, kiekvienoje vertinimo srityje jų vidurkiai lygūs 0, o standartiniai nuokrypiai - 1.
Apie konkrečios mokyklos rezultatų lygį šalies mastu galima spręsti pagal 4 diagramoje pateiktą teorinį
mokyklų standartizuotų taškų pasiskirstymą intervaluose tarp taškų -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ir 4.
Pavyzdžiui, jei mokyklos rezultatas kurioje nors srityje (išreikštas standartizuotais taškais) yra aukštesnis
už 1, tai mokykla yra tarp geriausių (šioje srityje) 16% šalies mokyklų. O jei mokyklos rezultatas yra
aukštesnis už 2, tai mokykla yra tarp 2-3% geriausių mokyklų. Praktikoje mokyklų standartizuotų taškų
pasiskirstymas šiek tiek nukrypsta nuo teorinio, bet šie nukrypimai paprastai neviršija kelių procentinių
punktų.
1 lentelė. Mokyklos mokinių, 2017 m. laikiusių VBE, vidutinių VBE įvertinimų palyginimas su
šalies ir savivaldybės mokyklų vidutiniais VBE įvertinimais pagal dalykus. (Palyginimas su 2016 m.
rezultatų vidurkiais)
VBE įvertinimų vidurkis
LietuMate- Anglų
BioloChemi- Fizikos IstoGeogra- Inforvių k.
matik.
gijos
jos
rijos
fijos
macin
kos
ių
techno
-logijų
Švenčionių 35,3
41,9
58,1
52,5
0,0
42,5
41,4
25,0
41,0
Zigmo
(32,9)
(19,8)
(52,6)
(57,5)
(47,4)
(31,1) (28,4)
(62,5)
Žemaičio
gimnazija
Švenčionių 35,1
41,5
57,4
45,6
40,5
41,3
46,1
35,0
51,2
r. mokyklų (32,2)
(29,9)
(49,9)
(40,9)
(40,8)
(56,8)
(35,1) (39,8)
(74,3)
vidurkis
Šalies
41,1
48,6
64,8
56,3
62,3
48,7
50,2
47,8
51,8
mokyklų
(42,1
(39,5)
(60,9)
(47,9)
(60,0)
(53,0)
(43,0) (48,4)
(58,4)
vidurkis
2 lentelė. Gimnazijos mokinių, 2016 m. laikiusių VBE, procentinės dalies palyginimas su šalies ir
savivaldybės mokyklų procentinėmis dalimis pagal dalykus.

VBE laikiusių abiturientų procentinė dalis

Lietuvių k.

Matematikos

Anglų
k.

Biologijos

Chemi- Fizikos
jos

Istorijos

Geografijos

Informacin
ių
techn
ologijų

Švenčionių
Zigmo
Žemaičio
gimnazija
Švenčionių
r. mokyklų
vidurkis

64,2%
(69,7%)

763,0%
(0,8%)

59,3%
(53,9%)

21,0%
(14,6%)

0,0%
(1,1%)

2,5%
(5,6%)

35,8%
(52,8%
)

7,4%
(10,1%)

8,6%
(2,2%)

54,5%
(66,8%)

54,0%
(61,8%)

52,1%
(60,9%)

18,3%
(18,9%)

0,9%
(2,1%)

1,9%
(5,5%)

28,6%
(39,1%
)

2,7%
(13,9%)

6,6%
(6,7%)

Šalies
mokyklų
vidurkis

76,5%
(76,1%)

71,0%
(69,6%)

82,3%
(79,2%)

25,1%
(25,9%)

6,5%
(7,7%)

10,3%
(10,8%)

38,6%
(39,1%
)

14,2%
(15,0%)

10,0%
(8,8%)

4.4. Abiturientų tolesnis mokymasis
2017 m. gimnaziją baigė 81 abiturientais (iš jų 17 AVUS). 80 mokinių gavo brandos atestatus, 1
mokinys - pasiekimų pažymėjimą.
Lentelėje - baigusiųjų 2012 m. - 2017 m. mokinių tolesnių studijų palyginimas.
Baigimo
metai

Aukštosios
studijos

Dirba

68%

Profesinio
rengimo
studijos
11%

Užsienyje

19%

Registruoti
darbo
biržoje
2%

2012
2013

68%

2014

Kita
veikla

16%

13%

3%

0%

61,84%

21,05%

11,85%

5,26%

0%

2015

65,21%

26,09%

8,7%

0%

0,01%

2016 (be
skyriaus)
2016 (su
skyrium)
2017 (be
skyriaus)
2017 (su
skyrium)

65,38%

17,95%

4,1%

0%

3,00%

65,17%

20,22%

12,36%

0%

2,25%

59%

16%

17%

1%

6%

1%

57%

17%

18%

1%

6%

1%

0%

2017 m. abiturientų tolimesnis mokymasis
Universiteto pavadinimas

Pasirinktos specialybės

Įstojusių
skaičius
6

Vilniaus universitetas

Teisė, ergoterapija, ekonomika, medicina, programų
sistemos

Vilniaus universitetas TSPMI
Vilniaus Gedimino technikos
universitetas

Politikos mokslai
Statybų technologijos ir jų valdymas, kūrybinės
industrijos, statybos inžinerija, kelių ir geležinkelių
inžinerija, inžinerija, finansų inžinerija, programų
sistemos
Fotografija ir medijos menas
Veterinarija, farmacija

1
10

Socialinis darbas

1

Tarptautinis verslas ir komunikacija

1

Teisė ir penitencinė veikla, psichologija

2

Tarptautiniai santykiai

1

Astronomija ir vadyba

1

Anglų kalba

1

Vilniaus dailės akademija
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
Lietuvos edukologijos
universitetas
Vadybos ir ekonomikos
universitetas
Mykolo Romerio
universitetas
Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija
Ispanija CEU- universidad
Cardenal Herrera
Anglijos koledžas

Kolegijos pavadinimas
Vilniaus kolegija

Pasirinktos specialybės
Buhalterinė apskaita, finansai, investicijos ir draudimas,
meno vadyba, ikimokyklinis ugdymas, biomedicininė
diagnostika, reklamos vadyba, kultūrinės veiklos vadyba,
biomedicininė diagnostika

1
2

Įstojusių
skaičius
11

Kolegijos pavadinimas

Pasirinktos specialybės

Vilniaus verslo kolegija
Vilniaus technologijų ir
dizaino kolegija
Socialinių mokslų kolegija

Verslo vadyba
Geodezija ir kadastras, transporto vadyba

Įstojusių
skaičius
1
2

Tarptautinis verslas ir muitinės logistika, kūrybinės
industrijos
Sporto vadyba, kosmetologija
Kosmetologija

Kauno kolegija
Utenos kolegija
Profesinio mokymo įstaigos
pavadinimas
Vilniaus automechaniko ir
verslo mokykla

Pasirinktos specialybės

2
2
1

Automechanikas

Įstojusių
skaičius
1

Vilniaus technologijų ir
verslo profesinio mokymo
centras
Kalėjimų departamento prie
ir teisingumo ministerijos
mokymo centras

Sekretorius, masažistė

2

Pareigūnas

1

Švenčionių profesinio
rengimo centras
„9 sritys“ mokymo centras
Pasieniečių mokykla
Vilniaus statybininkų
apdailininkų centras
Darbo biržos mokymai

Smulkiojo verslo organizatorė, mechanika

5

Autokrautuvų vairuotojas
Pasienietis
Apdailininkas

2
1
1

Visažistė

1

4.5. Neformalusis ugdymas
2016-2017 m. m. mokiniams buvo pasiūlytos 17 neformaliojo ugdymo programų, iš viso 36
savaitinės valandos (kiekvienam mokiniui tenka 0,12 val.). 13 programų (iš viso 15 val.) skirta 1- 2 gimn.
klasių mokiniams, 12 programų (iš viso 21 val.) - 3-4 gimn. klasių mokiniams. Dirbo 13 patyrusių
neformaliojo ugdymo programų vadovų.
Be neformaliojo ugdymo programų, gimnazijoje mokiniai lankė Švenčionių papildomo ugdymo
centre organizuojamus užsiėmimus, mokėsi rajono meno mokyklose:
Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykloje – 27 mokiniai;
Švenčionių rajono sporto centre – 6 mokiniai.
Iš viso 33 mokiniai (11 % visų besimokančių gimnazijoje).
4.6. Mokinių pasiekimai rajono olimpiadose, konkursuose, varžybose
2016-2017 m. m. gimnazijos ir AVUS ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir
konkursuose, sportinėse varžybose, renginiuose.
Olimpiados, konkurso
pavadinimas
Anglų kalbos olimpiada
(11 kl.)
Biologijos olimpiada

Užimta
vieta
II vieta
I vieta

Mokinio pavardė, vardas, klasė

Mokytojas

Erika Ragauskaitė, 3 klasė
Maslianikienė Dovilė
Mindaugas Sinis, 3b klasė
Galatiltienė Diana
Aurimas Golotylecas, AVUS, 4 klasė Lazdinienė Gražina

II vieta

Lijana Akelan, 4c klasė
Laura Šekštelytė, AVUS, 3 klasė
Eglė Šinkūnaitė, 4b klasė
Anželika Daraškevičiūtė, AVUS, 3
klasė
Rimvydas Martinkaitis, AVUS, 4
klasė
Urtė Novikaitė, 2a klasė

Kadzevičius
Algimantas
Lazdinienė Gražina
Lazdinienė Gražina

Simona Pošiūnaitė, 4c klasė
Lukas Pošiūnas, 2b klasė
Ruslanas Gailiušas, 2b klasė
Miglė Mackevičiūtė, 3b klasė
Diana Mažeikaitė, 1b klasė
Deividas Kalvelis, 1a klasė
Gabija Vitkauskaitė, 3 klasė
Samanta Zambžickaitė, 2b klasė
Enrika Žulkutė, 2 klasė
Aurimas Golotylecas, AVUS,4 klasė
Mingaudas Matukas, 3a klasė
Mingaudas Matukas, 3a klasė
Algis Povilauskas, 3 klasė
Urtė Novikaitė, 2a klasė
Gintarė Maslianikaitė, AVUS, 3
klasė
Aurėja Šekštelytė, 2c klasė

Cicėnienė Virginija

II vieta

Patricija Kamašina, 4b klasė

Grigonienė Rimutė

III vieta
I vieta

Urtė Kujalytė, 4c klasė
Grigonienė Rimutė
Aurimas Golotylecas, AVUS, 4 klasė Danutė Lopinienė

II vieta

Mingaudas Matukas, 3a klasė
Lukas Pošiūnas, 2b klasė
Smiltė Jonušaitė, 3b klasė

Miroslava Zenkevičienė

III vieta

Chemijos olimpiada

I vieta
II vieta

Dailės olimpiada
Fizikos olimpiada
Informatikos olimpiada
Lietuvių kalbos ir
literatūros olimpiada
lietuviškų mokyklų
mokiniams
Lotynų kalbos ir
antikos kultūros
olimpiada
Matematikos olimpiada

III vieta
I vieta
II vieta
III vieta
I vieta
I vieta
II vieta
II vieta
III vieta

Kadzevičius
Algimantas

Cicėnienė Virginija
Cicėnienė Virginija
Jūratė Vitkauskienė
Sinkevičius Vladas
Jasiulionienė Daiva
Marija Gučienė
Barkuvienė Ona
Dicevičiūtė Jurgita
Juodagalvienė Laima

Meninio skaitymo
konkursas

I vieta

Žydrė Garlienė

Technologijų olimpiada

I vieta

Andrius German, AVUS, 3 klasė
Gabija Špakova, AVUS, 3 klasė

Arvydas Čereškevičius
Aldona Maslianikienė

Lietuvos mokyklų
žaidynių rajoninės
lengvosios atletikos
atskirų rungčių
varžybos

I vieta

Andrius Nekrašas
Gintautas Šamšūra
Richardas Štuikys

Lietuvos mokyklų
žaidynių rajoninės
lengvosios atletikos
atskirų rungčių

I vieta

Merginų komanda – Eglė
Turakevičiūtė, Erika Chvedevičiūtė,
Miglė Šešplaukytė, Erika
Aleksejevec, Viktorija Karklelytė,
Jurgita Mažuto, Aurika
Zabarauskaitė, Anastasija Smirnova,
Monika Bartašiūtė
Vaikinų komanda – Igor Andrejev,
Lukas Bartaška, Lukas Mikelinskas,
Herbertas Šekštelo, Ričard Jankun,
Aleksandr Kostin, Artūras Bučelis,

Andrius Nekrašas
Gintautas Šamšūra
Richardas Štuikys

varžybos
Robert Ruckij
Lengvosios atletikos
II vieta
Dovilė Ragauskaitė
Andrius Nekrašas
finalinės varžybos,
šuolio į tolį rungtis
Lietuvos mokyklų
I vieta
Švenčionių Zigmo Žemaičio
Gintautas Šamšūra
rajoninių žaidynių
gimnazijos komanda
štangos spaudimo
varžybos
Geografijos olimpiadoje, Jaunųjų filologų konkurse, rusų (užsienio) kalbos grupės olimpiadoje,
istorijos olimpiadoje prizinių vietų nėra.
4.7. Mokinių pasiekimai regiono olimpiadose, konkursuose, varžybose
Olimpiados, konkurso Užimta vieta Mokinio pavardė, vardas, klasė Mokytojas
pavadinimas
Meninio skaitymo
I vieta
Smiltė Jonušaitė, 3b klasė
Žydrė Garlienė
konkursas
13 – asis tarptautinis
padėka už
Matukas Mingaudas, 3a klasė
Marija Gučienė
informatikos ir
geriausią
informatinio mąstymo
rezultatą 11konkursas „Bebras“
12 kl. grupėje
Lietuvos vaikų ir
Rytų
Gabriela Ratabylska, 4c klasė
Kazimieras Pranskus
moksleivių – lietuvių
Aukštaitijos
Gabija Gudelevičiūtė, 4b klasė
liaudies kūrybos
regioninio
Dovilė Menčinskaitė, 4c klasė
atlikėjų – konkursas
turo laureatės
„Tramtatulis“
Ekonomikos ir verslo
III vieta
Herbertas Šekštelo, 4c klasė
Mindaugas Zaičikas
olimpiada
Nacionalinis lietuvių
Padėka už
Svajūnė Dragūnaitė, 1b klasė
Ona Barkuvienė
kalbos konkursas „Švari puikiai
Diana Mažeikaitė, 1b klasė
kalba – švari galva“, I
atliktas
etapas
užduotis
Lietuvos mokyklų
II vieta
Švenčionių Zigmo Žemaičio
Gintautas Šamšūra
žaidynių tarpzoninės
gimnazijos komanda
štangos spaudimo
varžybos
Pirmą kartą dalyvavome Lietuvos mokinių braižybos olimpiadoje. Gimnazijai atstovavo 4c gimn.
klasės mokinė Viktorija Rinkevičiūtė, mokantis mokytojas - Mindaugas Zaičikas
4.8. Mokinių pasiekimai šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose
Olimpiados, konkurso
pavadinimas

Užimta vieta

Mokinio pavardė,
vardas, klasė

Mokytojas

Nacionalinis konkursas
„Lietuvos kovų už laisvę ir
netekčių istorija“

II vieta, laimėjimas už
sukurtą filmą
„Partizaninis judėjimas
Švenčionių krašte“

Edvinas
Sinkevičius, 4a
klasė

Vilija Jaksebogienė

Respublikinis moksleivių
informatikos ir informatinio
mąstymo konkursas
„Bebras“

11-12 kl grupėje
pasiekė geriausią
rezultatą

Mingaudas
Matukas, 3a klasė

Marija Gučienė

Nacionalinis lietuvių kalbos
konkursas „Švari kalba –
švari galva“, II etapas

Puikiai atliko užduotis

Ona Barkuvienė

Lietuvos mokyklų žaidynių
štangos spaudimo varžybos

II vieta

Svajūnė
Dragūnaitė, Diana
Mažeikaitė, 1b
klasė
Švenčionių Zigmo
Žemaičio
gimnazijos
komanda

Gintautas Šamšūra

4.9. Sportiniai pasiekimai pasaulyje
Kaune vykusiame pasaulio štangos spaudimo čempionate bronzos medalį iškovojo Eglė
Turakevičiūtė.
5. Gimnazijos kultūrinė, socialinė veikla
2016-2017 m. m. gimnazijoje buvo organizuota daug įvairių renginių - susitikimų, konkursų,
paskaitų, vykdyti įvairūs projektai.
Organizuotos meninės-kultūrinės dienos: Pirmokų krikštynos, Advento vakaronė, Kalėdų
renginys, šventinis koncertas „Dainuoju Lietuvai“, skirtas paminėti 27 – ąsias Nepriklausomybės
atkūrimo metines. Vyko šventinis renginys, skirtas Vasario 16 –ajai paminėti, 2017-2019 m.
gimnazijos mokinių prezidento rinkimai.
Etnokultūros būrelio „Atgaja“ ir folkloro ansamblio „Aušrela“ nariai 2016 m. liepos mėn.
dalyvavo dainų šventėje.
1-2 gimn. klasių mokiniai vasario mėnesį vykdė socialinę – pilietinę akciją „Iškelkime
valstybinę vėliavą“. Jos metu lankė Švenčionių miesto gyventojus ir agitavo per valstybines šventes
iškelti trispalvę.
Sausio 13-osios rytą prisidėjome prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“,
uždegėme žvakutes gimnazijos languose ir prisiminėme žuvusius už tėvynės laisvę.
Dalyvavome akcijoje ,,Misija Sibiras arba su Šv. Kalėdomis, Viktorija“.
Gegužės mėn. pristatytas metus kurtas kolektyvinis sieninės tapybos darbas „Šitą žemę man
likimas dovanojo“. Darbo autoriai – dailės mokytojos ekspertės Jūratės Vitkauskienės vadovaujamos
dailės studijos nariai (2-3 gimnazijos klasių mokiniai). Tapybos darbas yra gimnazijos 1 aukšto fojė –
čia galėtų būti ekskursijos po gimnaziją, taip pat ir po rajoną pradžia, nes pavaizduoti svarbiausi rajono
istoriniai ir kultūriniai simboliai.
Mokinių tarybos iniciatyva buvo organizuojami įvairūs renginiai: „Naktis gimnazijoje“, protų
mūšiai, didžiausią mokymosi ir lankomumo pažangą padariusios klasės rinkimai.
6. Gimnazijos projektinė veikla
Siekiant sukurti sąlygas mokiniams įgyti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų pagrindus, svarbu į
ugdymo procesą įtraukti pačius mokinius, kad jie keltų aktualias problemas ir ieškotų atsakymų į jiems
rūpimus klausimus. Vienas iš veiksmingų būdų tai daryti – projektinė veikla, kuri mokiniui suteikia
galimybių stebėti savo pažangą, ja džiaugtis. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendruomenė
2016-2017 m. m. jau įgyvendino keturis įvairių šalies valdžios institucijų inicijuotus projektus.
Spalio-lapkričio mėnesiais vykdėme Visuomenės sveikatos programos projektą „Viskas mūsų
rankose“, finansuotą Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos lėšomis. Projekto tikslas – propaguoti sveiką gyvenimo būdą, stiprinti rajono institucijų
bendruomenių aktyvumą, bendradarbiavimą, pažinti save. Projektą sudarė dvi pagrindinės veiklos –
jau tradiciniu tapęs renginys „Naktis gimnazijoje“ ir „Diena su specialistu“ (gimnazijoje svečiavosi
Všį „Vaikų ugdymas“ direktorė ir lektorė, LEU SEF Socialinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Sigita
Burvytė).
Dar vienas projektas – „Sukurkime erdvę tobulėti“, finansuotas Švenčionių rajono savivaldybės
biudžeto lėšomis. Tai projektas, kurio metu jauni žmonės mokėsi pažinti, išreikšti save. Lektorė,
žurnalistė Lidija Laurinčiukienė mokė, kaip viešai įtaigiai pristatyti save įvairiose situacijose, įveikti
viešumos baimes ir egzaminų stresą bei kaip susiplanuoti savo sėkmingą karjerą ir įgyvendinti
svajones.
Puikus gimnazijoje vykdomas projektas – „Sportas – sveikatos šaltinis“. Tai kūno kultūros ir
sporto programa, finansuota Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Pagal CLIL projektą gimnazijos 2c klasės mokiniai turėjo išskirtinę galimybę dalyvauti chemijos
pamokoje „The Halogens Family“, kuri buvo vedama anglų kalba.
Pradėtas vykdyti projektas „Švenčionių krašto žydų tautos istorija“. Įvyko susitikimai su Izraelio
ambasadoriumi Amir Maimon, mokiniai buvo supažindinti su Izraelio valstybės istorija ir tradicijomis,
vyko į Izraelio ambasadą. Gimnazijos mokiniai ir mokytojai prisidėjo prie Izraelio Valstybės ambasados
Lietuvoje organizuotos akcijos - simbolinės ąžuolų giraitės sodinimo. Jau įvyko ir pirmoji vaizdo
pamoka su Petah Tikva (Izraelio miestas) vidurinės mokyklos mokiniais.
Gimnazijoje organizuotas projekto „Mus sujungė kryžiažodžių konkursas“ finalas. Projekto finale
dalyvavo Adutiškio pagrindinės mokyklos, Šalčininkų r. Dieveniškių „Ryto“, Švenčionėlių Mindaugo ir
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijų mokinių komandos.
Balandžio mėnesį LMTA Studentų atstovybės iniciatyva gimnazijoje viešėjo Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentai. Jų inicijuoto projekto „Talentų akademija“ tikslas – plėsti mokinių kultūrinį
akiratį, aktyviau užsiimti menais ir kūryba.
Balandį prasidėjo iki rugsėjo mėnesio truksiantis projektas – „Švenčionys – vaistažolių sostinė“,
kurio tikslas yra skleisti informaciją apie Švenčionis – „vaistažolių sostinę“, atgaivinti vaistažolių rinkimo
tradicijas Švenčionių mieste, stiprinti UAB „Švenčionių vaistažolių fabrikas“ įvaizdį Švenčionių rajone ir
už jo ribų bei didinti vaistažolių supirkimo apimtis Švenčionių mieste.
Gegužės mėn. šeši mūsų gimnazijos mokiniai ir anglų kalbos mokytoja D.Galatiltienė dalyvavo
projekto „Reflecting on Europe, building our future“ kūrybinių dirbtuvių dienos renginiuose.
Aktyviausieji kiekvienos mokyklos komandų atstovai gavo pakvietimą ir birželio mėnesį vyko į Briuselį.
Mūsų gimnazijos atstovė - 3a klasės mokinė Erika Ragauskaitė.
2016 m. pavasarį gimnazija buvo atrinkta dalyvauti svarbiame Europos mokslinių tyrimų projekte
MENTEP, kuriame tiriamos internetinio įsivertinimo įrankio TET-SAT galimybės padėti mokytojams
įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją. Nuo tada į šį tyrimą jau įsitraukė daugiau nei 7 400 mokytojų
iš 738 vienuolikoje Europos šalių veikiančių mokyklų, tarp jų ir mūsų gimnazija.

