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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 2011-2012 M.M. VEIKLOS PROGRAMA

SITUACIJOS ANALIZĖ

1. 2010-2011 m. m. gimnazijoje mokėsi 670 mokinių, iš jų 5-8 klasėse – 273 mokiniai, 1-4
gimnazijos klasėse – 397 mokiniai. Brandos atestatai įteikti 102