7. Gimnazijos pažintinės, edukacinės veiklos ir ekskursijos
2016-2017 m. m. vyko daug pažintinių, edukacinių išvykų bei kitų veiklų.
2a, 2b, 2c, 3a klasių mokiniai dalyvavo mokomojoje – pažintinėje ekskursijoje Pabradės
poligone. Mokiniai stebėjo iškilmingą rikiuotę, karinės technikos ir ginkluotės parodą, klausėsi
pasakojimo apie Lietuvos kariuomenės centrinį poligoną, ragavo kareiviškos košės.
1b ir 2c klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje Nalšios muziejuje. Tai pirmoji
2016-2017 m. m. vykdomo projekto „Baltų mitologijos ženklai“ dalis. Kovo mėn. grupė 1b ir 2c klasių
mokinių dalyvavo antroje šio projekto dalyje - edukacinėje programoje „Mitologiniai vaizdiniai velykinio
ciklo papročių simbolikoje“ Reškutėnų tradicinių amatų centre.
Gimnazijos Jaunojo pasieniečio būrelio nariai dalyvavo pažintinėje veikloje „Ką mena
pilkapiai“, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
Mokiniai dalyvavo nacionaliniame konkurse „Istorijos žinovas 2017”, skirtame Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Gegužės mėnesį 2 gimnazijos klasių bei „Jaunojo pasieniečio“ būrelio mokiniai vyko į
pažintinę ekskursiją Medininkuose.
3 gimnazijos klasių mokiniai vyko į ekskursiją „Ateities inžinieriai“: lankėsi Vilniuje
įsikūrusiame tarptautinio „Barclays“ banko technologijų centre ir „FLTechnics“ – orlaivių remonto
angaruose.
Seimo narės Agnės Širinskienės ir jos padėjėjos Janinos Balsienės iniciatyva 1 gimn. klasių
mokiniai turėjo galimybę apsilankyti Seimo Europos informacijos biure bei Nacionalinėje Mažvydo
bibliotekoje.
Gruodžio 5-9 dienomis gimnazijoje vyko Tiksliųjų ir gamtos mokslų savaitė.
Parengtas ir viešinamas Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo aprašo projektas.
Mūsų gimnazija buvo atrinkta ir 2017 m. pavasarį dalyvavo Tarptautinio penkiolikmečių
tyrimo OECD PISA 2018 bandomajame testavime. Gavome ataskaitas apie mokinių rezultatus.
Nacionalinio egzaminų centro atstovai 3 gimnazijos klasių mokiniams pasakojo apie
Brandos darbą. Mokiniai turėjo puikią progą sužinoti apie šią naujovę bei užduoti klausimų.
Bendraamžių švietėjos Arina Mosevič ir Laura Masevičiūtė vedė diskusiją 1 gimnazijos
klasių mokiniams tema „Kaip sklinda gandai?“
Vasario 1 d. gimnazijoje vyko konferencija „Mokymo ir vertinimo metodai“. Nemažai
mokytojų dalinosi patirtimi, kaip pradėti arba baigti pamoką, greitai pakartoti medžiagą, kaip mokinys
gali patikrinti draugą ir save. Sužinojome apie netradicinius mokymo metodus dailės ir muzikos
pamokose, grupinį darbą, MOODLE aplinką, efektyvų šiuolaikinių technologijų panaudojimą pamokose
ir kitus metodus.
Gimnazijoje viešėjo „Mobilioji bioklasė“. Atvyko magistratūros biochemijos,
mikrobiologijos sričių studentai ir įmonės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ darbuotojai. 1-4 gimnazijos
klasių mokiniai turėjo puikią progą pasijausti lyg tikroje laboratorijoje ir susipažinti su tikra mokslininkų
įranga, pamatyti, kaip atrodo DNR, tirti ją moderniais mokslo metodais.
8. Integruotos pamokos
2016-2017 m. m. pravesta daug integruotų pamokų. Vyko lietuvių kalbos ir literatūros,
muzikos, dailės pamoka „Švenčionių krašto sutartinės. Turinio ir melodijos ryšys“ 4 klasių mokiniams,
netradicinė lietuvių – rusų k. pamoka – popietė „Atverk tautos lobyno gelmes“ 1c ir 2a klasių mokiniams,
dailės, lietuvių kalbos pamoka „Žmogus be kūrybos – kaip medis be lapų“ 1a klasės mokiniams.
Jau keturioliktą kartą daugelyje Europos šalių buvo minima Saugesnio interneto diena. Šių
metų tema ir šūkis: „Skatinkime pokyčius: vienykimės dėl geresnio interneto!“ (angl. Be the change:
Unite for a better internet). Gimnazijoje vyko nemažai renginių šiai dienai paminėti: 1-4 gimnazijos
klasių mokiniams mokytojai vedė saugesnio interneto pamokas, 1a, 1b ir 1c gimn. klasių komandos
varžėsi viktorinoje „Draugiškas internetas“.
Gimnazijoje lankėsi aktorė Donata Kielaitė. Gimnazistus ji pakvietė į netradicinę literatūros
pamoką - autorinį muzikinį poezijos spektaklį „Kelionė“ pagal Juditos Vaičiūnaitės eiles.
9. Prevencinės priemonės
2016-2017 m. m. vykdyta nemažai prevencinių veiklų. Gimnazijoje svečiavosi lektorė,
švietimo ir verslo konsultantė, praktikė, žurnalistė Lidija Laurinčiukienė. Vyko paskaita tema „Kaip
parduoti save per penkiolika minučių“. Mokiniai sužinojo, kokią įtaką ieškant darbo daro kūno kalba,
manieros, gestai ir tai, kaip save pateikiame, išmoko atlikti pratimus, mažinančius įtampą bei skatinančius
atsipalaiduoti ir į gyvenimą žvelgti pozityviai.
Gimnazijoje viešėjo socialinių mokslų (edukologija) daktarė, Lietuvos edukologijos
universiteto Socialinės edukacijos fakulteto dėstytoja doc. dr. Sigita Burvytė. Su docente bendravo, jos
patarimų klausėsi mokiniai (buvo organizuojamos ir individualios konsultacijos), mokytojai, klasių
auklėtojai, mokinių tėvai.

Dar vienas gimnazijos svečias - gydytojas dr. Robertas Badaras, Vilniaus Respublikinės
universitetinės ligoninės Toksikologijos centro vadovas. Jis bendravo su įvairių klasių gimnazistais,
atsakė į jiems rūpimus klausimus.
Dalyvavome akcijoje „Aš ir Tu – tai MES!“, skirtoje Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai.
Skambant akcijos himnui – grupės „Omerta“ dainai „Tu Gali“, sveikieji ir neįgalieji kartu sukūrė „gyvą“
skulptūrą, simbolizuojančią bendrystę ir vienybę.
Vyko Aistės Bužinskaitės paskaita „Kaip valdyti stresą“, kurioje dalyvavo 1-2 gimnazijos
klasių mokiniai.
2 – 4 gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo tiesioginės e-pamokos, kurios tema „Patyčioms –
NeLike“, peržiūroje bei aptarė iškeltas problemas.
Gimnazijoje organizuoti veiksmo savaitės „Be patyčių“ renginiai. Anglų kalbos pamokos
buvo integruojamos su psichologija, vyko renginiai „Kas gali padėti spręsti „realias“ ir virtualias
patyčias?“
Gimnazijoje viešėjęs Gabrielius Liaudanskas – Svaras kalbėjo apie žalingų įpročių ir
kultūros nesuderinamumą, neigiamą poveikį santykiams su šeima, draugais, kolegomis, apie baimes,
drąsą, sportą, muziką.. Tai puiki prevencinė priemonė, skatinanti stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių
ir psichotropinių medžiagų vartojimą.
Organizuoti profesoriaus dr. Gedimino Navaičio mokymai „Mokykla be streso“. Susitikime
buvo aptarti dažnesni streso požymiai, skirtingų žmonių tipų reakcija į stresą, jo susilpninimo būdai. Visi
gimnazijos ir AVUS mokytojai atliko streso savidiagnostiką.
Gimnazijos psichologas teikė individualias ir grupines konsultacijas mokiniams, mokinių
tėvams, mokytojams. Buvo organizuoti „Apskriti stalai“ su gabiais, turinčiais mokymosi sunkumų ir
linkusiais praleisti pamokas mokiniais. Atlikta būsimųjų I klasių mokinių apklausa „Gera susipažinti“.
Atvirų durų dieną skaitytas pranešimas tėvams „Mūsų paaugliai“.
Vyko akcijos ir užsiėmimai, skirti „Savaitei be patyčių“, pamokos „Interneto keliai ir
klystkeliai“, „Kaip jaučiasi žmogus šalia manęs“, „Ar aš tikiu savimi?“, „Kaip išsiugdyti motyvaciją“.
10. Bendradarbiavimas
Jau 23 metus mūsų gimnazija dalyvauja mainų programoje su Vokietijos Oitino miesto J. H.
Foso gimnazija. 2017 metų rugsėjį esame pasiruošę priimti Vokietijos mokinių ir mokytojų delegaciją
gimnazijoje.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija ir Mrongovo Vesterplatės gynėjų I bendrojo lavinimo
licėjus 2011 metų spalį pasirašė bendradarbiavimo vykdant mokinių grupių mainus, mokytojų
apsilankymus sutartį. 2017 m. rugsėjo mėnesį lenkų delegacija į Švenčionis atvyko jau ketvirtą kartą.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija 2016 m. metų spalio mėnesį užmezgė ryšius su
Vilniaus universiteto Konfucijaus institutu. Susidarius nemažam būriui gimnazistų, norinčių mokytis kinų
kalbos ir giliau pažinti kinų kultūrą, nuo 2017 m. rugsėjo mėn. organizuojamos kinų kalbos pamokos.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija su Izraelio ambasada bendradarbiauja jau nuo 2015
m., vyksta įvairūs projektai, virtualios pamokos, organizuojamos bendros akcijos.
11. Karjeros ugdymui skirti renginiai
2016-2017 m. m. vyko nemažai karjeros ugdymui skirtų renginių. 1-3 gimnazijos klasių
mokiniai dalyvavo iniciatyvoje „Šok į tėvų klumpes“. Tai visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse.
Iniciatyvos tikslas – suteikti progą mokiniui artimiau susipažinti su tėvų, senelių ir kitų artimųjų
profesijomis. 3c gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Švenčionių PGT. 1b klasės mokiniai svečiavosi Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“.
2 - 4 gimnazijos klasių mokiniai susitiko su organizacijos „Kastu International“ atstove,
kuri pristatė studijas užsienyje. Viešnia papasakojo apie bakalauro ir magistro studijas Danijoje,

Švedijoje, Škotijoje ir Nyderlanduose. Kalbėjo apie visus stojimui reikalingus dokumentus, kultūrinę
aplinką, paskolas studijoms ir kt.
Gimnazijoje, minint Lietuvos kariuomenės dieną, lankėsi kariai iš Jungtinių Amerikos
Valstijų ir Lietuvos kariuomenės. Svečiai supažindino mokinius su Lietuvos ir NATO kariuomenių
struktūra bei tarnybos joje ypatumais. Mokiniai galėjo patys išbandyti sukomplektuotos kareiviškos
kuprinės svorį, susipažinti su kario ekipuote.
Mokiniai turėjo galimybę susitikti su doc. Dr. Romualda Lazauskaite ir gamtos,
matematikos ir technologijų fakulteto studentais iš Lietuvos edukologijos universiteto. Biologijos,
geografijos, matematikos ir informatikos bei technologijų specialybių studentai 2-4 gimnazijos klasių
mokinius supažindino su savo studijuojamomis specialybėmis bei pasidalijo patirtimi, įgyta Lietuvos
edukologijos universitete.
Gimnazijoje viešėjo Technologijų ir technologinio ugdymo katedros kolektyvas. Prof. dr.
Birutė Žygaitienė mokytojams vedė konsultaciją „Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas
pamokose“.Doc. dr. Inga Kepalienė ir magistrantė Miglė Pilvelytė (LEU) susitiko su mokiniais ir kalbėjo
apie ekologinio sąmoningumo ugdymą mokantis technologijų. Buvo pristatyta technologijų pedagogikos
studijų programa. Vyko kūrybinės dirbtuvės „Kalėdinio vainiko kūrimas“.
Gimnazijos svečiai - VGTU studentai. Studentų atstovybės nariai šiltai bendravo su
mokiniais, pasakojo, su kokiais sunkumais susiduria studentai, pakvietė mokinius dalyvauti jaunojo
inžinieriaus mokymuose bei atvirų durų dienoje.
Gimnazijoje lankėsi LAMAbpo konsultantė Deimantė Vainorytė, kuri susitiko su 3, 4
gimnazijos klasių mokiniais. Konsultantė pristatė stojimo į aukštąsias mokyklas tvarką, aptarė naujoves.
Didžiausio mokinių susidomėjimo sulaukė Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymas dėl mažiausio
stojamojo konkursinio balo stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės
finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas 2017 metais universitetuose ir
kolegijose.
Gimnazistai turėjo galimybę susitikti ir su Vilniaus Gedimino technikos universiteto
(VGTU) stojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vadove Valerija Bernotiene, kuri pristatė studijų
programas. Centro vadovė priminė mokiniams bendrojo priėmimo į universitetą tvarką, konkursinio balo
sandarą bei pasitaikančias klaidas renkantis mokomuosius dalykus. V. Bernotienė supažindino mokinius
su galimomis studentų praktikomis užsienyje.
1a gimnazijos klasės mokiniai vyko į Švenčionių jaunimo darbo centrą ir sužinojo apie
įsidarbinimo vasarą galimybes. Vilniaus teritorinės darbo biržos Švenčionių skyriaus vyriausioji
specialistė Sigita Čepienė informavo mokinius apie darbo sąlygas, apie tai, kokių dokumentų reikės
įsidarbinant. Mokiniai susipažino su 2017 m. įsidarbinimo galimybių barometru ir dalyvavo ,,Profesijų
protmūšyje“.
3 – 4 gimnazijos klasių mokiniai susitiko su Utenos kolegijos atstovais: doc. dr. Jūrate
Urboniene, Verslo ir technologijų fakulteto Elektros ir informatikos inžinerijos katedros vedėja, ir dr.
Jurgita Daubariene, Verslo ir technologijų fakulteto docente, bei pirmojo kurso studentu Jevgenij Travkin,
kuris praeitais mokslo metais baigė mūsų gimnaziją ir dabar studijuoja teisę. Buvo išsamiai pristatytos
socialinių ir technologijų mokslų studijų programos, aptartos įsidarbinimo galimybės.
Gimnazijoje lankėsi Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro atstovai.
Svečiai susitiko su ketvirtų gimnazijos klasių mokiniais. Dėstytojos pristatė profesinio mokymo
programas ir pakvietė į atvirų durų dienos renginį. Atvykę mokiniai pasakojo apie puikias mokymosi
sąlygas bei geras įsidarbinimo galimybes.
Organizuota Karjeros diena. Sulaukėme būrio įdomių žmonių, norinčių pasidalinti savo
profesine bei gyvenimiška patirtimi. Gimnazijoje buvo vedamos integruotos karjeros pamokos. Jaunam
žmogui sunku susivokti profesijų įvairovėje, tad svečiai čia buvo puikūs pagalbininkai – kiekvienas
stengėsi atskleisti savo profesijos subtilybes. Su pirmųjų gimnazijos klasių mokiniais susitiko „Sodros“
darbuotojai – A. Vilkuotienė, Švenčionių poskyrio klientų aptarnavimo skyriaus vedėja, ir R.
Achranovičius, Zarasų poskyrio klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas. Šią dieną gimnazijoje viešėjo
MRU profesorė Kristina Schimmels iš Amerikos, Oklahomos valstijos. Kristina savo linksmu požiūriu į
gyvenimą ir amerikiečių-anglų kalba sužavėjo gimnazistus. Lektorė į Lietuvą prieš ketverius metus

atvyko iš Kinijos, Džinano miesto. Mykolo Romerio universitete ji dėsto lingvistiką ir užsienio kalbų
dėstymo metodus.
12. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
Apie gimnazijos įsivertinimą ir pažangą Nacionalinei vertinimo agentūrai buvo teikiami duomenys
pagal NMVA 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.
Veiklos programos įgyvendinimo kokybinė ir kiekybinė analizė buvo vykdoma nuolat. Apie tai
buvo kalbama ir analizuojama pedagogų tarybos posėdžiuose, metodinėse grupėse, gimnazijos taryboje,
mokytojai įsivertino savo veiklą. Gimnazijos veiklos įsivertinimą atliko Gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo grupė. Įsivertinimą atlikome 2016 m. „IQESonline.lt“ sistemoje. Gimnazijos mokinių, tėvų ir
mokytojų apklausą naudodami klausimynus, paskelbtus „Vertinimo centre“. Papildomai tirti rodikliai: 1.
Mokėjimas mokytis. Mokymosi kokybė. 2.Tėvų pedagoginis švietimas. Tėvų pagalba mokantis.
Respondentai - mokiniai
5 Aukščiausios vertės
1.3 - Per paskutinius du mėnesius mūsų klasėje
(mokykloje) iš manęs niekas nesijuokė, nesišaipė,
nesityčiojo. 3,3
1.2 - Gerai sutariu su visais bendraklasiais. 3,3
2.5 - Greta įprastinių pamokų mokykloje
organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės,
meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 3,3
1.5 - Per paskutinius du mėnesius aš pats (-i)
nesijuokiau, nesišaipiau, nesityčiojau iš kitų
mokinių. 3,3
1.6 - Aš jaučiuosi saugiai visoje mokykloje:
klasėje, koridoriuose, kieme, valgykloje,
tualetuose. 3,2
Respondentai - tėvai
5 Aukščiausios vertės
2.10 - Greta įprastinių pamokų mokykloje
organizuojama ir kitokia veikla (būreliai, šventės,
meno renginiai, projektinės savaitės ir pan.). 3,6
1.7 - Mokyklos personalas yra geranoriškas
bendraudamas su tėvais. 3,6
3.10 - Tėvams yra aišku, į ką, kilus klausimams,
galime kreiptis. 3,6
2.1 - Aš esu patenkintas (-a), kad vaikas mokosi
būtent šioje mokykloje. 3,6
1.5 - Mokytojai su mano vaiku elgiasi pagarbiai ir
geranoriškai. 3,6

5 Žemiausios vertės
3.7 - Mano tėvai mokykloje aktyvūs – įsitraukia į
renginių organizavimą, veda pamokas, vyksta kartu į
ekskursijas, žygius ir kt. 2,4
1.15 - Mūsų mokyklos mokiniai drausmingai elgiasi
net ir tada, kai nemato mokytojai. 2,6
3.6 - Mano tėvai noriai dalyvauja mokyklos
renginiuose. 2,6
2.4 - Pamokos man yra įdomios, nenuobodžios. 2,7
2.1 - Aš noriai einu į mokyklą. 2.7

5 Žemiausios vertės
2.8 - Esu patenkintas (-a) savo vaiko mokymosi
rezultatais. 3,1
2.9 - Mano vaiko mokykla žinoma kaip sėkminga pasiekimai įvairiuose konkursuose, olimpiadose yra
žinomi mieste, šalyje. 3,2
2.5 - Mano vaikas noriai mokosi. 3,3
2.3 - Mano vaikui patinka eiti į mokyklą. 3,3
1.10 - Jeigu mokiniai yra fiziškai arba dvasiškai
skriaudžiami, mokykla imasi veiksmų, kad užkirstų
tam kelią. 3,3

PASTABA. Kokybės įvertinimas nuo1 iki 4. Vidutinės vertės, aukštesnės nei 2,5, traktuotinos kaip
pozityvios. Vertės palyginus su praėjusiais metais padidėjo nuo 0,1 iki 0,9.
Gimnazijos posėdyje mokytojai diskutavo apie Gimnazijos veiklos tobulinimą (diskutuota dėl
Gimnazijos pagrindinio strateginio tikslo, tikslų pagal programas, parengta ir pristatyta SSGG analizė,
susitarta, kad veikla bus planuojama numatant priemones, jų įgyvendinimo laikotarpius, kiekybinius ir

kokybinius vertinimo kriterijus, vadovaujantis Geros mokyklos koncepcijos nuostatų ir modelio pagrindu
šiomis kryptimis:
- kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos gerinimo (pasiekimai ir pažanga);
- gyvenimo gimnazijoje įvairovės puoselėjimo ir didinamo bendradarbiaujant gimnazijos valdymo ir
savivaldos grandims, skatinant kiekvieno bendruomenės nario saviraišką, iniciatyvą ir lyderystę
(gyvenimas mokykloje);
- individualios mokinio pažangos ir kūrybiškumo didinimo plėtojant mokymo metodų įvairovę,
tobulinant ugdymo organizavimo ir profesinio orientavimo sistemą (ugdymas (mokymas));
- sudarant maksimaliai palankias ugdymo(-si) fizines aplinkas, atnaujinant ir įrengiant edukacines
erdves (ugdymosi aplinka).
Gimnazijos stipriųjų ir silpnųjų pusių analizė
Privalumai ( stiprybės)
1. Individualių mokinių poreikių tenkinimas
2. Mokinių motyvacijos skatinimas įvairia veikla
3. Mokymasis bendradarbiaujant
4. Demokratiškais pagrindais ugdomos asmenybės
5. Neformalusis mokinių švietimas
6. Mokiniams teikiama pedagoginė, psichologinė,
informacinė, socialinė pagalba
7. Gimnazijos saugumas ir patrauklumas
visuomenei
8. Gimnazijos tradicijų puoselėjimas ir naujų
kūrimas
9. Kryptinga pagalba planuojant karjerą
10. Patyrę, kvalifikuoti ir kompetentingi mokytojai
ir vadovai
11. Palankus gimnazijos bendruomenės
mikroklimatas
12. Gimnazija – atvira mokykla, bendrauja ir
bendradarbiauja su rajono, šalies, užsienio švietimo
įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, socialiniais
partneriais

Trūkumai ( silpnybės)
1. Tobulintinas namų darbų skyrimo derinimas
2. Nepakankamai derinamas ugdymo turinio
efektyvumas pagal mokinių poreikius
3. Mokinių pasiekimų vertinimo sistema
4. Individualios pažangos stebėjimas, fiksavimas
ir analizavimas pamokoje
5. Nepakankamas tėvų dalyvavimas gimnazijos
veikloje
6. Aktyvių metodų taikymas pamokose
7. Dalies mokinių atsakomybė, aktyvumas ir
savarankiškumas mokantis
8. Tėvų aktyvumas pozityvioms gimnazijos
veikloms tobulinti
9. Kai kurių klasių mikroklimatas nesukelia
teigiamų mokymosi nuostatų
10. Silpnos priimamų į Gimnaziją mokinių
žinios

Galimybės
1. Ugdymo turinio kokybės gerinimas, taikant
įvairesnes ugdymo formas ir kolegialaus ryšio
modelį (IQES online internetinė platforma), diegiant
kvalifikacijos kėlimo seminaruose įgytą patirtį
2. Gerosios patirties sklaidos efektyvinimas
3. Gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarkų tobulinimas
4. Pamokų lankomumo prevencijos gerinimas
5. Dalyvavimas įvairiuose projektuose
6. Optimalus elektroninio dienyno ir kitų IKT
panaudojimas ugdymo procese
7. Glaudesnis bendradarbiavimas su tėvais, įvairių
būdų ir formų taikymas, sistemingas tėvų
konsultavimas, efektyvesnis įtraukimas į
Gimnazijos veiklą
8. Lėšų pritraukimas vykdant aktyvią rėmėjų
paiešką

Grėsmės
1.
Silpnėjanti mokinių mokymosi motyvacija
2.
Prasta mokyklos pastato vidaus, sporto
infrastruktūros būklė
3.
Nepakankama tėvų atsakomybė už vaikų
mokymąsi ir elgesį
4.
Gilėjanti socialinė diferenciacija
5.
Neatitinkantys higienos normų kabinetai
bendrabutyje
6.
Mokėjimo mokytis kompetencijai ugdyti
nepadeda tradiciniai ugdymo metodai
7.
Individualios mokinio pažangos nenuolatinis
stebėjimas mažina mokinių mokymosi motyvaciją,
pažangą
8.
Mažėjantis mokinių skaičius
9.
Valstybės vykdoma ugdymo turinio
finansavimo politika neužtikrina mokinių
mokymosi poreikių tenkinimo bei mokymo(si)

9. Saugios vidinės ir išorinės aplinkos kūrimas
10. Gimnazijos bendruomenės vertybinių nuostatų
ugdymas
11. Tautinės kultūros aktyvesnis puoselėjimas

aplinkos savalaikio modernizavimo, ryškėja dideli
skirtumai finansuojant skirtingo tipo mokyklas
10. Daugėja vaikų iš socialinės rizikos šeimų
11. Nuolat besikeičianti ekonominė situacija
šalyje
12. Lėšų stygius Gimnazijos renovacijai
13. Mokiniai ugdomi daugiakalbėje aplinkoj

II. GIMNAZIJOS MISIJA

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla,
 teikianti pagrindinį (pagrindinio ugdymo programos antrą dalį) ir vidurinį bendrąjį išsilavinimą
(lietuvių kalba), kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei tapti atviru, savarankišku bei solidariu
visuomenės ir brandžiu bei kūrybingu kultūros nariu;
 padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines nuostatas, atsakomybės jausmą, sveikos
gyvensenos pagrindus;
 mokanti bendrauti ir bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje ir kaitoje;
 skatinanti gerbti Lietuvos istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį
tapatumą.
III. GIMNAZIJOS VIZIJA

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla,
 teikianti pagrindinį (pagrindinio ugdymo programos antrą dalį) ir vidurinį išsilavinimą (lietuvių
kalba), 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 FILOSOFIJA

Kūrybiškumo laisvė
Bendradarbiavimas ir iniciatyvos skatinimas
Bendrųjų žmogaus vertybių puoselėjimas
Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentaliteto ir tradicijų puoselėjimas
Mokymasis ne mokyklai, o gyvenimui
V. VERTYBĖS






Svarbus kiekvienas bendruomenės narys
Tautiškumas (tautos kultūros, lietuvio tapatybės suvokimas)
Tolerantiškumas
Nuolatinis tobulėjimas






Lyderiavimas bendruomenės labui
Atvirumas
Mikroklimatas
Moderni, jauki, saugi aplinka
VII. VEIKLOS PRIORITETAI

1. Kokybiškas ugdymas (-sis) ir kiekvieno mokinio pažanga
2. Mokinių kūrybiškumo ir saviraiškos erdvių bei tradicijų puoselėjimas
3. Glaudus Gimnazijos bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir socialiniais
partneriais
4. Moderni ir saugi ugdymosi aplinka
VIII. GIMNAZIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2017-2018 MOKSLO METAMS
I TIKSLAS. SIEKTI KOKYBIŠKO UGDYMO (-SI) IR KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS
UŽDAVINIAI:
1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes, profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą,
ugdymo formų įvairovę; tęsti kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymą naudojant IQES online platformos
galimybes
2. Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymą bei dalykinių žinių
sąsajas su pritaikymu gyvenimiškoje praktikoje
3. Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, lankomumą, stiprinti mokinių motyvaciją
4. Ugdymo procese taikyti skatinantį vertinimą: mokinių pasiekimus vertinti orientuojantis į jų
gebėjimus ir daromą pažangą. Tobulinti mokinio individualios pažangos fiksavimą ir analizavimą
II TIKSLAS. KURTI IR PLĖTOTI MOKINIŲ KŪRYBOS IR SAVIRAIŠKOS ERDVES,
PUOSELĖTI TRADICIJAS
UŽDAVINIAI:
1. Pažinti ir pagal galimybes tenkinti mokinių neformaliojo ugdymosi reikmes, skatinančias ir
padedančias realizuoti kūrybinius gebėjimus, sudaryti plačias saviraiškos galimybes
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą gabiems ir mokymosi sunkumų, psichologinių problemų
turintiems mokiniams
III TIKSLAS. TOBULINTI IR SKATINTI GLAUDŲ BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ
TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS
UŽDAVINIAI:
1. Taikyti naujas, įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų formas, stiprinant
klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių įsitraukimą į Gimnazijos bendruomenės
veiklą
2. Efektyviau teikti žinias apie Gimnazijoje vykdomas pagrindinio ugdymo antro etapo ir vidurinio
ugdymo bei neformaliojo ugdymo programas, mokinių ugdymo (-si) rezultatus, lankomumą, elgesį,
Gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus
3. Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė
IV. KURTI IR TOBULINTI MODERNIĄ IR SAUGIĄ UGDYMO (-SI) APLINKĄ.
UŽDAVINIAI:
1. Siekti, kad ugdymo įstaigos patalpos atitiktų higienos normas
2. Ieškoti pakankamo finansavimo bei paramos, kad esamas ir būsimas erdves Gimnazijos bendruomenė
galėtų kurti bei puošti kūrybiškai, užtikrinant švarą, tvarką ir estetiškumą
3. Efektyviai, tikslingai naudoti turimus materialinius Gimnazijos išteklius
4. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos mokiniui, šeimai, mokytojui teikimą

IX. GIMNAZIJOS VEIKLOS PROGRAMOS 2017-2018 M.M. ĮGYVENDINIMAS

1. Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo (-si) ir kiekvieno mokinio pažangos
1.1. Uždavinys: Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes, profesinį bendradarbiavimą ir gerosios
darbo patirties sklaidą, ugdymo formų įvairovę; tęsti kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymą naudojant IQES
online platformos galimybes
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

1.

Pranešimas grupėje „Pamoka su
Eduka klase“

2017m.
rugpjūtis

V. Cicėnienė

2.

Metodinės veiklos plano
aptarimas mokyklos dalykų
metodinėse grupėse

2017m.
rugsėjis

Dalykų mokytojai

3.

Dalyvavimas mokyklos ir rajono
metodinio būrelio
susirinkimuose

20172018m.m
rugsėjisbirželis

Dalykų mokytojai

4.

Bendradarbiavimas su užsienio
leidyklų lektoriais

20172018m.m
rugsėjisgegužė

D. Galatiltienė

5.

Dalyvavimas „LAKMA“ ir
„Rukma“ kvalifikacijos kėlimo
seminaruose ir konferencijose

20172018m.m
rugsėjisbirželis

Visi užsienio
kalbų mokytojai

6.

Dalyvavimas UPC
organizuojamuose seminaruose

20172018m.m
rugsėjisbirželis

Dalykų mokytojai

7.

Dalyvavimas „Litexpo“
organizuojamuose renginiuose

20172018m.m
rugsėjisbirželis

Dalykų mokytojai

8.

Dalyvavimas Švenčionių
Pedagoginės Pagalbos Tarnybos
seminaruose

20172018m.m
rugsėjisgegužė

Dalykų mokytojai

9.

Integruotų pamokų vedimas
mokyklos ir rajono mokytojams

20172018m.m
rugsėjisgegužė

Dalykų mokytojai

10.

Seminarų vedimas mokyklos ir

2017-

D. Maslianikienė

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Mokytojai susipažins su
Eduka klasės taikymo
galimybėmis
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida, naujovių taikymas
Geresnė mokytojų darbo
kokybė, aktyvesnis
pažangių naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis

rajono mokytojams

2018m.m
rugsėjisgegužė

D. Galatiltienė

11.

Metodinių pranešimų rengimas ir
skaitymas metodiniame
mokyklos ir rajono užsienio
kalbų būrelyje

20172018m.m
rugsėjisgegužė

Dalykų mokytojai

12.

Metodinių priemonių rengimas ir
aprobavimas

20172018m.m
rugsėjisgegužė

Dalykų mokytojai

13.

Dalyvavimas parodoje „Mokykla 2017 m.
2018“
lapkritis

D. Jasiulionienė
J. Paulavičienė

Užduočių mokyklinei užsienio
kalbų (anglų) olimpiadai 10-11
klasių mokiniams ir anglų kalbos
konkurso 9-10 klasių mokiniams
rengimas
Pranešimas metodinėje grupėje
„Vertinimas ir įsivertinimas“
Pranešimas metodinėje grupėje
„Mokinių ugdymas pagal
asmeninį mokymosi stilių“

2017 m.
lapkritis

D. Galatiltienė
D. Maslianikienė
L. Alionienė
S. Kraujalienė
A. Paulauskaitė
V. Cicėnienė
L. Grybauskienė
A.Abramovičienė

16.

Dalyvavimas rajoninėse
dalykinėse olimpiadose,
vertinimo komisijose

2018 m.
sausis

Švietimo
Pagalbos
Tarnybos
J. Paulavičienė

17.

Dalyvių atranka mokinių į
olimpiadą

Dalykų mokytojai

18.

Atvirų pamokų savaitė pagal
kolegialaus grįžtamojo ryšio
gaires
Dalyvavimas rajoninio anglų
kalbos konkurso 9-10 klasių
mokiniams vertinimo komisijoje

2017m.
gruodis,
2018 m.
sausis,
vasaris
2018 m.
vasaris
2018 m.
kovas

Priklauso nuo
Švietimo
Pagalbos
Tarnybos

2017rugsėjis

D. Jasiulionienė,
K. Pranskus,
J.Vitkauskienė,

14.

15.

19.

20.

Gimnazijos meninių būrelių
narių dalyvavimas tęstiniame
kūrybiniame projekte „Būkime

2017m.
gruodis

Metodinės grupės
mokytojai

bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Mokytojai dalyvaus
seminaruose, veiklose.
Žinios bus pritaikytos
pamokose, renginiuose,
metodinėje veikloje.
Susipažins su inovacijomis
ir galės taikyti
bendruomenės veikloje
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis
Atrinksime metodus
konferencijai
Patirties sklaida
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Gerės mokytojų darbo
kokybė, darbo patirties
sklaida
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Dviejų dienų kūrybinė
lietuvių-lenkų folkloro ir
šokių stovykla,

drauge“. Kūrybinė stovykla

A. Karklelytė

pasidalinimas patirtimi,
pranešimai mokytojams,
koncertas vietos
bendruomenei
Integruotų pamokų ciklas
2 gimn. kl. mokiniams
pasitelkiant gimnazijos
folkloro ansamblio
repertuarą, karpinius,
skatinantį domėtis gimtojo
krašto kultūra ir tautiniu
paveldu
Integruotų pamokų ciklas
2 gimn. kl. Įtraukiant
Nalšios muziejaus
etnokultūros eksponatų
analizavimą ir
interpretavimą
profesionalioje dailėje,
tautodailėje, literatūroje
Dalykinių žinių
pritaikymas gyvenimiškoje
aplinkoje
Saviraiškos galimybių
sudarymas

21.

Atvirų integruotų etnokultūros,
dailės, literatūros, muzikos,
technologijų pamokų ciklas
„Gyvybės medžio simbolis
tautodailėje, muzikoje,
literatūroje“

2017lapkritis

J.Vitkauskienė,
K.Pranskus,
L.Juodagalvienė,
R.Šidlauskienė,
J.Šisterova

22.

Atvirų integruotų etnokultūros,
dailės, literatūros, technologijų
pamokų ciklas „Žalčio simbolis
tautodailėje, muzikoje,
literatūroje“

2018kovas

J.Vitkauskienė
L.Juodagalvienė,
R.Šidlaukskienė.
A.Čereškevičius,
I.Kujalienė
(Nalšios
muziejus)

23.

Kultūrinės – pažintinės kelionės
„Pažink savo kraštą“

2017-2018 1-4 gimnazijos
m.m.
klasių vadovai

24.

Akcija „Šok į tėvų klumpes“

20172018m. m.

Gimnazijos veiklos viešinimas
rajoninėje ir respublikinėje
spaudoje
Dalyvavimas seminaruose,
kvalifikacijos kėlimo kursuose
Dalyvavimas rajono metodinės
grupės veikloje

2017-2018 Dalykų mokytojai
m.m.

Darbo patirties sklaida

2017-2018 Dalykų mokytojai
m.m.
2017-2018 Dalykų mokytojai
m.m.

Atvirų pamokų stebėjimas ir
aptarimas
Pažintinės, informacinės
medžiagos, mokinių kūrybos
kabinetų stenduose, gimnazijos
svetainėje pateikimas
Gimnazijos laikraščio
„Zigmukas“ ir priedo
„Abiturientas“ leidimas

2017-2018 Dalykų mokytojai
m.m.
2017-2018 Dalykų mokytojai
m.m.

Kvalifikacijos kėlimo
galimybės
Profesinio
bendradarbiavimo
plėtojimas
Darbo patirties sklaida

25.
26.
27.
28.
29.

30.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

2017-2018 L.Juodagalvienė
m.m.

Darbo patirties sklaida

Saviraiškos galimybių
sudarymas

1.2 Uždavinys: Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymą bei
dalykinių žinių sąsajas su pritaikymu gyvenimiškoje praktikoje
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Posėdis:
Valstybinių brandos
egzaminų ir PUPP rezultatų
analizė.

Vykdymo
laikas
2017m.
rugpjūtis

Atsakingi
vykdytojai
V. Cicėnienė
J. Paulavičienė
Dalykų
mokytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Išanalizavus rezultatus bus
koreguojami naujų mokslo
metų planai (pagal poreikį ir
situaciją

2.

Žydų genocido aukų
minėjimas

2017 m. rugsėjis

3.

Atvira – integruota istorijos
ir tikybos pamoka
„Krikščionybės esmė“
Integruotos pamokos:
matematikos – informatikos;
chemijos – anglų kalbos

2017 m. spalis
2017 m.
lapkričio27 d.gruodžio 1d.

Dalykų
mokytojai

5.

Bandomųjų valstybinių
užsienio kalbos brandos
egzaminų 4 klasių
mokiniams organizavimas,
vertinimas ir aptarimas

2018 m.
sausis
kovas
gegužė

Mokiniai geriau pasiruoš
brandos egzaminams

6.

Bandomasis istorijos
egzaminas

2018 m. sausis vasaris

E.
Tomašauskienė
S. Kraujalienė
D. Voitechovič
A. Paulauskaitė
D.
Maslianikienė
D. Galatiltienė
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

7.

Bandomųjų matematikos,
fizikos, chemijos, biologijos
brandos egzaminų ir
bandomųjų PUPP
patikrinimų organizavimas ir
aptarimas
Bandomojo PUP užsienio
kalbų lygio nustatymo testo
10 klasių mokiniams
organizavimas, vertinimas ir
aptarimas
Moksleivių rengimas šalies
verslo ir ekonomikos
simuliacijos varžyboms
TITAN
Rajoninės technologijų
olimpiados organizavimas ir
dalyvavimas

2018 m. vasaris kovas

Metodinės
grupės
mokytojai

Mokiniai geriau pasiruoš
brandos egzaminams ir
PUPP patikrinimui

2018 m. kovas

Visi užsienio
kalbų mokytojai

Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

2017 – 2018 m.
m.

M. Zaičikas

Verslumo ugdymas

2018-vasaris

A.Čereškevičius
J.Šisterova

Pasidalinimas patirtimi su
rajono menų ir technologijų
pedagogais, dėl brandos
egzamino organizavimo,
vygdymo bei vertinimo
klausimais
Bandomojo lietuvių kalbos
pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo
organizavimas 2 –ųjų klasių
mokiniams

2017-lapkritis

J.Vitkauskienė,
A.Čereškevičius

Dalyvavimas mokyklinėje ir
rajoninėje olimpiadoje,
bendradarbiavimas su kitų
mokyklų mokiniais ir
mokytojais, pasidalinimas
patirtimi
Pasidalinimas patirtimi,
siekiant geresnių rezultatų

Balandis

O.Barkuvienė
L.Juodagalvienė
R.Grigonienė
R.Šidlauskienė
Ž.Garlienė

4.

8.

9.

10.

11.

12.

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė
L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė

Tolerancijos ir pilietiškumo
ugdymas
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

Mokiniai geriau pasiruoš
brandos egzaminui

Ugdymo turinio
orientavimas į gebėjimų
ugdymą

13.

14.

Lietuvių kalbos ir literatūros Sausis
olimpiados
užduočių
kūrimas
ir
olimpiados
organizavimas
Metodinės grupės posėdis Spalis
„Kontrolinių
darbų
planavimas“

Lietuvių kalbos
mokytojos

Aukštesni mokinių
pasiekimai ir pažanga

O.Barkuvienė

Geresnis
mokymosi
tenkinimas

mokinių
poreikių

1.3. Uždavinys: Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, lankomumą, stiprinti mokinių motyvaciją
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Kontrolinių ir namų darbų
skyrimo aptarimas

Vykdymo
laikas
2017m. spalis

Atsakingi
vykdytojai
V. Cicėnienė
Dalykų
mokytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Padės išanalizuoti derinimo
su kitais mokytojais
problemas
Supažindinimas su LR
Konstitucija, fiksuojama ir
analizuojama mokinio
individuali pažanga
Bus parengtos ir aptartos
statistinės
ataskaitos, supažindinta
gimnazijos bendruomenė
Didės mokinių motyvacija

2.

Konstitucijos egzamino
organizavimas 11-12 kl.
mokiniams

2017 m. spalis

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

3.

Dalykų olimpiadų
gimnazijoje organizavimas

2017 m. lapkritis

Dalykų
mokytojai

4.

Dalyvavimas internetiniame
konkurse „Olympis“

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

2017 m. lapkritis
2018 m. kovas
Konkurso 1 gimnazijos
2017 m.
klasėms „Įveiksime kartu“
lapkričio27 d.organizavimas ir pravedimas gruodžio 1d.
Mokyklinių olimpiadų
2017 m.
nugalėtojų apdovanojimas
lapkričio27 d.gruodžio 1d
Mokyklinės užsienio kalbų
2017 m. gruodis
(anglų, rusų, vokiečių)
olimpiados 10-11 klasių
mokiniams organizavimas
Dalyvavimas dalykų rajono 2018 m. sausisetapo olimpiadose
vasaris

M. Gučienė

Mokyklinio anglų kalbos
konkurso 9-10 klasių
mokiniams organizavimas
Mažoji mokyklinė užsienio
kalbų olimpiada 1
gimnazijos klasėms
Mokyklinės istorijos
olimpiados organizavimas

2018 m. vasaris

Visi anglų
kalbos
mokytojai
Visi užsienio
kalbų mokytojai

2018 m. vasaris

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

Mokyklinės geografijos
olimpiados organizavimas

2018 m. vasaris

M.Vitkauskas
G.Šamšūra

2018 m. vasaris

M. Gučienė

Didės mokinių motyvacija ir
gerės žinių kokybė

D. Jasiulionienė

Mokinių skatinimas,
motyvacija

Visi užsienio
kalbų mokytojai

Stipresnė mokinių
motyvacija siekti geresnių
mokymosi rezultatų

Dalykų
mokytojai

Bus parengtos ir aptartos
statistinės
ataskaitos, didės mokinių
motyvacija
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti geresnių
mokymosi rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti geresnių
mokymosi rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti geresnių
mokymosi rezultatų ir
istorijos žinių gilinimas
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti geresnių

13.
14.

15.

16.

17.

Dalyvavimas konkurse
2018 m. kovas
„Kengūra 2018“
Dalyvavimas nacionaliniame 2018 m. kovas
konkurse „Lietuvos istorijos
žinovas“

Dalykų
mokytojai
V.Jaksebogienė
O. Orechovienė
L.Chaleckienė

Konsultacijos ir
vadovavimas 3-4 klasių
moksleiviams, kurie
dalyvauja Lietuvos Junior
Achievement rengiamame
ekonomikos ir verslo
simuliacijos varžybose
Moksleivių lankomumo
prevencija ir kontrolė VGK

2017 – 2018 m.
m.

M. Zaičikas

2017 – 2018 m.
m.

VGK nariai

Elgesio ir lankomumo
problemos 1-4 gimnazijos
klasėse
Mokinio taisyklės ir jų
nesilaikymo pasekmės 1 kl.
mok.

Spalio mėn.

Socialinė
pedagogė T.
Godlevskienė,
1 gimnazijos
klasių vadovai

mokymosi rezultatų ir
geografijos žinių gilinimas
Didės mokinių motyvacija
Stipresnė mokinių
motyvacija, fiksuojama ir
analizuojama mokinio
individuali pažanga
Ekonomikos žinių
gilinimas, didės gabių
mokinių pasiekimai rajono,
šalies, tarptautinėse
konkursuose
Lankomumo prevencijos
vykdymas, moksleivių
asmeninės atsakomybės
ugdymas
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

1.4. Uždavinys: Ugdymo procese taikyti skatinantį vertinimą: mokinių pasiekimus vertinti orientuojantis
į jų gebėjimus ir daromą pažangą. Tobulinti mokinio individualios pažangos fiksavimą ir analizavimą.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Veiklos pavadinimas
Kontrolinių darbų
derinimas
Pažangos ir pasiekimų
vertinimo bei fiksavimo
tvarkos aprašų aptarimas
Dalykų modulių programų
ir dalykų teminių planų
aprobavimas
Dalykų programų, dalykų
modulių programų ir
teminių planų rengimas ir
aprobavimas
Diskusijos metodinėje
grupėje apie vieningą
mokinių pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistemą ir būdus, kaip
paskatinti mokinius už
pažangą
Mokinių pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistemos taikymo

Vykdymo
laikas
2017 m.
rugpjūtis

Atsakingi
vykdytojai
V. Cicėnienė

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Mokytojai geriau planuos
laiką, mokiniai geriau
pasiruoš atsiskaitymams.
Mokytojai paruoš arba
koreguos savo dalyko
vertinimo ir fiksavimo aprašą.
Gerės mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas
Geresnis mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas

2017 m. rugsėjis

Visi dalykų
mokytojai

2017-2018m. m
rugsėjis -sausis

Visi užsienio
kalbų mokytojai

Sukurta vieninga, mokinį
motyvuojanti pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistema

2018 m. sausio
pabaiga –
vasario pradžia

Metodinės
tarybos
pirmininkė

Pristatytas mokinių pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistemos gimnazijoje aprašas

ypatumai

L. Grybauskienė

Lankomumo įtaka
ugdymosi rezultatams
Lankomumo aprašo
taikymo ypatumai

Socialinė
pedagogė
T. Godlevskienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė

I-ojo pusmečio rezultatų
aptarimas

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Klasių vadovai

Aptarta lankomumo įtaka
ugdymosi rezultatams,
lankomumo aprašo
veiksnumas, numatytos
lankomumo gerinimo
priemonės

Pristatyta I pusmečio
pažangumo suvestinė. Klasių
vadovai inividualiai pristato
klasių rezultatus, teikia
siūlymus padėkoms,
pastaboms
Veiklos planavimas

Darbo plano, teminių
planų ir programų
aprobavimas, vertinimo ir
fiksavimo sistemos
aptarimas
Valstybinių užsienio
kalbos brandos egzaminų
(žodžiu ir raštu) vertinimas

2017-09

Visi soc. mokslų
ir kūno kultūros
mokytojai

2018 m.
kovas arba
balandis
( žodžiu)

Geresnė mokytojų darbo
kokybė, efektyvesnis mokinio
individualios pažangos
vertinimas ir fiksavimas

Matematikos PUPP darbų
vertinimas ir aptarimas
Metodinės veiklos už
2016-2017 mokslo metus
aptarimas
Individualios mokinių
pažangos aptarimas
metodinėje grupėje
Mokinių krūvio
reguliavimo aptarimas
metodinėje grupėje
2017-2018 m. m. veiklos
rezultatų aptarimas
2018 - 2019 m. m.
perspektyvinio veiklos
plano sudarymas
Veiklos plano aptarimas,
teminių planų aprobavimas

2018 m. birželis

Žodžiu:
D. Maslianikienė
D. Galatiltienė
S. Kraujalienė
A. Paulauskaitė
E. Tomašauskienė
D. Voitechovič
J. Jarmolovskaja
Raštu :
D. Maslianikienė
Matematikos
mokytojai
Visi soc. mokslų
ir kūno kultūros
mokytojai
1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Kovo mėn.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Geresnis mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas

Gegužės mėn.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Nuosekli, gimnazijos tikslus
atitinkanti 1-4 gimnazijos
klasių vadovų metodinės
grupės veikla

Rugsėjis

Valstybinių brandos
egzaminų rezultatų
aptarimas

Rugsėjis

Metodinių grupių Ugdymo turinys
pimininkai
orientuojamas į gebėjimų
ugdymą
Metodinių grupių Išryškinami mokinių
pimininkai
pasirengimo egzaminams
trūkumai

2018 m. birželis
Lapkričio mėn.

Padės mokytojams koreguoti
matematikos mokymo planus
Įgytų kompetencijų ir
rezultatų aptarimas
Geresnis mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas

14.

15.

Bandomojo egzamino
organizavimas 4-ųjų
gimnazijos klasių
mokiniams
Metodinės grupės posėdis
„Mokinių pažangos
vertinimas“

Vasaris

Sausis

O.Barkuvienė
L.Juodagalvienė
Ž.Garlienė
J.Žemienė
O.Barkuvienė

Ugdymo turinio orientavimas
į gebėjimų ugdymą
Geresnis mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas

2 Tikslas. Kurti ir plėtoti mokinių kūrybos ir saviraiškos erdves, puoselėti tradicijas
2.1. Uždavinys: Pažinti ir pagal galimybes tenkinti mokinių neformaliojo ugdymosi reikmes,
skatinančias ir padedančias realizuoti kūrybinius gebėjimus, sudaryti plačias saviraiškos galimybes
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Dalyvavimas mokslo
festivalio „Erdvėlaivis
Žemė“ renginiuose

Vykdymo
laikas
2017m.
rugsėjis

Atsakingi vykdytojai
Dalykų mokytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Mokiniai galės lankyti
renginius kituose miestuose,
klausytis įdomių paskaitų,
atlikti eksperimentus

2.

Dalyvavimas Europos kalbų
dienos renginiuose

2017m.
rugsėjis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Sveikatinti mokinius ,
lavinti fizines ypatybes
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas

3.

2017m. Europos judriosios
savaitės renginiai
Dalyvavimas tarptautiniame
konkurse „Olympis“ (rudens
ir pavasario sesija)

Kūno kultūros
mokytojai
Metodinių grupių
pirmininkai
Visi užsienio kalbų
mokytojai

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas, tarp
dalykinė integracija

5.

Pažintinių ekskursijų,
išvykų organizavimas
Išvykos į teatrą (spektaklius
anglų kalba)

2017 m.
rugsėjis
20172018m.m
rugsėjisgegužė
20172018m.m
rugsėjisgegužė

6.

Dalyvavimas projektinėje
veikloje
Projekto „Mokykimės
kartu“ tęsinys

20172018m.m
rugsėjisgegužė

S. Kraujalienė
D. Voitechovič

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas

7.

Užduočių gimnazijos
istorijos ir Zigmo Žemaičio
gimimo dienai skirtam
konkursui „Eruditas-2018"
rengimas
Mokomoji – pažintinė
ekskursija prie Lino
Verdenės

2017 m.
spalis

Dalykų mokytojai

Užduotys padės įvertinti
mokinių bendrąsias
kompetencijas, skatins
mokinių kūrybingumą

2017 m.
spalis

G.Šamšūra

Sportinės veiklos diena

2017 m.
spalis

Kūno kultūros
mokytojai

Mokinių akiračio plėtimas
apie Švenčionių kraštą,
skatins mokinių
kūrybingumą
Sveikatinti mokinius, lavinti
fizines ypatybes

4.

8.

9.

10.

Rajoninės bendrojo ugdymo
mokyklų krepšinio varžybos

2017 m.
spalis

Kūno kultūros
mokytojai

Populiarinti krepšinį

11.

Mokomoji-pažintinė
ekskursija į Vilnių tema
„Vilnius – skirtingų
konfesijų centras“

2017 m.
spalislapkritis

L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė

12.

Žinių ir įvairių
kompetencijų konkursas
„Labirintas“

2017 m.
lapkričio27
d.- gruodžio
1d.

Metodinės grupės
mokytojai

13.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų
savaitė

Metodinės grupės
mokytojai

14.

Dalyvavimas konkurse
„Tavo žvilgsnis“

2017 m.
lapkričio27
d.- gruodžio
1d.
2017m.
gruodis

Skatins mokinių
bendravimo,
bendradarbiavimo įgūdžius,
plėsis mokinių
kompetencijos
Skatins mokinių
bendravimo,
bendradarbiavimo įgūdžius,
plėsis mokinių
kompetencijos
Įtrauks mokytojus ir
mokinius į aktyvų
bendradarbiavimą. Skatins
mokinių saviraišką

15.

Kalėdinis krepšinio turnyras
3x3
LMŽ rajoninės, zoninės ir
finalinės štangos spaudimo
varžybos
Dalyvavimas konkurse
„Kalbų kengūra“

2017 m.
gruodis
2018 m.
sausis

Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai

2018 m.
vasaris

Visi užsienio kalbų
mokytojai

18.

Gimnazijos savaitė

19.

Integruotas projektas 4
gimn. kl. mokiniams
,,Renkuosi atsakingai“
Konkurso „Eruditai 2018“
organizavimas

2018 m.
vasaris
2018 m.
vasaris

Visi soc. mokslų
mokytojai
D.Voitechovič
B.Stulgaitytė

2018 m.
vasaris

S. Kraujalienė
D. Voitechovič

16.
17.

20.

Visi užsienio kalbų
mokytojai

21.

Tarpmokyklinio renginio
organizavimas „Mus
sujungia kryžiažodžių
konkursas“

2018 m.
kovas

D. Votechovič
S. Kraujalienė

22.

Užsienio kalbų savaitės
renginių organizavimas

2018 m.
balandis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

23.

LMŽ lengvosios atletikos
varžybos
Ilgalaikiai pilietiškumo
projektai:
,,Švenčionių krašto tautinės
mažumos“, ,,Partizaninis
judėjimas Švenčionių
krašte“, ,,Misija –Sibiras“,
,,Renkuosi respubliką“

2018 m.
gegužis
2017-2018
m. m.

Kūno kultūros
mokytojai
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

24.

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas.
Populiarinti krepšinį
Populiarinti sunkiosios
atletikos sporto šaką
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Gimnazijos tradicijų
puoselėjimas
Vertybių puoselėjimas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Skatins ir padės realizuoti
mokinių kūrybinius
gebėjimus
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Populiarinti lengvąją
atletiką
Pilietiškumo , tolerancijos
ugdymas, istorijos žinių
gilinimas

25.

LMOF atskirų rungčių
lengvosios atletikos
varžybos
Savaitė be patyčių

2017 m.
birželis

Kūno kultūros
mokytojai

Populiarinti lengvąją
atletiką

2017 m. m.

Pilietiškumo , tolerancijos
ugdymas

27.

Integruotos etikos ir
psichologijos pamokos ir
projektai

2017 – 2018
m. m.

D.Voitechovič
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė
D.Voitechovič
J. Pošiūnienė

28.

Kūrybinės ir technologinės
krypties būrelių
dalyvavimas rajoninėje
rudens kermošiaus mugėje

2017-rugsėjis

29.

Paskutinio skambučio
šventės koncertas
Abiturientų dailės bei
technologijų baigiamųjų
darbų paroda

30.

Gimnazijos tradicijų,
švenčių puoselėjimas:
Mokytojų diena, kalėdinė
vakaronė, gimnazistų
krikštynos, šimtadienis ir kt.
Dalyvavimas rašinių
konkursuose

26.

31.

32.
33.
34.

Spektaklio peržiūra ir
aptarimas
Europos kalbų diena

2017-2018m.
m.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Tolerancijos ugdymas,
skatins ir padės realizuoti
mokinių kūrybinius
gebėjimus
Kūrybinių gebėjimų ir
verslumo skatinimas,
tenkinant mokinių
neformalaus ugdymo
reikmes, skatinant įvairių
poreikių mokinių saviraišką
Integruota meninė veikla,
visuomenei, bendruomenei,
tėvams atskleidžianti
abiturientų meninius
pasiekimus, saviraišką
gimnazijoje
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

Pagal rajono,
respublikos
parengtą
planą
II pusmetis

Lietuvių kalbos
mokytojos

Saviraiškos galimybių
sudarymas

Lietuvių kalbos
mokytojos
Kalbų mokytojai

Neformaliojo ugdymosi
galimybių sudarymas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

2018-gegužė

Rugsėjis

A.Čereškevičius,
J.Šisterova,
V.Valeika

K.Pranskus,
J.Vitkauskienė,
A.Čereškevičius,
J.Šisterova

Kovas

Lietuvių kalbos
mokytojos

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

35.

Dalyvavimas konkursuose
„Švari kalba – švari galva“,
„Olympis 2018 – Pavasario
sesija“ bei „Kalbų kengūra“
Dailyraščio konkursas

Kovas

Ž.Garlienė

36.

Lietuvių kalbos savaitė

Kovas

37.

Meninio skaitymo
konkursas, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo 100mečiui
Integruota lietuvių kalbos ir
tikybos pamoka „Biblinio
pasakojimo savitumas“ 2c
kl.

Sausis

Lietuvių kalbos
mokytojos
Lietuvių kalbos
mokytojos

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

38.

Sausis

R.Grigonienė

Aktyvesnis pažangių
naujovių taikymas

Rašinių konkursas, skirtas
gimnazijos 100-mečiui

Gruodis-

Dalyvavimas konkurse
„Olympis 2017 – Rudens
sesija“

Lapkritis

41.

Projektas „Baltų kultūros
ženklai “ 2-3 kl. mokiniams

Rugsėjisgegužė

42.

Projektas „Kurti – tai

Rugsėjisgegužė

39.

40.

gyventi“
Informaciją gimnazijos
internetinei svetainei apie
gimnazijos mokinių
vykdomą kūrybinę veiklą
bei saviraišką rengimas

43.

sausis

Lietuvių kalbos
mokytojos
M. Gučienė
Dalykų mokytojai

2017-2018
m. m.

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

L.Juodagalvienė
O.Barkuvienė
Ž.Garlienė
R.Grigoninė
J.Žemienė

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

Gimnazijos svetainės
darbo grupės nariai,
dalykų mokytojai,
mokiniai

Stiprinti didžiavimosi
gimnazija ir jos
bendruomene kultūrą bei
atvirumą visuomenei

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

2.2. Uždavinys: Teikti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą gabiems ir mokymosi sunkumų, psichologinių
problemų turintiems mokiniams
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo
laikas

1. 1-ų gimnazijos klasių
vadovų informacija dalykų
mokytojams (adaptacinis
laikotarpis), 1 – okų
adaptacijos įvertinimas
Mokinių, baigusių meno ir
sporto mokyklas, prašymų
leisti lankyti šių dalykų
pamokas pagal individualų
grafiką svarstymas
2. Namų darbų
diferencijavimo galimybių ir
būdų pristatymas metodinės
tarybos posėdyje

2017 m.
spalio 20 d.

3. Atstovavimas gimnazijos
mokytojų priėmimo į darbą
konkursuose

Esant
poreikiui

2017 m.
spalis

Atsakingi vykdytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

1–ų gimnazijos
klasių vadovai
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Jasiulionienė
Visi soc. mokslų ir
kūno kultūros
mokytojai

Posėdžio metu mokytojai
bus supažindinti su 1-ų
gimnazijos klasių ypatumais

Gimnazijos tarybos
pirmininkė
J. Jarmolovskaja,
gimnazijos tarybos
nariai

Objektyvių sprendimų
priėmimas

Priimtas nutarimas dėl
menų, kūno kultūros
pamokų lankymo pagal
individualų grafiką
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

3. Tikslas. Tobulinti ir skatinti glaudų bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) ir
socialiniais partneriais

3.1. Uždavinys: Taikyti naujas, įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų
formas, stiprinant klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių įsitraukimą į Gimnazijos
bendruomenės veiklą
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo laikas

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

1.

Sportinės varžybos, skirtos
rajono Rudens kermošiui

2017 m. spalis

Kūno kultūros
mokytojai

Skatinti bendruomeniškumą
ir populiarinti sveiką
gyvenseną

2.

Gerumo akcija

2017 m. gruodis

D.Voitechovič

Socialinė veikla

3.

Tolerancijos dienos
minėjimas

2017 m.
lapkritis

D.Voitechovič
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

Tolerancijos ir saugesnės
aplinkos ugdymas

4.

Konferencija, skirta
Lietuvos valstybingumo
šimtmečiui paminėti
Integruotas rajoninis
projektas
Advento vakaronė
gimnazijoje

2018 m. vasaris

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė

2017-gruodis

K.Pranskus,
J.Razmienė,
J.Vitkauskienė,
J.Šisterova

Teminiai klasių tėvų
susirinkimai
Tėvų dienos
Gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo išvadų ir
gimnazijos perspektyvų
aptarimas

Gruodžio mėn.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Pilietiškumo, patriotizmo,
tolerancijos ugdymas kartu
su Švenčionėlių Mindaugo
gimnazija. Vyks protmūšis,
debatai ir konferencija
Gimnazijos bendruomenė
(mokytojus, mokinius ir
tėvelius bei visuomenės
atstovus) suburianti etninė
veikla
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su tėvais

2018 m. birželis

Gimnazijos
tarybos nariai

8.

2018-2019 m. m. ugdymo
plano ir veiklos projektų
pristatymas ir aptarimas

2018 m. birželis

9.

Gimnazijos 2018-2019 m.
m. ugdymo plano ir veiklos
plano svarstymas ir
pritarimas

2018 m.
rugpjūtis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Jasiulionienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Jasiulionienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.

5.

6.
7.

Gimnazijos tarybos bei
mokytojų tarybos
posėdžiuose pristatomos
gimnazijos veiklos
įsivertinimo išvados.
Teikiami pasiūlymai dėl
gimnazijos veiklos
gerinimo, planavimo ir
tolimesnio įsivertinimo
Ugdymo plano ir veiklos
plano projektų pristatymas
gimnazijos taryboje bei
mokytojų taryboje. Teikiami
pasiūlymai, aptariamos
numatomos veiklos
Tarybos nariai susipažins su
nauju veiklos planu, bus
skatinami inicijuoti
gimnazijos bendruomenės ir
visuomenės
bendradarbiavimą, siekiant
sėkmingai įgyvendinti

Paulavičienė
10.

Atstovavimas gimnazijos
mokytojų priėmimo į darbą
konkursuose

Esant poreikiui

11.

Siūlymų dėl gimnazijos
darbo tobulinimo, mokinių
ugdymo sąlygų sudarymo,
gimnazijos materialinių ir
intelektualinių išteklių
formavimo teikimas

2017-2018 m.
m.

Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja,
gimnazijos
tarybos nariai
Gimnazijos
tarybos nariai

svarbiausius veiklos
uždavinius ir tikslus
Objektyvių sprendimų
priėmimas

Gimnazijos tarybos nariai
teiks siūlymus, skatins tėvus
aktyviai dalyvauti ugdymo
procese

3.2. Uždavinys: Efektyviau teikti žinias apie Gimnazijoje vykdomas pagrindinio ugdymo antro etapo ir
vidurinio ugdymo bei neformaliojo ugdymo programas, mokinių ugdymo (-si) rezultatus, lankomumą,
elgesį, Gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus
Veiklos pavadinimas
Eil.
Nr.
1. Medžiagos apie metodinės
grupės veiklą gimnazijos
internetiniam tinklapiui
rengimas
2. Mokytojų tarybos posėdis.
Mokinių pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistemos taikymo ypatumai

Vykdymo laikas

Atsakingi
vykdytojai

Visi mokslo
metai

J. Paulavičienė
D. Galatiltienė
L. Juodagalvienė

Viešinti veiklą ir
supažindinti bendruomenę
su pasiekimais

2018 m. sausio
pabaiga –
vasario pradžia

Metodinės
tarybos
pirmininkė
L. Grybauskienė

Aptartas mokinių pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistemos gimnazijoje aprašo
vykdymas

Lankomumo įtaka ugdymosi
rezultatams
Lankomumo aprašo taikymo
ypatumai

Socialinė
pedagogė
T. Godlevskienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Klasių vadovai

I-ojo pusmečio rezultatų
aptarimas
3. Pamokos-ekskursijospaskaitos 1-4 kl. mok. tema
„Palankios ir trukdančios
jėgos siekiant karjeros
tikslų“

2017-2018m. m.

Profesinio
veiklinimo
organizatorė A.
Abromavičienė,
1-4 kl. vadovai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

Aptarta lankomumo įtaka
ugdymosi rezultatams,
lankomumo aprašo
veiksnumas, numatytos
lankomumo gerinimo
priemonės
Pristatyta I pusmečio
pažangumo suvestinė.
Klasių vadovai inividualiai
pristato klasių rezultatus,
teikia siūlymus padėkoms,
pastaboms
Testų apibendrinimas

4. Gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo išvadų ir
gimnazijos perspektyvų
aptarimas.

2018 m. birželis

Gimnazijos
tarybos nariai

5. 2018-2019 m. m. ugdymo
plano ir veiklos projektų
pristatymas ir aptarimas

2018 m. birželis

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui D.
Jasiulionienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė

Gimnazijos tarybos bei
mokytojų tarybos
posėdžiuose pristatomos
gimnazijos veiklos
įsivertinimo išvados.
Teikiami pasiūlymai dėl
gimnazijos veiklos
gerinimo, planavimo ir
tolimesnio įsivertinimo
Ugdymo plano ir veiklos
plano projektų pristatymas
gimnazijos taryboje bei
mokytojų taryboje. Teikiami
pasiūlymai, aptariamos
numatomos veiklos

3.3. Uždavinys. Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Mokinių konferencija

Vykdymo laikas

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

2018 m.

Metodinės grupės
mokytojai

Skatins ir padės realizuoti
mokinių kūrybinius
gebėjimus
Populiarinti futbolą

kovas

2.

Lietuvos mokyklų futbolo
žaidynės „Golas“

2018 m. birželis

Kūno kultūros
mokytojai

3.

Integruotas projektas 4
gimn. kl. mokiniams
„Renkuosi atsakingai“
Konferencija, skirta
Lietuvos valstybingumo
šimtmečiui paminėti
Integruotas rajoninis
projektas
Kiekvieno mokinio
pažangos ir pasiekimų
gerinimas ir efektyvesnis
tėvų įtraukimas į ugdymo
procesą

2018 m. vasaris

D.Voitechovič

2017 m. vasaris

B.Stulgaitytė
V.Jaksebogienė

4.

5.

6.

O.Orechovienė

2018 m. sausis

Mokyklos ir šeimos sąveikų Priedai Nr.1-8
stiprinimas: tėvų
pedagoginis švietimas, tėvų
forumo veikla; atvirų durų
dienos; bendruomenės
diskusijos, refleksijos
gimnazijos veiklos kokybės

Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja,
Metodinės
tarybos
pirmininkė L.
Grybauskienė
Klasės auklėtojai
A.
Abramovičienė
Pagalbos
mokiniui
specialistai

Vertybių puoselėjimas
Pilietiškumo, patriotizmo
tolerancijos ugdymas kartu
su Švenčionėlių Mindaugo
gimnazija. Vyks protmūšis,
debatai ir konferencija

Geresnis tėvų švietimas ir
pagalba ugdant savo vaikus.
Aktyvesnis dialogas
analizuojant mokinių norus
ir lūkesčius 80% tėvų
aktyvo dalyvaus, priims
sprendimus planuodami ir

tobulinimui; projektas,
skirtas Tarptautinei šeimos
dienai; profesinio
veiklinimo vizitai į tėvų
darbovietes

vertindami ugdymo procesą;
70% tėvų bendruomenės
narių dalyvaus
susirinkimuose, renginiuose;
Klasių auklėtojai
organizuoja tėvų
susirinkimus, pedagoginį
tėvų švietimą, padeda
organizuojant tėvų
apklausas. Klasių
valandėlių metu lankomasi
tėvų darbovietėse. Siūloma
organizuoti visuotinius tėvų
susirinkimus, rengti
paskaitų ciklus tėvams

4. Tikslas. Kurti ir tobulinti modernią ir saugią ugdymo (-si) aplinką.
4.1. Uždavinys: Siekti, kad ugdymo įstaigos patalpos atitiktų higienos normas
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo laikas

Eksploatuoti pastatus
(valyti, vykdyti einamąjį
remontą, užtikrinti turto ir
priešgaisrinę saugą)
vadovaujantis Lietuvos
higienos norma HN 21-2011
„Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji
sveikatos reikalavimai.“ ir
kitais teisės aktais
Dailės studijos projektas –
gimnazijos erdvių
dekoravimas sieninės
tapybos darbais
Poilsio erdvės sukūrimas
bendrabutyje

Nuolat

4.
5.

2.

3.

Atsakingi
vykdytojai
V. Valeika,
aptarnaujančio
personalo
darbuotojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

2017-2018m.m

J.Vitkauskienė,
A.Čereškevičius

Gimnazijos erdvių
dekoravimas kolektyviniais
darbais

2017-2018 m.
m.

VGK nariai

Gimnazijos renovacijos
darbai

2017 – 2018 m.
m.

Gimnazijos
administracija

Gimnazijos erdvių
dekoravimas ir pritaikymas
bendruomenės poreikiams
Renovacija vykdoma pagal
numatytus terminus

Teisės pažeidimų, patyčių ir
smurto prevencija.
Prevencinių programų ir
veiklų organizavimas.
Vykdyti patyčių ir smurto
programą Olweus.

2017 – 2018 m.
m.

D. Jasiulionienė
J. Paulavičienė
J. Pošiūnienė
T. Godlevskienė

Priežiūrą vykdančių
institucijų aktai ir juose
nurodytų trūkumų kiekis ir
mastas, darbuotojų,
mokinių, tėvų anketinės
apklausos (atsiliepimai)
duomenys apie pastato
eksploatavimą

Mokiniams bus
organizuojami susitikimai
su policijos pareigūnais ir
vaiko teisių tarnybos
darbuotojais. Bus ugdoma
mokinių socialinė
atsakomybė.
Klasės valandėlės ir VGK
renginiai bus organizuojami
„Olweus „ programos

Mokytojų budėjimas
gimnazijoje.

6.

Pamokų lankomumo
stebėsena ir gerinimas

2017 – 2018 m.
m.

T. Godlevskienė

pagrindu. Mokytojai su
mokiniais ir kolegomis
analizuos kaip atpažinti
negatyvias elgesio
apraiškas, teiks pagalbą.
Mokytojai budės pagal
parengtą grafiką, bus
stebimas mokinių elgesys
per pertraukas bei vykdoma
patyčių ir kt. apraiškų
prevencija
Pamokų lankomumo
rezultatų analizė.
Lankomumo problemos ir
analizė bus nagrinėjama
mokytojų tarybos
posėdžiuose, klasių
auklėtojų organizuojamuose
susirinkimuose,
bendruomenės
susirinkimuose, VGK

4.2. Uždavinys. Ieškoti pakankamo finansavimo bei paramos, kad esamas ir būsimas erdves Gimnazijos
bendruomenė galėtų kurti bei puošti kūrybiškai, užtikrinant švarą, tvarką ir estetiškumą
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo
laikas

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai

1. Gimnazijos
1
tarybos posėdis
Efektyvesnis
.
tėvų
įtraukimas į ugdymo
procesą

2018 m. sausis

Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja

Tėvai skatinami ir efektyviau
dalyvauja ugdymo proceso
veiklose. Mokinių, tėvų
anketinės apklausos
(atsiliepimai)

2. Paraiškų
2
teikimas dėl
dalyvavimo
.
projektuose,
susijusiuose su erdvių
puoselėjimu (pagal
galimybes)
3. 2%
3 pajamų mokesčio
surinkimo
.
inicijavimas.
Teikti pasiūlymus lėšų
panaudojimui

2017-2018 m.
m.

Gimnazijos
administracija,
mokytojai

Pateikta bent viena paraiška ir
gimnazijos bendruomenė
dalyvauja projekte

2018 m. kovasbalandis

Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja

4. Mokytojų
4
tarybos posėdis
Įsivertinimo
.
grupės išvadų
pristatymas
2018-2019 m. m. veiklos
tikslų ir uždavinių
numatymas

2017 m. birželio Direktoriaus
14d.
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Įsivertinimo
grupės nariai

Gimnazijos taryboje inicijuoti
ir numatyti 2% mokesčių tam
tikrą sumą tikslingam
panaudojimui, esamų erdvių
puoselėjmui
Pristatomos gimnazijos
veiklos įsivertinimo išvados,
numatomos tobulinimo
kryptys kitiems mokslo
metams. Aptariami tikslai ir
uždaviniai kitiems mokslo
metams

5. Vykdyti
5
Olweus programos
standartų
.
reikalavimus

2017-2018 m.
m.

J. Paulavičienė

Atlikto tyrimo rezultatai rodo
patyčių mažėjimą tarp
mokinių.
Vykdomos veiklos agal
Olweus programą Klasių
valandėlių metu du kartus per
mėnesį kalbama apie patyčias,
stebimi filmukai, jie aptariami,
dalijamasi patirtimi,
modeliuojamos įvairios
situacijos

4.3. Uždavinys: Efektyviai, tikslingai naudoti turimus materialinius Gimnazijos išteklius
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Veiklos pavadinimas
Naujai gautus vadovėlius
paruošti išdavimui,
sutvarkyti jų apskaitą
Gimnazijos valgyklos
asortimento 2017-2018 m.
m. aptarimas ir pasiūlymai

Gimnazijos išteklių
turtinimas. Vadovėlių ir
priemonių užsakymo
aptarimas
2% pajamų mokesčio
surinkimo inicijavimas.
Teikti pasiūlymus lėšų
panaudojimui
Užsakyti naujus vadovėlius,
pagal ŠMM nurodytus
galiojančių vadovėlių
sąrašus
Sudaryti sutartis su
leidyklomis dėl vadovėlių
tiekimo pagal užsakymus
Pasibaigus mokslo metams
surinkti vadovėlius ir
nurašyti pamestus bei
netinkamus naudoti
Pagrindinio ugdymo
programos baigimas
1-3 gimnazijos klasių
mokinių kėlimas į
aukštesnę klasę
Įsivertinimo grupės išvadų
pristatymas

Vykdymo laikas Atsakingi
vykdytojai
2017 m.
Bibliotekininkė
rugpjūtisrugsėjis
2017 m. spalis
Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja,
valgyklos vyr.
virėja
Metodinės
2017m.
grupės
gruodis,
2018 m. birželis

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Naujų knygų paruošimas
naudojimui

2018 m. kovasbalandis

Gimnazijos
tarybos
pirmininkė J.
Jarmolovskaja
Bibliotekininkė

Inicijuoti 2% mokesčio rinkimą
bei numatyti tikslingą jo
panaudojimą

2018-balandisgegužė

Bibliotekininkė

Sudaromos sutartys naujų
vadovėlių užsakymui pagal
galimybes

2018-gegužėbirželis

Bibliotekininkė

Surenkami vadovėliai,
nurašoma vartojimui netinkama
literatūra
bei vadovėliai
Aptariami 1-3 gimnazijos klasių
rezultatai. Svarstomas
klausimas dėl 1, 3 gimnazijos
mokinių kėlimo į aukštesnę
klasę.
Pristatomos gimnazijos veiklos
įsivertinimo išvados,
numatomos tobulinimo kryptys
kitiems mokslo metams.

2018-balandisgegužė

2017 m. birželio Direktorė R.
14d.
Razmienė
Klasių vadovai

Direktoriaus

Aptariamas valgyklos
asortimentas, teikiami mokinių
ir tėvų siūlymai ir galimybės jų
įgyvendinimui
Tikslingai užsakyti mokymo
priemones ir vadovėlius, ieškoti
rėmėjų

Tikslingai užsakyti mokymo
priemones ir vadovėlius

2018-2019 m. m. veiklos
tikslų ir uždavinių numatymas

9.

Mokytojų tarybos posėdis.
2017-2018 m. m. veiklos
rezultatų aptarimas
2018-2019 m. m. veiklos
plano ir ugdymo plano
pristatymas ir tvirtinimas

2018 m.
rugpjūtis

pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Įsivertinimo
grupės nariai
Direktorė R.
Razmienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
D. Jasiulionienė
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui
J. Paulavičienė

Aptariami tikslai ir uždaviniai
kitiems mokslo metams

Aptariama 2017-2018 m. m.
situacijos analizė.
Pristatomi ir patvirtinami 20182019 m. m. veiklos ir ugdymo
planai

4.4. Uždavinys: Efektyvinti pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos mokiniui, šeimai,
mokytojui teikimą.
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas

Vykdymo laikas

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinimo vertinimo kriterijai
Mokytojai susipažins su
individualiais būsimų mokinių
asmenybės bruožais, poreikiais,
motyvais
Susirinkimo metu mokytojai bus
supažindinti su 1-ųjų gimnazijos
klasių spec. poreikių mokinių
ypatumais, aptartas šių mokinių
tolesnis ugdymas

1.

Būsimų I klasių mokinių
psichologinio paveikslo
pristatymas mokytojams

2017m.
rugpjūtis

J.Pošiūnienė

2.

1 – ose gimnazijos klasėse
dirbančių mokytojų,
klasės vadovų ir pagalbos
mokiniui specialistų
susirinkimas dėl
specialiųjų poreikių
mokinių ugdymo
Informacijos apie
pagalbos mokiniams
specialistus ir institucijas
skelbimas ir viešinimas
Naujokų mokinių
adaptacijos tyrimas ir
stebėsena
Apvalaus stalo diskusijų
organizavimas, mokyklos
bendruomenei aktualiomis
temomis
Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių
individualių mokymo
pasiekimų aptarimas.
Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių
tolesnių ugdymo būdų ir
metodų aptarimas

2017 m. rugsėjo
12d.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Pagalbos
mokiniui
specialistai
J.Pošiūnienė

3.

4.
5.

6.

2017-2018m.m

2017 m. rugsėjis
- gruodis

J.Pošiūnienė

2017-2018m.m

J.Pošiūnienė

2017-2018 m.
m.
Kartą per
pusmetį

VGK nariai
Dalykų
mokytojai

Mokiniai sužinos, kokios
pagalbos, į kokius specialistus ir
institucijas gali kreiptis
Išsiaiškinti naujokų poreikiai,
rekomendacijų adaptacijai gerinti
teikimas
Didinamas bendruomeniškumo ir
pagarbos jausmas, gerinamas
gimnazijos mikroklimatas
Individualūs pokalbiai su
mokiniais Aptariami individualiai
ugdymo būdai bei poreikiai

7.

8.
9.
10.

11.

12.

Prašymų dėl BE ir PUPP
vykdymo ir vertinimo
pritaikymų nagrinėjimas,
darbų ir dokumentų
teikimas Švenčionių
rajono pagalbos tarnybai
Veiksmo savaitės „Be
patyčių“ renginiai

2018 m. sausis

Vaiko gerovės
komisijos nariai
Dalykų
mokytojai
Klasių vadovai

2 ir 4 gimn. klasių mokiniams
bus sudarytos sąlygos pritaikyti
vykdymo ir vertinimo
instrukcijos pagal teikiamas
Švenčionių pagalbos tarnybos
rekomendacijas
Didėja moksleivių tolerancijos,
supratingumo, atjautos
suvokimas
Mokinių savitarpio pagalba

2018 m. kovas

Savanorių grupės „Mes
kartu“ įkūrimas ir darbo
koordinavimas
Prevencinių programų
įgyvendinimas

2017-2018 m.
m.

J.Pošiūnienė
T. Godlevskienė
VGK nariai
J.Pošiūnienė

2017-2018 m.
m.

J.Pošiūnienė

Organizuojami užsiėmimai
smurto, žalingų įpročių,
seksualinės prievartos, prekybos
žmonėmis, savižudybių temomis

I klasių mokinių
supažindinimas su
biblioteka ir jos
funkcijomis
Pranešimas pedagogams
,,Socialinio pedagogo
bendradarbiavimo su
klasės vadovais ir dalykų
mokytojais ypatumai“

2017 m. spalis lapkritis

Bibliotekininkė,
Skaityklos
vedėja

Mokiniai susipažins su
biblioteka, jos galimybėmis ir
funkcijomis

2018 m.
balandžio mėn.

Socialinė
pedagogė T.
Godlevskienė

Saugios aplinkos kūrimas
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________________________________________
PRITARTA
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos tarybos
2017 m. rugpjūčio 25d. posėdžio
Protokolas Nr. GT – 2

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
1 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2017-2018 m. m.
Eil. Posėdžio tema
Data
Nr.
1.
Gimnazijos valgyklos
2017 m.
asortimento 2017-2018 m. m. spalis
aptarimas ir pasiūlymai
Mobiliųjų telefonų
naudojimas pamokoje.

2.

Atstovavimas gimnazijoje
mokytojų atestacinėje
komisijoje

Esant
poreikiui

Atsakingas

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Gimnazijos tarybos
Aptartas
pirmininkė J. Jarmolovskaja, asortimentas,
valgyklos vyr. virėja
teikiami pasiūlymai
pagal mokinių
poreikius
Numatytos
priemonės dėl
mobiliųjų telefonų
pamokoje naudojimo
Gimnazijos tarybos
Objektyvių
pirmininkė J. Jarmolovskaja, sprendimų
gimnazijos tarybos nariai
priėmimas
(objektyvių sprendimų
priėmimas)

3.

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos 2017-2020 m. m.
strateginio plano uždavinių
2017 m. įgyvendinimo
rezultatų aptarimas
Kiekvieno mokinio pažangos
ir pasiekimų gerinimas ir
efektyvesnis tėvų įtraukimas
į ugdymo procesą

2018 m.
sausis

2% pajamų mokesčio
surinkimo inicijavimas.
Teikti pasiūlymus lėšų
panaudojimui
Gimnazijos veiklos kokybės
įsivertinimo išvadų ir
gimnazijos perspektyvų
aptarimas

2018 m.
kovasbalandis
2018 m.
birželis

Gimnazijos tarybos nariai
(teikiami pasiūlymai dėl
gimnazijos veiklos
gerinimo, planavimo ir
tolimesnio įsivertinimo)

7.

2018-2019 m. m. ugdymo
plano ir veiklos projektų
pristatymas ir aptarimas

2018 m.
birželis

8.

Gimnazijos 2018-2019 m. m.
ugdymo plano ir veiklos
plano svarstymas ir
pritarimas

2018 m.
rugpjūtis

9.

Atstovavimas gimnazijos
mokytojų priėmimo į darbą
konkursuose

Esant
poreikiui

10.

Teikti informaciją gimnazijos 2017-2018
internetinėje svetainėje apie
m. m.
gimnazijos tarybos veiklą

11.

Siūlymų dėl gimnazijos
darbo tobulinimo, mokinių
ugdymo sąlygų sudarymo,
gimnazijos materialinių ir
intelektualinių išteklių
formavimo teikimas

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui J. Paulavičienė
(teikiami pasiūlymai dėl
planų pakeitimo)
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui J. Paulavičienė
(Tarybos nariai susipažins
su nauju veiklos planu, bus
skatinami inicijuoti
gimnazijos bendruomenės ir
visuomenės
bendradarbiavimą, siekiant
sėkmingai įgyvendinti
svarbiausius veiklos
uždavinius ir tikslus)
Gimnazijos tarybos
pirmininkė J. Jarmolovskaja,
gimnazijos tarybos nariai
(objektyvių sprendimų
priėmimas)
Gimnazijos tarybos nariai
(Stiprinti didžiavimosi
gimnazija kultūrą bei
atvirumą visuomenei)
Gimnazijos tarybos nariai
(Skatinti tėvus aktyviai
dalyvauti ugdymo procese)

4.

6.

2018 m.
sausis

2017-2018
m.m.

Gimnazijos tarybos
pirmininkė J. Jarmolovskaja

Bus įvertintas
strateginio plano
2016-2017 m. m.
numatytų veiklų
įvykdymas
Gimnazijos tarybos
Numatytos ir
pirmininkė J. Jarmolovskaja, taikomos priemonės
Metodinės tarybos
dėl efektyvesnio
pirmininkė L. Grybauskienė tėvų dalyvavimo
ugdymo procese
Gimnazijos tarybos
Objektyvių
pirmininkė J. Jarmolovskaja sprendimų
priėmimas
Teikiami pasiūlymai
dėl gimnazijos
veiklos gerinimo,
planavimo ir
tolimesnio
įsivertinimo
Teikiami pasiūlymai
dėl planų pakeitimo

Tarybos nariai
susipažins su nauju
veiklos planu, bus
skatinami inicijuoti
gimnazijos
bendruomenės ir
visuomenės
bendradarbiavimą,
siekiant sėkmingai
įgyvendinti
svarbiausius veiklos
uždavinius ir tikslus
Objektyvių
sprendimų
priėmimas
Stiprinti
didžiavimosi
gimnazija kultūrą bei
atvirumą visuomenei
Skatinti tėvus
aktyviai dalyvauti
ugdymo procese

____________________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
2 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS
PLANAS
2017-2018 m. m.
Eil.
Nr.

Posėdžio tema
1.

Data

1-ų gimnazijos klasių
2017 m.
vadovų informacija
spalio 10 d.
dalykų mokytojams
(adaptacinis laikotarpis)
1 – okų adaptacijos
įvertinimas, aptarimas
2017 -2018 m. m.
tarifinio sąrašo
pristatymas
Mokinių, baigusių meno
ir sporto mokyklas,

Atsakingas
1–ų gimnazijos klasių
vadovai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui J. Paulavičienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Posėdžio metu
mokytojai bus
supažindinti su 1-ų
gimnazijos klasių
ypatumais
Mokytojai
supažindinti su
parengtu pedagoginių
darbuotojų 2017-2018
m. m. tarifiniu sąrašu

prašymų leisti lankyti
šių dalykų pamokas
pagal individualų
grafiką svarstymas
2.

Mokinių individualios
pažangos vertinimo ir
fiksavimo aprašo
taikymo realijos

2018 m.
sausio
pabaiga –
vasario
pradžia

Lankomumo įtaka
ugdymosi rezultatams
Lankomumo aprašo
taikymo ypatumai

Vidurinio ugdymo
programos baigimas

2018 m.
gegužės 24 d.

2018-2019 m. m.
ugdymo plano projekto
svarstymas
4.

Pagrindinio ugdymo
programos baigimas
1-3 gimnazijos klasių
mokinių kėlimas į
aukštesnę klasę

2017 m.
birželio 14d.

Įsivertinimo grupės
išvadų pristatymas
2018-2019 m. m.
veiklos tikslų ir
uždavinių numatymas

5.

2017-2018 m. m.
veiklos rezultatų

Metodinės tarybos
pirmininkė
L. Grybauskienė
Socialinė pedagogė
T. Godlevskienė

I-ojo pusmečio rezultatų
aptarimas

3.

J. Žemienė

2018 m.
rugpjūtis

Priimtas nutarimas dėl
menų, kūno kultūros
pamokų lankymo
pagal individualų
grafiką
Aptartas mokinių
individualios
pažangos vertinimo ir
fiksavimo sistemos
gimnazijoje aprašo
taikymas

Aptarta lankomumo
įtaka ugdymosi
rezultatams,
Direktoriaus pavaduotoja lankomumo aprašo
ugdymui J. Paulavičienė veiksnumas,
numatytos
lankomumo gerinimo
priemonės
Klasių vadovai
Pristatyta I pusmečio
pažangumo suvestinė.
Klasių vadovai
inividualiai pristato
klasių rezultatus,
teikia siūlymus
padėkoms, pastaboms
Direktorė R. Razmienė
Aptariami 4
Klasių vadovai
gimnazijos klasių
Direktoriaus pavaduotoja mokinių baigimo
ugdymui D. Jasiulionienė rezultatai
Pristatomas ir
svarstomas 2017-2018
m. m. ugdymo plano
projektas
Direktorė R. Razmienė
Aptariami 1-3
Klasių vadovai
gimnazijos klasių
rezultatai. Svarstomas
klausimas dėl 1, 3
gimnazijos mokinių
kėlimo į aukštesnę
klasę.
Direktoriaus pavaduotoja Pristatomos
ugdymui J. Paulavičienė gimnazijos veiklos
Įsivertinimo grupės
įsivertinimo išvados,
nariai
numatomos
tobulinimo kryptys
kitiems mokslo
metams. Aptariami
tikslai ir uždaviniai
kitiems mokslo
metams
Direktorė R. Razmienė
Aptariama 2017-2018
Direktoriaus pavaduotoja m. m. situacijos

aptarimas
ugdymui
2018-2019 m. m.
D. Jasiulionienė
veiklos plano ir ugdymo
Direktoriaus pavaduotoja
plano pristatymas ir
ugdymui
tvirtinimas
J. Paulavičienė
_____________________________________

analizė.
Pristatomi ir
patvirtinami 20182019 m. m. veiklos ir
ugdymo planai

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017 - 2018 m. m.
3 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINĖS TARYBOS VEIKLOS
PLANAS
2017 – 2018 m. m.
Metodinės tarybos tikslas
Koordinuoti metodinių grupių veiklą siekiant aukštesnės ugdymo proceso kokybės bendradarbiaujant su
visomis interesų grupėmis.
Metodinės tarybos uždaviniai
1. Aktyviai bendradarbiaujant, skatinti veiklų dermę, orientuotą į kiekvieno mokinio pažangą.
2. Kurti mokymosi aplinką, pritaikytą ugdymo individualizavimui, aktyviam mokymui, mokinių ir
mokytojų bendradarbiavimui.
Gimnazijos veiklos strategija 2017-2020 m.
I tikslas. Siekti kokybiško ugdymo ir kiekvieno mokinio pažangos.
Uždaviniai:
1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes, profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties
sklaidą, ugdymo formų įvairovę

3. Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, lankomumą, stiprinti mokinių motyvaciją
4. Ugdymo procese taikyti skatinantį vertinimą. Tobulinti mokinio individualios pažangos fiksavimą ir
analizavimą
Eil.
Tema
Nr.
1.
Individualus
mokinio
pažangos
įsivertinimas,
vertinimas ir
fiksavimas
ugdymo procese

2.

3.

Tėvų pagalba
mokantis. Tėvų
švietimo politika

Metodinė
sklaida,
pasidalijimas
gerąja patirtimi
su gimnazijos,
rajono
pedagogais

Veikla

Data

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

1.1. Atskirų dalykų
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
bei fiksavimo tvarkos
aprašų aptarimas
metodinėse grupėse.
1.2. Atskirų dalykų
mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimo
bei fiksavimo tvarkos
aprašų aptarimas
metodinėje taryboje,
klasių auklėtojų
supažindinimas su jais
1.3. Vertinimo tvarkos
aprašų paskelbimas
gimnazijos
tinklalapyje

2017 m.
rugsėjis

MG pirmininkai

2017 m.
spalis

MT pirmininkė
Lina Grybauskienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Paulavičienė,
MG pirmininkai

Mokiniai ir jų tėvai
yra supažindinti su
gimnazijoje
veikiančia
pažangos ir
pasiekimų
vertinimo sistema.
5% pagerės
ugdymosi kokybė

2017 m.
spalis

2.1. Teminiai klasių
tėvų susirinkimai.
Mokinių pasiekimų ir
pažangos vertinimo
tvarkos pristatymas 1
ir 2 klasių mokinių
tėvams ir diskusija su
tėvais apie vertinimą
2.2. Tėvų dienos
gimnazijoje

2017 m.
lapkritis

MT pirmininkė
Lina Grybauskienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Paulavičienė
Klasės auklėtojų
metodinės grupės
pirmininkė Rimutė
Grigonienė,
gimnazijos
direktorė Rima
Razmienė

3.1. Atvirų pamokų
savaitė (po vieną
atvirą pamoką veda
mokytojai
metodininkai ir
ekspertai)
3.2. Stebėtų pamokų
aptarimas (pagal
kolegialaus grįžtamojo
ryšio gaires)

2018 m.
vasaris

2018 m.
kovas

2018 m.
vasaris

Klasės auklėtojų
metodinės grupės
pirmininkė Rimutė
Grigonienė,
gimnazijos
direktorė Rima
Razmienė
MT pirmininkė
Lina Grybauskienė,
MG pirmininkai

MT pirmininkė
Lina Grybauskienė,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui Jolanta
Paulavičienė,
MG pirmininkai

Aktyvesnis ir
efektyvesnis
bendradarbiavimas
su tėvais. 10%
daugiau tėvų
apsilankys klasės
tėvų susirinkimuose

Geresnė mokytojų
darbo kokybė,
aktyvesnis
pažangių naujovių
taikymas

4.

Metodinės
tarybos veiklos
prioritetai

4.1. Šių m. m. veiklos 2018 m.
MT pirmininkė
rezultatų aptarimas.
gegužė
Lina Grybauskienė,
4.2. 2018 - 2019 m. m.
MG pirmininkai
perspektyvinio veiklos
plano sudarymas
_______________________________________

Nuosekli,
gimnazijos tikslus
atitinkanti
metodinės tarybos
veikla

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
4 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS PLANAS
2017 – 2018 m. m.

1. Lietuvių kalbos metodinės grupės veiklos planas
I TIKSLAS. SIEKTI KOKYBIŠKO UGDYMO (SI) IR KIEKVIENO MOKINIO PAŽANGOS.
UŽDAVINIAI:
1. Plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes, profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties
sklaidą, ugdymo formų įvairovę ; tęsti kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymą naudojant IQES online
platformos galimybes.
2. Ugdymo turinį orientuoti į mokinių bendrųjų ir esminių dalykinių gebėjimų ugdymą bei dalykinių žinių
sąsajas su pritaikymu gyvenimiškoje praktikoje.
3. Ugdyti mokinių atsakomybę už mokymąsi, lankomumą, stiprinti mokinių motyvaciją.
4. Ugdymo procese taikyti skatinantį vertinimą: mokinių pasiekimus vertinti orientuojantis į jų gebėjimus
ir daromą pažangą. Tobulinti mokinio individualios pažangos fiksavimą ir analizavimą.

II TIKSLAS. KURTI IR PLĖTOTI MOKINIŲ KŪRYBOS IR SAVIRAIŠKOS ERDVES, PUOSELĖTI
TRADICIJAS.
UŽDAVINIAI:
1. Pažinti ir pagal galimybes tenkinti mokinių neformaliojo ugdymosi reikmes, skatinančias ir
padedančias realizuoti kūrybinius gebėjimus, sudaryti plačias saviraiškos galimybes.
2. Teikti kvalifikuotą pedagoginę pagalbą gabiems ir mokymosi sunkumų, psichologinių problemų
turintiems mokiniams.
III TIKSLAS. TOBULINTI IR SKATINTI GLAUDŲ BENDRADARBIAVIMĄ SU MOKINIŲ
TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS.
UŽDAVINIAI:
1. Taikyti naujas, įvairesnes ryšių tarp mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų formas, stiprinant
klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir socialinių partnerių įsitraukimą į Gimnazijos bendruomenės
veiklą.
2. Efektyviau teikti žinias apie Gimnazijoje vykdomas pagrindinio ugdymo antro etapo ir vidurinio
ugdymo bei neformaliojo ugdymo programas, mokinių ugdymo (si) rezultatus, lankomumą, elgesį,
Gimnazijos veiklą ir veiklos rezultatus.
3. Mokymąsi paremiančios lyderystės kūrimas ir plėtotė.
IV TIKSLAS. KURTI IR TOBULINTI MODERNIĄ IR SAUGIĄ UGDYMO (SI) APLINKĄ.
UŽDAVINIAI:
1. Siekti, kad ugdymo įstaigos patalpos atitiktų higienos normas.
2. Ieškoti pakankamo finansavimo bei paramos, kad esamas ir būsimas erdves Gimnazijos bendruomenė
galėtų kurti bei puošti kūrybiškai, užtikrinant švarą, tvarką ir estetiškumą.
3. Efektyviai, tikslingai naudoti turimus materialinius Gimnazijos išteklius.
4. Efektyvinti pedagoginės, psichologinės, socialinės pagalbos mokiniui, šeimai, mokytojui teikimą.
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Veiklos plano aptarimas,
teminių planų aprobavimas

Vykdymo
laikas
Rugsėjis

Atsakingi vykdytojai

O.Barkuvienė
Ž.Garlienė
L.Juodagalvienė
R.Grigonienė
Lietuvių
kalbos
mokytojos
R.Grigoninė
J.Žemienė

2.

Valstybinių brandos
egzaminų rezultatų aptarimas

Rugsėjis

3.

Europos kalbų diena

Rugsėjis

4.

Projektas „Kurti – tai
gyventi“

Rugsėjisgegužė

5.

Projektas „Baltų kultūros
ženklai “ 2-3 kl. mokiniams

Rugsėjisgegužė

O.Barkuvienė

L.Juodagalvienė
O.Barkuvienė
Ž.Garlienė

Įgyvendinimo
vertinimo kriterijai
Ugdymo
turinys
orientuojamas
į
gebėjimų ugdymą
Išryškinami
mokinių
pasirengimo
egzaminams trūkumai
Kūrybinių
gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių
gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių
gebėjimų
realizavimas

6.

7.

8.

9.

10.

Metodinės grupės posėdis
„Kontrolinių darbų
planavimas“
Dalyvavimas lietuvių kalbos
ir literatūros konkurse
„Olympis 2017 – Rudens
sesija“
Atvirų integruotų
etnokultūros, dailės,
literatūros, muzikos,
technologijų pamokų ciklas
„Gyvybės medžio simbolis
tautodailėje, muzikoje,
literatūroje“
Netradicinė pamoka-popietė
„Atverk tautos lobyno duris“
1-2 kl.
Rašinių konkursas, skirtas
gimnazijos 100-mečiui

O.Barkuvienė

Lapkritis

Lietuvių
mokytojos

Lapkritis

Mokinių
tobulinimas

vertinimo

kalbos Kūrybinių
gebėjimų
realizavimas

J.Vitkauskienė

Kūrybinių
gebėjimų
realizavimas

K.Pranskus
L.Juodagalvienė

R.

Šidlauskienė
J.Šisterova
Gruodis

R. Grigonienė

Saviraiškos galimybių
sudarymas

J.Žemienė
Gruodissausis

Lietuvių

kalbos

mokytojos

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

Sausis

O.Barkuvienė

Pažangos
fiksavimo
tobulinimas

Integruota lietuvių kalbos ir
tikybos pamoka „Biblinio
pasakojimo savitumas“ 2c kl.

Sausis

R.Grigonienė

Saviraiškos galimybių
sudarymas

Meninio skaitymo konkursas,
skirtas Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-mečiui
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiados užduočių kūrimas
ir olimpiados organizavimas
Bandomojo egzamino
organizavimas 4-ųjų
gimnazijos klasių mokiniams

Sausis

Lietuvių kalbos
mokytojos

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

Sausis

Lietuvių kalbos
mokytojos

Aukštesni mokinių
dalykiniai pasiekimai

Vasaris

Ugdymo turinio
orientavimas į gebėjimų
ugdymą

16.

Lietuvių kalbos savaitė

Kovas

17.

Dailyraščio konkursas

Kovas

O.Barkuvienė
L.Juodagalvienė
Ž.Garlienė
J.Žemienė
Lietuvių kalbos
mokytojos
Ž.Garlienė

18.

Dalyvavimas konkursuose
„Švari kalba – švari galva“,
„Olympis 2018 – Pavasario
sesija“ bei „Kalbų kengūra“
Bandomojo lietuvių kalbos
pagrindinio ugdymo

Kovas

Lietuvių kalbos
mokytojos

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

Balandis

O.Barkuvienė
L.Juodagalvienė

Ugdymo turinio
orientavimas į gebėjimų

11.

12.
13.

14.

15.

19.

Metodinės grupės posėdis
„Mokinių pažangos
vertinimas“

Spalis

20.

pasiekimų patikrinimo
organizavimas 2 –ųjų klasių
mokiniams
Projekto „Kurti – tai gyventi“
1-4 kl. baigiamasis renginys
„Poezijos pavasaris
gimnazijoje“

Gegužė

R.Grigonienė
R.Šidlauskienė
Ž.Garlienė
R.Grigonienė
J.Žemienė

ugdymą

Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

21.

Spektaklio peržiūra ir
aptarimas

II pusmetis

Lietuvių kalbos
mokytojos

Neformaliojo ugdymosi
galimybių sudarymas

22.

Dalyvavimas rašinių
konkursuose

Lietuvių kalbos
mokytojos

Saviraiškos galimybių
sudarymas

23.

Pažintinės, informacinės
medžiagos, mokinių kūrybos
kabinetų stenduose,
gimnazijos svetainėje
pateikimas
Atvirų pamokų stebėjimas ir
aptarimas
Dalyvavimas rajono
metodinės grupės veikloje

Pagal
rajono,
respublikos
parengtą
planą
2017-2018
m.m.

Lietuvių kalbos
mokytojos

Darbo patirties sklaida

2017-2018
m.m.
2017-2018
m.m.

Lietuvių kalbos
mokytojos
Lietuvių kalbos
mokytojos

Darbo patirties sklaida

Dalyvavimas seminaruose,
kvalifikacijos kėlimo
kursuose
Gimnazijos veiklos
viešinimas rajoninėje ir
respublikinėje spaudoje

2017-2018
m.m.

Lietuvių kalbos
mokytojos

2017-2018
m.m.

Lietuvių kalbos
mokytojos

Darbo patirties sklaida

Gimnazijos laikraščio
„Zigmukas“ ir priedo
„Abiturientas“ leidimas

2017-2018
m.m.

L.Juodagalvienė

Saviraiškos galimybių
sudarymas

24.
25.

26.

27.

28.

Profesinio
bendradarbiavimo
plėtojimas
Kvalifikacijos kėlimo
galimybės

______________________________________

2. Užsienio (rusų, vokiečių, anglų, lotynų) kalbų metodinės grupės veiklos planas:
Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Dalykų programų, dalykų
modulių programų ir teminių
planų rengimas ir
aprobavimas

Vykdymo
laikas
rugsėjis

Atsakingi vykdytojai
Visi užsienio kalbų
mokytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

2.

Metodinės veiklos plano
aptarimas mokyklos užsienio
kalbų metodinėje grupėje

rugsėjis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

3.

Diskusijos metodinėje
grupėje apie vieningą
mokinių pažangos vertinimo
ir fiksavimo sistemą ir būdus,
kaip paskatinti mokinius už
pažangą
Dalyvavimas užsienio kalbų
(anglų, rusų ir vokiečių)
mokyklos ir rajono metodinio
būrelio susirinkimuose
Dalyvavimas Europos kalbų
dienos renginiuose

rugsėjis sausis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

rugsėjisbirželis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

rugsėjo 26
d.

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Dalyvavimas tarptautiniame
konkurse „Olympis.“ (rudens
ir pavasario sesija)
Dalyvavimas konkurse „Tavo
žvilgsnis“

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

gruodis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

8.

Dalyvavimas konkurse
„Kalbų kengūra“

vasaris

Visi užsienio kalbų
mokytojai

9.

Konkurso „Eruditai 2018“
organizavimas

vasaris

S. Kraujalienė
D. Voitechovič

10.

Mokyklinės užsienio kalbų
(anglų, rusų, vokiečių)
olimpiados 10-11 klasių
mokiniams organizavimas
Mokyklinio anglų kalbos
konkurso 9-10 klasių
mokiniams organizavimas

gruodis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

vasaris

Visi anglų kalbos
mokytojai

12.

Mažoji mokyklinė užsienio
kalbų olimpiada 1 klasėms

vasaris

Visi užsienio kalbų
mokytojai

13.

Tarpmokyklinio renginio
organizavimas „Mus sujungia
kryžiažodžių konkursas“

kovo

D. Votechovič
S. Kraujalienė

14.

Dalyvavimas projektinėje
veikloje

2017-2018
m.m.

Visi užsienio kalbų
mokytojai

15.

Užduočių mokyklinei
užsienio kalbų (anglų)
olimpiadai 10-11 klasių

lapkritis

D. Galatiltienė
D. Maslianikienė
L. Alionienė

4.

5.
6.
7.

11.

Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida, naujovių
taikymas
Sukurta vieninga, mokinį
motyvuojanti pažangos
vertinimo ir fiksavimo
sistema
Geresnė mokytojų darbo
kokybė, aktyvesnis
pažangių naujovių
taikymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti
geresnių mokymosi
rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti
geresnių mokymosi
rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti
geresnių mokymosi
rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti
geresnių mokymosi
rezultatų
Stipresnė mokinių
motyvacija siekti
geresnių mokymosi
rezultatų
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties

16.

17.

mokiniams ir anglų kalbos
konkurso 9-10 klasių
mokiniams rengimas
Dalyvių atranka į užsienio
kalbų 10-11 klasių mokinių
olimpiadą ir anglų kalbos
konkursą 9-10 klasių
mokiniams
Dalyvavimas rajoninėse
užsienio kalbų olimpiadų 1011 klasių mokiniams
vertinimo komisijose

S. Kraujalienė
A. Paulauskaitė

dalijimasis.

gruodis –
sausis,
vasario
(rusų)

Visi užsienio kalbų
mokytojai

sausis

Priklauso nuo
Švietimo Pagalbos
Tarnybos

Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, gerosios
pedagoginės patirties
sklaida
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

18.

Dalyvavimas rajoninio anglų
kalbos konkurso 9-10 klasių
mokiniams vertinimo
komisijoje

kovas

Priklauso nuo
Švietimo Pagalbos
Tarnybos

19.

Bandomųjų valstybinių
užsienio kalbos brandos
egzaminų 4 klasių mokiniams
organizavimas ir vertinimas

sausis
kovas
gegužė

E. Tomašauskienė
S. Kraujalienė
D. Voitechovič
J. Jarmolovskaja
A. Paulauskaitė
D. Maslianikienė
D. Galatiltienė

20.

Bandomojo PUP užsienio
kalbų lygio nustatymo testo
10 klasių mokiniams
organizavimas ir vertinimas

kovas

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

21.

PUP užsienio kalbų lygio
nustatymo testo 10 klasių
mokiniams vertinimas

balandis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

22.

Užsienio kalbų savaitės
renginių organizavimas.

balandis

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas

23.

Dalyvavimas projektinėje
veikloje
Projekto „Mokykimės kartu“
tęsinys
Bendradarbiavimas su
užsienio leidyklų lektoriais

rugsėjisgegužė

S. Kraujalienė ir D.
Voitechovič

Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas

rugsėjisgegužė

D. Galatiltienė

Dalyvavimas „LAKMA“ ir
„Rukma“ kvalifikacijos
kėlimo seminaruose ir
konferencijose

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas

24.

25.

26.

Dalyvavimas UPC
organizuojamuose
seminaruose

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

27.

Dalyvavimas „Litexpo“
organizuojamuose
renginiuose

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

28.

Dalyvavimas Švenčionių
Pedagoginės Pagalbos
Tarnybos seminaruose

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

29.

Integruotų pamokų vedimas
mokyklos ir rajono
mokytojams.

rugsėjis gegužė

D. Maslianikienė
D. Galatiltienė

30.

Seminarų vedimas mokyklos
ir rajono mokytojams

rugsėjis gegužė

D. Maslianikienė
D. Galatiltienė

31.

Metodinių pranešimų
rengimas ir skaitymas
metodiniame mokyklos ir
rajono užsienio kalbų
būrelyje
Metodinių priemonių
rengimas ir aprobavimas

rugsėjis gegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

33.

Pažintinių ekskursijų, išvykų
organizavimas. Išvykos į
teatrą (spektaklius anglų
kalba)

rugsėjisgegužė

Visi užsienio kalbų
mokytojai

34.

Valstybinių užsienio kalbos
brandos egzaminų (žodžiu ir
raštu) vertinimas

kovas arba
balandis
(žodžiu)

Žodžiu –
D. Maslianikienė
D. Galatiltienė
S. Kraujalienė
A. Paulauskaitė
Raštu –
D. Maslianikienė
ŽodžiuE. Tomašauskienė
D. Voitechovič
J. Jarmolovskaja

32.

Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas.
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
kolegomis, patirties
dalijimasis, naujovių
taikymas
Stipresnė mokinių
mokymosi motyvacija,
kūrybiškumo ugdymas,
tarpdalykinė integracija
Geresnė mokytojų darbo
kokybė, efektyvesnis
mokinio individualios
pažangos vertinimas ir
fiksavimas

3. Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas:

Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Posėdis:
Valstybinių brandos egzaminų
ir PUPP rezultatų analizė

Vykdymo
laikas
2017m.
rugpjūtis

Kontrolinių darbų derinimas
Pažangos ir pasiekimų
vertinimo bei fiksavimo tvarkos
aprašų aptarimas
Programų ir dalykų teminių
planų aprobavimas
Pranešimas grupėje „Pamoka
su Eduka klase“

2.

4.

5.

V. Cicėnienė
V. Cicėnienė

Dalyvauti mokslo festivalio
„Erdvėlaivis Žemė“
renginiuose

2017 m.
rugsėjis

Dalykų mokytojai

Organizuoti gimnazijos
mokinių olimpiadų etapą

2017 m.
lapkritis

Dalykų mokytojai

Dalyvauti internetiniame
konkurse „Olympis“

2017 m.
M. Gučienė
lapkritis
2018 m. kovas
2018 m.
Dalykų mokytojai
sausis-vasaris

Dalyvauti dalykų olimpiadose
rajono etape
3.

Atsakingi
vykdytojai
V. Cicėnienė
J. Paulavičienė
Dalykų mokytojai

Dalyvauti konkurse „Kengūra
2018“
Dalyvauti parodoje „Mokykla
2018“

2018 m. kovas J. Paulavičienė
2016 m.
lapkritis

D. Jasiulionienė

Teikti užduotis gimnazijos
istorijos ir Zigmo Žemaičio
gimimo dienai skirtam
konkursui "Eruditas-2018"
Pasitarimas. Kontrolinių ir
namų darbų skyrimo aptarimas

2017m.
spalis

Dalykų mokytojai

2017 m. spalis

V. Cicėnienė

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Išanalizavus rezultatus bus
koreguojami naujų mokslo
metų planai (pagal poreikį
ir situaciją)
Mokytojai geriau planuos
laiką, mokiniai geriau
pasiruoš atsiskaitymams.
Mokytojai paruoš arba
koreguos savo dalyko
vertinimo ir fiksavimo
aprašą
Gerės mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas
Mokytojai susipažins su
Eduka klasės taikymo
galimybėmis
Mokiniai galės lankyti
renginius kituose
miestuose, klausytis
įdomių paskaitų, atlikti
eksperimentus
Bus parengtos ir aptartos
statistinės
ataskaitos, supažindinta
gimnazijos bendruomenė
Didės mokinių motyvacija
Bus parengtos ir aptartos
statistinės
ataskaitos, didės mokinių
motyvacija
Didės mokinių motyvacija
Mokytojai dalyvaus
seminaruose, veiklose.
Žinios bus pritaikytos
pamokose,
renginiuose, metodinėje
veikloje. Susipažins su
inovacijomis
ir galės taikyti
bendruomenės veikloje
Užduotys padės įvertinti
mokinių bendrąsias
kompetencijas, skatins
mokinių kūrybingumą
Padės išanalizuoti
derinimo su kitais
mokytojais problemas

6.

7.

Tiksliųjų ir gamtos mokslų
savaitė

2017 m.
Metodinės grupės
lapkričio27 d.- mokytojai
gruodžio 1d.

Žinių ir įvairių kompetencijų
konkursas „Labirintas“

2017 m.
Metodinės grupės
lapkričio27 d.- mokytojai
gruodžio 1d.

Konkurso 1 gimnazijos klasėms
„Įveiksime kartu“
organizavimas ir pravedimas
Integruotos pamokos:
Matematikos – informatikos.
Chemijos – anglų kalbos
Mokyklinių olimpiadų
nugalėtojų apdovanojimas

2017 m.
lapkričio27 d.gruodžio 1d.
2017 m.
lapkričio27 d.gruodžio 1d.
2017 m.
lapkričio27 d.gruodžio 1d.
2017m.
gruodis

Posėdis.
Pranešimas grupėje
„Vertinimas ir įsivertinimas“.
Pranešimas grupėje „Mokinių
ugdymas pagal asmeninį
mokymosi stilių“.
Tiksliųjų ir gamtos mokslų
savaitės aptarimas.
Dalyvių atranka į rajono
olimpiadų etapą

M. Gučienė
Dalykų mokytojai
D. Jasiulionienė
V. Cicėnienė
L. Grybauskienė
A.
Abramovičienė

8.

Mokinių konferencija

2018 m.
kovas

Metodinės grupės
mokytojai

9.

Atvirų pamokų savaitė pagal
kolegialaus grįžtamojo ryšio
gaires
Bandomųjų matematikos,
fizikos, chemijos, biologijos
brandos egzaminų ir
bandomųjų PUPP patikrinimų
organizavimas ir aptarimas
Teikti medžiagą apie metodinės
grupės veiklą gimnazijos
internetiniam tinklapiui
Gimnazijos išteklių turtinimas.
Vadovėlių ir priemonių
užsakymo aptarimas

2018 m.
vasaris

Metodinės grupės
mokytojai

2018 m.
vasaris kovas

Metodinės grupės
mokytojai

Visi mokslo
metai

J. Paulavičienė

2017m.
gruodis,
birželis

V. Cicėnienė
Metodinės grupės
mokytojai

Pasitarimas. Matematikos
PUPP darbų vertinimas ir
aptarimas

2018 m.
birželis

Matematikos
mokytojai

10.

11.
12.

13.

Įtrauks mokytojus ir
mokinius į aktyvų
bendradarbiavimą. Skatins
mokinių saviraišką
Skatins mokinių
bendravimo,
bendradarbiavimo
įgūdžius, plėsis mokinių
kompetencijos
Didės mokinių motyvacija
ir gerės žinių kokybė
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas
Mokinių skatinimas,
motyvacija
Atrinksime metodus
konferencijai.
Patirties sklaida.
Patirties sklaida.
Aptarsime renginius,
vykusius savaitės metu.
Aptarsime gabiųjų
mokinių ugdymo
priemonių veiksmingumą
ir atrinksime dalyvius
rajono etapui
Skatins ir padės realizuoti
mokinių kūrybinius
gebėjimus
Gerės mokytojų darbo
kokybė, darbo patirties
sklaida
Mokiniai geriau pasiruoš
brandos egzaminams ir
PUPP patikrinimui
Viešinti veiklą ir
supažindinti bendruomenę
su pasiekimais
Tikslingai užsakyti
mokymo priemones ir
vadovėlius, ieškoti rėmėjų
Padės mokytojams
koreguoti matematikos
mokymo planus

14.

Posėdis. Metodinės grupės
veiklos aptarimas ir
įsivertinimas.
Perspektyvinio veiklos plano
sudarymas

2018m.
birželis

V. Cicėnienė

Bus įvertintos per mokslo
metus vykdytos veiklos, jų
rezultatai bus panaudoti
rengiant planus kitiems
mokslo metams

4. Socialinių mokslų ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas:
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Darbo plano , teminių planų ir
programų aprobavimas,
vertinimo ir fiksavimo
sistemos aptarimas

Vykdymo
laikas
2017-09

Atsakingas

2.

2017m. Europos judriosios
savaitės renginiai

2017-09

Kūno kultūros
mokytojai

Sveikatinti mokinius ,
lavinti fizines ypatybes

3.

Žydų genocido aukų
minėjimas

2017-09

Tolerancijos ir
pilietiškumo ugdymas

4.

Konsultacijos ir vadovavimas
3-4 klasių moksleiviams, kurie
dalyvauja Lietuvos Junior
Achievement rengiamame
ekonomikos ir verslo
simuliacijos varžybose

20172018m.m.

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė
M.Zaičikas

5.

Sportinės veiklos diena

2017-10

Kūno kultūros
mokytojai

Sveikatinti mokinius ,
lavinti fizines ypatybes

6.

Namų darbų diferencijavimo
galimybių ir būdų pristatymas
metodinės tarybos posėdyje.

2017-10

Visi soc. mokslų
ir kūno kultūros
mokytojai

Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

7.

Moksleivių rengimas šalies
verslo ir ekonomikos
simuliacijos varžyboms
TITAN

2017-2018m.m M.Zaičikas

Verslumo ugdymas

8.

Sportinės varžybos ,skirtos
rajono rudens ,,Kermošiui“

2017-10

Kūno kultūros
mokytojai

9.

Rajoninės bendrojo ugdymo
mokyklų krepšinio varžybos

2017-10

Kūno kultūros
mokytojai

Skatinti
bendruomeniškumąir
populiarinti sveiką
gyvenseną
Populiarinti krepšinį

Visi soc. mokslų
ir kūno kultūros
mokytojai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Veiklos planavimas

Ekonomikos žinių
gilinimas

10.

Atvira – integruota istorijos ir
tikybos pamoka
„Krikščionybės esmė“

2017-10

L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė

Tolerancijos ugdymas

11.

Konstitucijos egzamino
organizavimas 11-12 kl.
mokiniams

2017-10

V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

Supažindinimas su LR
Konstitucija

12.

Mokomoji – pažintinė
ekskursija prie Lino Verdenės

2017-10

G.Šamšūra

Mokinių akiračio plėtimas
apie Švenčionių kraštą

13.

Mokomoji-pažintinė ekskursija
Vilnių tema „Vilnius –
skirtingų kofesijų centras“

2017-11

L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė

Tolerancijos ugdymas

14.

Tolerancijos dienos minėjimas

2017-11

Tolerancijos ir saugesnės
aplinkos ugdymas

15.

Gerumo akcija

2017-12

D.Voitechovič
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė
D.Voitechovič

16.

Kalėdinis krepšinio turnyras
3x3
Bandomasis istorijos
egzaminas

2017-12

Kūno kultūros
mokytojai
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

Populiarinti krepšinį

LMŽ rajoninės, zoninės ir
finalinės štangos spaudimo
varžybos
Gimnazijos savaitė

2018-01

Kūno kultūros
mokytojai

Populiarinti sunkiosios
atletikos sporto šaką

2018-02

20.

Konferencija skirta Lietuvos
valstybingumo šimtmečiui
paminėti. Integruotas rajoninis
projektas

2018-02

Visi soc. mokslų
mokytojai
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė

21.

Integruotas projektas
„Renkuosi gyvenimą“
Mokyklinės istorijos
olimpiados organizavimas

2018-02

Gimnazijos tradicijų
puoselėjimas
Pilietiškumo, patriotizmo
tolerancijos ugdymas kartu
su Švenčionėlių Mindaugo
gimnazija. Vyks protmūšis
debatai ir konferencija
Krizinių situacijų
valdymas
Istorijos žinių gilinimas

Integruotas projektas 12kl.
mokiniams ,,Renkuosi
atsakingai“
Mokyklinės geografijos
olimpiados organizavimas
Dalyvavimas nacionaliniame
konkurse „ Lietuvos istorijos
žinovas“
Savaitė be patyčių

2018-02

17.

18.
19.

22.
23.
24.
25.
26.

2018-01

2018-02

2018-02
2018-03

D.Voitechovič
B.Stulgaitytė
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė
D.Voitechovič
B.Stulgaitytė
M.Vitkauskas
G.Šamšūra
V.Jaksebogienė
O. Orechovienė
L.Chaleckienė
D.Voitechovič
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė

Socialinė veikla

Istorijos žinių patikrinimas

Vertybių puoselėjimas
Geografijos žinių
gilinimas
Istorijos žinių gilinimas
Pilietiškumo, tolerancijos
ugdymas

L.Chaleckienė
B.Stulgaitytė
27.
28.
29.
30.

31.

LMŽ lengvosios atletikos
varžybos
LMOF atskirų rungčių
lengvosios atletikos varžybos
Lietuvos mokyklų futbolo
žaidynės ,,Golas“
Ilgalaikiai pilietiškumo
projektai:
,,Švenčionių krašto tautinės
mažumos“, ,,Partizaninis
judėjimas Švenčionių
krašte“, ,,Misija –Sibiras“,
,,Renkuosi respubliką“
Integruotos etikos ir
psichologijos pamoks ir
projektai

2018-05

Metodinės veiklos už 20162017 mokslo metus aptarimas

2017-06

2018-06
2018-06
2017-2018 m.
m.

Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai
Kūno kultūros
mokytojai
V.Jaksebogienė
O.Orechovienė
L.Chaleckienė

Populiarinti lengvąją
atletiką
Populiarinti lengvąją
atletiką
Populiarinti futbolą
Pilietiškumo , tolerancijos
ugdymas, istorijos žinių
gilinimas

D.Voitechovič
V.Jaksebogienė

Įgytų kompetencijų ir
rezultatų aptarimas

5. Menų ir technologijų mokslų metodinės grupės veiklos planas:
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Gimnazijos meninių būrelių
narių dalyvavimas tęstiniame
kūrybiniame projekte „Būkime
drauge“. Kūrybinė stovykla

Vykdymo laikas
2017-rugsėjis

Atsakingi
vykdytojai
D.Jasiulionienė,
K.Pranskus,
J.Vitkauskienė,
J.Razmienė

2.

Kūrybinės ir technologinės
pakraipos būrelių dalyvavimas
rajoninėje Rudens kermošiaus
mugėje

2017-rugsėjis

A.Čereškevičius,
J.Šisterova,
V.Valeika

3.

Atvirų integruotų etnokultūros,
dailės, literatūros, muzikos,
technologijų pamokų ciklas
„Gyvybės medžio simbolis
tautodailėje, muzikoje,
literatūroje“

2017-lapkritis

J.Vitkauskienė,
K.Pranskus,
L.Juodagalvienė,
R. Šidlauskienė,
J.Šisterova

4.

Advento vakaronė gimnazijoje

2017 gruodis

K.Pranskus,
J.Razmienė,
J.Vitkauskienė,
J.Šisterova

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Dviejų dienų kūrybinė
lietuvių – lenkų folkloro
ir šokių stovykla,
pasidalinimas patirtimi,
pranešimai mokytojams,
koncertas vietos
bendruomenei
Kūrybinių gebėjimų ir
verslumo skatinimas
tenkinant mokinių
neformalaus ugdymosi
reikmes, skatinant įvairių
poreikių mokinių
saviraišką
Integruotų pamokų ciklas
2 gimn. kl. mokiniams,
pasitelkiant gimnazijos
folkloro ansamblio
repertuarą, karpinius ,
skatinantį domėtis
gimtojo krašto kultūra ir
tautiniu paveldu
Gimnazijos bendruomenę
(mokytojus, mokinius ir
tėvelius bei visuomenės
atstovus suburianti etninė
veikla)

5.

Atvirų integruotų etnokultūros,
dailės, literatūros, technologijų
pamokų ciklas „Žalčio
simbolis tautodailėje,
muzikoje, literatūroje“

2018-kovas

J.Vitkauskienė,
L.Juodagalvienė,
R. Šidlauskienė,
A.Čereškevičius,
I.Kujalienė
(Nalšios
muziejus)

6.

Dailės studijos projektas –
gimnazijos erdvių dekoravimas
sieninės tapybos darbais

2017-2018m. m.

J.Vitkauskienė,
A.Čereškevičius

7.

Kūrybinės ir technologinės
pakraipos būrelių dalyvavimas
rajoninėje Kaziuko mugėje

2018-kovas

A.Čereškevičius,
J.Šisterova,
V.Valeika

8.

Rajoninės dailės olimpiados ir
dalyvių kūrybinių darbų
parodos organizavimas
gimnazijoje

2018 vasaris

J.Vitkauskienė

9.

Rajoninės technologijų
olimpiados organizavimas
gimnazijoje

2018 vasaris

A.Čereškevičius,
J.Šisterova

10.

Paskutinio skambučio šventės
koncertas ir abiturientų dailės
bei technologijų baigiamųjų
darbų paroda

2018 gegužė

K.Pranskus,
J.Vitkauskienė,
A.Čereškevičius,
J.Šisterova

11.

Pasidalinimas patirtimi su
rajono menų pedagogais menų
egzamino organizavimo ir
vykdymo bei vertinimo
klausimais

2017 lapktitis

J.Vitkauskienė

Integruotų pamokų ciklas
2 gimn. kl.įtraukiant
Nalšios muziejaus
etnokultūros eksponatų
analizavimą ir
interpretavimą
profesionalioje dailėje,
tautodailėje, literatūroje
Gimnazijos erdvių
dekoravimas
kolektyviniais dailės
studijos darbais
Kūrybinių gebėjimų ir
verslumo skatinimas
tenkinant mokinių
neformalaus ugdymosi
reikmes, skatinant įvairių
poreikių mokinių
saviraišką
Dalyvavimas
mokyklinėje ir rajoninėje
olimpiadoje,
bendradarbiavimas su
kitų mokyklų mokiniais
ir mokytojais,
pasidalinimas patirtimi,
darbų ekspozicijos
rengimas
Dalyvavimas
mokyklinėje ir rajoninėje
olimpiadoje,
bendradarbiavimas su
kitų mokyklų mokiniais
ir mokytojais,
pasidalinimas patirtimi
Integruota meninė veikla,
visuomenei,
bendruomenei, tėvams
atskleidžianti abiturientų
meninius pasiekimus,
saviraišką gimnazijoje
Patirties perdavimas
mažesnę patirtį
turintiems pedagogams
menų egzamino
organizavimo klausimais

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

Eil.
Nr.
1.

Veiklos pavadinimas
Gimnazijos tradicijų, švenčių
puoselėjimas: mokytojų diena,
kalėdinė vakaronė, gimnazistų

Vykdymo
laikas
2017-2018m.
m.

Atsakingi
vykdytojai
1-4 gimnazijos
klasių vadovai

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Kūrybinių gebėjimų
realizavimas

2.

krikštynos, šimtadienis ir kt.
Kultūrinės – pažintinės kelionės
,,Pažink savo kraštą“

2017-2018
m. m.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

3.

Teminiai klasių tėvų
susirinkimai. Naujų prevencinės
veiklos tvarkų ir aprašų
pristatymas ir aptarimas

spalio 9-13

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

4.

Elgesio ir lankomumo
problemos 1-4 gimnazijos
klasėse.
Mokinio taisyklės ir jų
nesilaikymo pasekmės 1 kl.
mok.
Individualios mokinių pažangos
aptarimas metodinėje grupėje

Spalio mėn.

Socialinė
pedagogė T.
Godlevskienė,
1 gimnazijos
klasių vadovai

Lapkričio
mėn.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

6.

Teminiai klasių tėvų
susirinkimai. Tėvų dienos

Gruodžio
mėn.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai

7.

Nuomonių ratas. ,,Interneto
keliai ir klystkeliai“ 1-4 kl. mok.

Vasario mėn.

8.

Mokinių krūvio reguliavimo
aptarimas metodinėje grupėje

Kovo mėn.

Mokyklos
psichologė J.
Pošiūnienė
1-4 gimnazijos
klasių vadovai

9.

Pranešimas pedagogams
,,Socialinio pedagogo
bendradarbiavimo su klasės
vadovais ir dalykų mokytojais
ypatumai“
Akcija ,,Šok į tėvų klumpes“

2018 m.
balandžio
mėn.

Socialinė
pedagogė T.
Godlevskienė

2017-2018m.
m.
2017-2018m.
m.

1-4 gimnazijos
klasių vadovai
A.
Abromavičienė,
1-4 kl. vadovai

5.

10.
11.

Dalykinių žinių
pritaikymas
gyvenimiškoje aplinkoje
Tėvams pristatytos bei
aptartos naujos
prevencinis veiklos
tvarkos ir aprašai
pasirašytinai. Pagėrės 5%
mokinių lankomumas,
efektyviau bus vykdoma
patyčių prevencija
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas

Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas
Aktyvesnis
bendradarbiavimas su
tėvais
Mokinių mokymosi
poreikių tenkinimas
Geresnis mokinių
mokymosi poreikių
tenkinimas
Saugios aplinkos kūrimas

Saviraiškos galimybių
sudarymas
Testų apibendrinimas

Pamokos-ekskursijos-paskaitos
1-4 kl. mok. tema ,,Palankios ir
trukdančios jėgos siekiant
karjeros tikslų“
2017-2018 m. m. veiklos
Gegužės
1-4 gimnazijos
Nuosekli, gimnazijos
rezultatų aptarimas.
mėn.
klasių vadovai
tikslus atitinkanti 1-4
2018 - 2019 m. m.
gimnazijos klasių vadovų
perspektyvinio veiklos plano
metodinės grupės veikla
sudarymas
______________________________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
5 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖS STEBĖSENOS PLANAS
2017-2018 M.M.
Eil.
Nr.

Veiklos pavadinimas
1. 1 gimn. klasių mokinių adaptacija
2. TAMO dienyno pildymo
efektyvesnis stebėjimas

Vykdymo
laikas
2017 m.
rugsėjis
2017 m.
spalis

3. 2 gimn. klasių mokinių skirtybių
panaudojimas siekiant jo
pažangos

2017 m.
lapkritis

4. 4 gimn. klasių mokinių refleksija,
pažangos ir lūkesčių įsivertinimas

2017 m.
gruodis

5. Lankomumo stebėsena

2018 m.
sausis

Atsakingi
vykdytojai
Gimnazijos
administracija
Gimnazijos
administracija

Įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai
1 gimn. klasių mokinių
stebėjimas pamokose
Aktyvesnis TAMO dienyno
pildymo stebėjimas,
atkreipiant dėmesį į 1 gimn.
klasių ir naujai atvykusių
mokinių adaptacinius
laikotarpius, pagal
kuruojamas sritis
Gimnazijos
Stebimos kuruojamų dalykų
administracija pamokos 2 gimn. klasėse.
Pokalbiai su mokytojais
(pagal kuruojamus dalykus),
mokiniais
Gimnazijos
Stebimos kuruojamų dalykų
administracija pamokos 4 gimn. klasėse.
Pokalbiai su mokytojais
(pagal kuruojamus dalykus),
mokiniais
Gimnazijos
Gėrėja klasių lankomumo
administracija rodikliai 5%.
TAMO dienynas,

6. 3 gimn. klasių mokinių
individualios pažangos
fiksavimas ir individualios
pagalbos mokiniams teikimas

2018 m.
vasaris

Gimnazijos
administracija

7. Socialinių ir emocinių
kompetencijų ugdymas

2018 m.
kovas

Gimnazijos
administracija

8. Ugdymo programų įgyvendinimo
stebėsena

2018 m.
balandis

Gimnazijos
administracija

9. Namų darbų diferencijavimas
1-2 gimn. klasėse

2018 m.
gegužė

Gimnazijos
administracija

individualūs pokalbiai su
mokiniais, klasės vadovais
Stebimos kuruojamų dalykų
pamokos 3 gimn. klasėse.
Pokalbiai su mokytojais
(pagal kuruojamus dalykus),
mokiniais
Žodinis skatinimas, padėkos,
individualūs pokalbiai su
konkrečiais mokiniais (pagal
būtinybę), elgesio korekcija
Pokalbiai metodinėse su
mokytojais, individualūs- su
mokiniais
Pamokų stebėjimas 1-2 gimn.
klasėse, pokalbiai su
mokiniais

___________________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
6 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS
2017-2018 m. m.
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija
RENGINIŲ PLANAS
2017/2018 m. m.
Data
Rugsėjo 1 d.

Renginio pavadinimas
Mokslo ir žinių diena

Dalyviai
Visi mokiniai

Rugsėjo 15-1617 d.

Tautinių mažumų
departamento finansuoto
projekto „Mes drauge“
vykdymas

Rugsėjo 17-22
mėn.

Jaunimo mainų su
Lenkijos Respublikos
Mrongovo Vesterplatės
gynėjų I bendrojo
lavinimo licėjumi
projekto vykdymas.
Rudens kermošius

Ansamblio
„Aušrela“ ir Dailės
studijos nariai,
Nemenčinės K.
Parčevskio
gimnazijos šokių
kolektyvas „Perla“
Mokinių ir
mokytojų iš
Lietuvos ir
Lenkijos grupė

Rugsėjo 23 d.

Neformalaus

Organizatoriai
Klasių vadovai, gimnazijos
administracija
Ansamblio vadovas K. Pranskus,
dailės studijos vadovė J.
Vitkauskienė, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui D.
Jasiulionienė
Mok. J. Jarmolovskaja, V.
Jaksebogienė, O. Orechovienė, K.
Pranskus, R. Štuikys, D.
Jasiulionienė
Neformalaus ugdymo būrelių

Rugsėjo 25 d.
Rugsėjo 26 d.
Rugsėjo 7 d.

Spalio 5 d.
Spalio 20 d.
Lapkritis
Lapkritis
Gruodis
Sausio 12 d.
Vasario 15 d.

Vasaris
Kovas
Kovas
Kovas
Balandis
Gegužė
Gegužė 25 d.
Birželio 15 d.
Visų mokslo
metų bėgyje

Projekto ,,Švenčionių
krašto žydų istorija"
veiklos
Europos kalbų diena
Olweus patyčių ir smurto
prevencijos programos
veiklos. Susitikimas su
programos koordinatore
Savivaldos diena, skirta
Tarptautinei mokytojų
dienai
Gimnazistų diena
Projekto „Išmokime
aktyviai ilsėtis“
vykdymas
Vėlinės – mirusiųjų
pagerbimo diena
Kalėdinis koncertas
Laisvės gynėjų dienos
minėjimas
Pilietiškumo pamokos,
kurias veda Švenčionių
rajono savivaldybės
tarybos nariai
Šimtadienio šventė
Lietuviškos dainos
konkursas „Dainuoju
Lietuvai“
Savaitė be patyčių.
Prevencinis renginys
Buvusių gimnazijos
mokinių susitikimas
Dalyvavimas akcijoje
„Darom 2017“
Orientacinės varžybos
Paskutinio skambučio
šventė
Mokslo metų pabaigos
šventė. Nominacijų
įteikimas
Profesinis informavimas,
konsultavimas, karjeros
ugdymas 1 gimnazijos
klasių mokiniams; 2-4
gimn. kl. mokiniams
išvykos į LITEXPO
Profesijų mugę

ugdymo būrelių
nariai
1-2 kl. mokiniai

vadovai, technologijų mokytojai

Visi mokiniai
Administracija,
pagalbos mokiniui
specialistai

Mok. D. Maslianikienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
J. Paulavičienė

Mokytojai ir
mokiniai

Mokinių taryba, 3-4 gimn. kl.
mokiniai

1-2 gimn. kl.
mokiniai
Visi mokiniai

2 gimn. kl. mokiniai ir klasių
vadovai
Kūno kultūros mokytojai,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui
D. Jasiulionienė
Tikybos mokytojai ir klasių
vadovai
Muzikos mokytojai, būrelių ir
klasių vadovai
Klasių ir būrelių vadovai

Visi mokiniai
Visi mokiniai
Visi mokiniai

Istorijos mokytojai

Visi mokiniai

Mokinių taryba, klasių vadovai,
istorijos mokytojai

3-4 gimn. kl.
mokiniai
Visi mokiniai

3-4 gimn. kl. mokiniai, jų vadovai

Visi mokiniai

Gimnazijos Vaiko gerovės grupė

Koncerto dalyviai

Muzikos mokytojai, klasių
vadovai, D. Jasiulionienė
Klasių vadovai

Visi mokiniai

Klasių vadovai, muzikos
mokytojas, Mokinių taryba

Visi mokiniai
4 gimn. kl.
mokiniai
1-3 kl. mokiniai

Mokinių taryba
3-4 gimn. kl. mokiniai

Visi mokiniai

Ugdymo karjerai koordinatorė A.
Abromovičienė ir klasių vadovai

_______________________

Klasių vadovai, gimnazijos
administracija

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
7 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS
2017-2018 M. M. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS
I.

SITUACIJOS ANALIZĖ

1. 2016–2017 mokslo metais gimnazijoje bei skyriuje buvo ugdomi 11 specialiųjų ugdymosi
poreikių mokiniai, turintys įvairių sutrikimų: 1 intelekto sutrikimas, 1 kompleksinis mokymosi
sutrikimas, 1 bendrųjų mokymosi sutrikimas, 6 specifinių mokymosi sutrikimai, 1 negalios sutrikimas.
2. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokiniams buvo teikiama specialioji pedagoginė,
psichologinė, socialinė pagalba. Mokykloje dirbo: 1 psichologas, 1 socialinis pedagogas, 2 mokytojai
padėjėjai. Buvo užsakoma specialiojo pedagogo –logopedo paslauga.
3. Specialiųjų poreikių mokiniams buvo suteikta specialioji pedagoginė pagalba: 7 – psichologinė
pagalba, 8 – socialinė pagalba, 10 – specialiojo pedagogo ir logopedo, 1 - mokytojo padėjėjo 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.
1.

2.

3.

4.

Veikla

Atsakingas asmuo

Specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių sąrašo sudarymas ir
suderinimas
Pritaikytų ir individualizuotų
programų formų koregavimas
Einamųjų klausimų aptarimas

2017 m.
rugsėjis

J. Paulavičienė
J. Paškevičienė
Vaiko gerovės
komisijos nariai
(toliau - VGK
nariai)

1 – ose gimnazijos klasėse
dirbančių mokytojų, klasės
vadovų ir pagalbos mokiniui
specialistų susirinkimas dėl
specialiųjų poreikių mokinių
ugdymo
Pritaikytų, individualizuotų
programų aprobavimas
Rekomendacijų teikimas
pedagogams dėl specialiojo
ugdymo būdų, metodų, trukmės
pritaikymo, techninės pagalbos
ir specialiųjų mokymo
priemonių naudojimo
Naujai atvykusių mokinių
adaptacija mokykloje

2017 m.
rugsėjo
12d.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui J.
Paulavičienė
Pagalbos mokiniui
specialistai

Mokinių sveikatos būklės
statistinių duomenų analizė
5.

Data

Probleminio elgesio mokinių
svarstymas, gimnazijos mokinių
lankomumo prevencija Vaiko
gerovės komisijos posėdžiuose

2017 m.
rugsėjis
2018 m.
sausis
2017-2018
m. m.
2017 m.
spalis –
lapkritis

Įgyvendinimo vertinimo
kriterijai
Specialiųjų poreikių mokinių
sąrašo sudarymas ir
suderinimas su Švenčionių
rajono švietimo pagalbos
tarnyba
Pakoreguotos ir taikomos
pritaikytų ir individualizuotų
programų formos ugdymo
procese
Susirinkimo metu mokytojai
bus supažindinti su 1-ųjų
gimnazijos klasių spec.
poreikių mokinių ypatumais,
aptartas šių mokinių tolesnis
ugdymas
Patvirtintos naujos
individualizuotų ir pritaikytų
programų formos.
Aprobuotos programos

J. Paulavičienė
T. Godlevskienė
J. Pošiūnienė
J. Paškevičienė

Pokalbiai su naujai
atvykusiais mokiniais,
anketavimas (anketos iš
www.iqesonline.lt sistemos)

V. Buinorienė

Parengta informacija apie
gimnazijos mokinių
sveikatos būklę
Svarstomi probleminio
elgesio mokiniai (pagal
poreikį), su klasių vadovais
aptariamas gimnazistų
lankomumas, vykdoma
prevencinė veikla. Turėtų
pagėrėti lankomumas,
mažėtų nepateisinamų
pamokų skaičius

2017-2018 VGK nariai
m. m.
kiekvieno
mėnesio
pirmąjį
ketvirtadie
nį

6.

Signalinio I pusmečio rezultatų
aptarimas, individualūs
pokalbiai su kiekvienu
specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčiu mokiniu.
Mokinių I pusmečio pasiekimų
aptarimas
Mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) konsultavimas vaikų
ugdymo organizavimo, elgesio,
lankomumo, saugumo
užtikrinimo ir kitais aktualiais
klausimais
Bendradarbiavimas su
Švenčionių rajono švietimo
pagalbos tarnyba, Vilniaus
apskrities Švenčionių rajono
policijos komisariato Viešosios
policijos skyriaus Prevencijos
poskyriu, Švenčionių rajono
vaiko gerovės komisija, VTAT,
seniūnija ir kt. socialiniais
parneriais.
Pedagoginės psichologinės
literatūros kaupimas, patirties
sklaida specialiojo ugdymo
klausimais
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių individualių
mokymo pasiekimų aptarimas.
Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių tolesnių
ugdymo būdų ir metodų
aptarimas

2017 m.
lapkritis
sausis

11.

Prašymų dėl BE ir PUPP
vykdymo ir vertinimo
pritaikymų nagrinėjimas, darbų
ir dokumentų teikimas
Švenčionių rajono pagalbos
tarnybai

2018 m.
sausis

Vaiko gerovės
komisijos nariai
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai

12.

Specialiųjų ugdymosi poreikių
turinčių mokinių II pusmečio
pasiekimų aptarimas
2017–2018 m. m. Vaiko gerovės
komisijos veiklos ataskaita
Vaiko gerovės komisijos veiklos
perspektyvinio plano sudarymas

2018 m.
birželis

Vaiko gerovės
komisijos nariai
Dalykų mokytojai

7.

8.

9.

10.

Klasių vadovai
VGK nariai
Dalykų mokytojai

Aptariami signalinio I
pusmečio rezultatai su
kiekvienu specialiųjų
poreikių mokiniu
individualiai

2017-2018 T. Godlevskienė
m. m.
J. Paškevičienė
J. Pošiūnienė

Individualios konsultacijos
tėvams

2017-2018 VGK nariai
m. m.

Vykdomas
bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais pagal
būtinybę

2017-2018 T. Godlevskienė
m. m.
I. Smoliakienė

Literatūra kaupiama ir
vykdoma sklaida socialinės
pedagogės kabinete,
skaitykloje
Individualūs pokalbiai su
mokiniais Aptariami
individualiai ugdymo būdai
bei poreikiai

2017-2018 VGK nariai
m. m.
Dalykų mokytojai
Kartą per
pusmetį

2 ir 4 gimn. klasių
mokiniams bus sudarytos
sąlygos pritaikyti vykdymo
ir vertinimo instrukcijos
pagal teikiamas Švenčionių
pagalbos tarnybos
rekomendacijas
Signalinio II pusmečio
rezultatų aptarimas,
individualūs pokalbiai su
kiekvienu mokiniu
Specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių II
pusmečio pasiekimų
aptarimas
Atsiskaitoma už nuveiktą
veiklą
Sudaromas perspektyvinis
veiklos planas 2017-2018 m.

m.
_______________________________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
8 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS UGDYMAS KARJERAI PASLAUGŲ
PLANAS
2017 – 2018 m. m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Temos pavadinimas

Data

Atsakingas

Naujai atvykusių mokinių profesinių
interesų pažinimas
Iniciatyvos ,,Būsiu...“ projektai

2017 m.
rugsėjis
2017 - 2018 m. m.

3-4 gimnazijos mokinių išvyka į
konferenciją – festivalį ,,Studfestas“
Išvykos į ,,Atvirų durų“ dienų
renginius ugdymo įstaigose
VGTU paskaitos 4 gimnazijos klasių
mokiniams
Įvairių asmenybės pažinimo testų,
klausimynų taikymas asmenybės
pažinimui.
Išvyka į parodą ,, Mokymas. Studijos.
Karjera“ Lietuvos parodų centre
,,Litexpo“.
Draugų diena (susitikimas su
buvusiais mokiniais)

2017 m. spalis

A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Klasių vadovai
A. Abramovičienė
Klasių vadovai
A. Abramovičienė
Klasių vadovai
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė

2017 - 2018 m. m
2017 m.
lapkritis
2017 - 2018 m. m
2018 m.
vasaris

A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė

2018m.
vasaris

D. Jasiulionienė
Pavaduotoja ugdymui

9.

Išvykos į rajono ir respublikos įmones

2017 - 2018 m. m

10.

2017 - 2018 m. m

11.

1-4 gimnazijos klasių išvyka į
Švenčionių darbo biržą
Dalyvausime Nacionalinio socialinės
integracijos instituto projekto
,,Benraamžių švietėjai” veiklose.

12.

Ugdymas karjerai dalykų pamokose

2017 - 2018 m. m

Dalykų mokytojai

13.

Integruotos ugdymo karjerai pamokos

2017 - 2018 m. m

14.

Susitikimai – konsultacijos su 4
gimnazijos klasių mokiniais ir jų
tėvais tema ,,LAMA bpo sistemos
analizė bei prašymų teikimas“.
,,Grįžtamojo ryšio“ žaidimas klasės
valandėlių metu
Gimnazijos karjeros diena

2017 - 2018 m .m

A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė

17.

Atvirų durų diena tėvų darbovietėse
,,Šok į tėvų klumpes“

2018 m. birželis

18.

Veiklos pagal ,,Europos socialinio
2017 - 2018 m. m
fondo akademijos“ projektą.
________________________________

15.
16.

2017 - 2018 m. m

2017 - 2018 m. m
2018 m. kovas

A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
Klasių vadovai
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė

A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė
Klasių vadovai
A. Abramovičienė
Karjeros koordinatorė

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos plano
2017-2018 m. m.
9 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOSVEIKLOS
PLANAS
BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS
2017-2018 MOKSLO METAMS

Tikslas:
1. Siekti, kad biblioteka ir skaitykla taptų patraukliu, aktyviu informacijos, kultūros centru.
Uždaviniai:
1.
2.
3.
4.

Ugdyti mokinių informacinius gebėjimus.
Skatinti skaitymą ir populiarinti knygą.
Sudaryti tinkamas sąlygas plėtoti mokinių saviraišką.
Analizuoti turimus išteklius ir gimnazijos bendruomenės informacijos poreikius, sistemingai
kaupti ir turtinti bibliotekos bei skaityklos fondus aktualiausia, naujausia, ugdymo procesui
reikalinga grožine bei metodine literatūra.
5. Naudoti šiuolaikines technologijas bibliotekos, skaityklos veikloje.

6. Bendradarbiauti bei dalintis gerąja patirtimi su kitų mokyklų bibliotekų darbuotojais.
Kelti bibliotekos darbuotojų profesinę kompetenciją.
I. INFORMACINĖ BIBLIOTEKOS VEIKLA
Priemonės pavadinimas

Vykdymo
data

Atsakingas

Skaitymo ir informacinių įgūdžių ugdymas:
1. Vesti informacines valandėles, pokalbius, kurti informacines
parodas:
a) pateikti medžiagą apie pasiruošimą egzaminams,
paruošiant parodą ir pristatant leidinius, kurie palengvina
pasiruošimą egzaminams.

2018 sausiskovas

Bibliotekininkė,
Skaityklos vedėja

2. Darbas su mokiniais
1. Pirmoji pažintis 1 gimnazijos klasių mokiniams su 2017 spalismokyklos biblioteka ir skaitykla, jų fondais, skyriais, knygų lapkritis
įvairove.
2. Ugdyti mokiniams knygų skaitymo įgūdžius.
Sistemingai
3. Konsultuoti informacinių žinių ir įgūdžių klausimais.
4. Supažindinti moksleivius su bibliotekos, skaityklos
taisyklėmis ir įrašyti į skaitytojus.
5. Informacinių gebėjimų ugdymas teikiant individualias
konsultacijas ir gebėjimų ugdymas, ieškant įvairios medžiagos.
6. Padėti susirasti ir atsispausdinti įvairią mokymo
medžiagą naudojantis interneto paslaugomis ir bibliotekos,
skaityklos fondais.
7. Atsakyti į bibliografines užklausas, mokant surasti
reikiamą informaciją per trumpiausią laiką iš įvairių
informacinių šaltinių.
8. Skelbti ir kaupti informaciją aktualiomis temomis
įvairiose kompiuterinėse laikmenose bei fonduose.
9. Savarankiškoms informacijos paieškoms savaitgaliais į
namus išduoduoti žodynus, enciklopedijas ir žinynus bei
kompiuterinius dokumentus.
Sudarytos sąlygos visai mokyklos bendruomenei laisvai ir
prieinamai naudotis visais informacijos šaltiniais ir fondais.
Mokinių kultūrinių interesų ugdymas:
Nuolat
1. Papildyti nauja medžiaga parodas „Gimnazijos
akimirkos“, „Draugystės su kitomis gimnazijomis“,
„Kur stoti“.
2. Surengti knygų dovanojimo bibliotekai akciją , kuri 2017-12-15
iki
buvo pradėta 2012 m. ,,Knygų Kalėdos“.
3. Rengti literatūrines parodas, skirtas rašytojų 2018-01-10
jubiliejinėms datoms pažymėti ir parodas, skirtas
atmintinoms datoms ir šventėms paminėti:
„Už gyvybę tu brangesnė“
2017-02-16
„Jie nešė mums lietuvišką žodį“
„Krenta baltos snaigės“
2017-03-16
2017-12-15
„Ant tavo rankų supasi gerumas“
2018-05-01
4. Skaitykloje mokiniai skaito naujausią spaudą, ruošiasi
Nuolat
pamokoms, naudojasi informacijos ir komunikacijos

Bibliotekininkė,
Skaityklos vedėja

paslaugomis bei veikiančia internetine 4 vietų
skaitykla, bibliotekos fondais.
II. KULTŪRINĖ IR METODINĖ BIBLIOTEKOS, SKAITYKLOS VEIKLA

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
data

Atsakingas

Ruošti medžiagą stendams, ją keisti papildant kita nauja
medžiaga:
1.

Bendradarbiauti su mokytojais ir mokiniais renkant
įvairią informacinę medžiagą.
2. Dalyvauti planuojant veiklą, susijusią su mokyklos
programos įgyvendinimu.
Dalyvavimas įvairiuose kursuose ir renginiuose rajono bei
respublikos mastu:
1. Dalyvauti PPRC kvalifikacijos tobulinimosi kursuose ir
seminaruose.
2. Dalyvauti rajono bibliotekininkų metodinio būrelio
susirinkimuose ir organizuojamuose seminaruose.
3. Skaityti profesinę literatūrą.
4. Domėtis šiuolaikinėmis technologijomis ir bibliotekinio
mokslo naujienomis.
5. Dalintis gerąja darbo patirtimi ir bendradarbiauti su
kitomis bibliotekomis.
6. Dalyvauti respublikiniuose seminaruose bei
konferencijose.
Bendradarbiavimas su mokytojais
1.
2.
3.
4.
5.
7.

Įvairių pamokų vedimas skaitykloje naudojantis
informacinėmis ir techninėmis priemonėmis.
Dalyvauti mokytojų rengiamuose renginiuose.
Atsakyti į bibliografines užklausas įvairiomis
temomis.
Vadovėlių užsakymus derinti su mokytojais.
Mokslo metų pabaigoje skelbti moksleivių skolininkų
sąrašus skelbimų lentoje ir mokytojų kambaryje.
Dalyvauti metodinėse mokytojų rengiamose išvykose.

20172018m.m.

Bibliotekininkė,
Skaityklos vedėja

20172018m.m.

Bibliotekininkė,
Skaityklos vedėja

2017-2018
m.m.
Nuolat

Bibliotekininkė,
Skaityklos vedėja

2018birželis-liepa

III. BIBLIOTEKOS FONDŲ KOMPLEKTAVIMAS

Priemonės pavadinimas

Vykdymo
data

Atsakingas

Vadovėlių fondo komplektavimas:
1. Naujai gautus vadovėlius paruošti išdavimui, sutvarkyti
jų apskaitą.
2. Užsakyti naujus vadovėlius, pagal ŠMM nurodytus
galiojančių vadovėlių sąrašus.
3. Sudaryti sutartis su leidyklomis dėl vadovėlių tiekimo

2017rugpjūtisrugsėjis
2018-

Bibliotekininkė

pagal užsakymus.
4. Pasibaigus mokslo metams surinkti vadovėlius ir
nurašyti pamestus bei netinkamus naudoti.

balandisgegužė
2018gegužėbirželis

____________________________________

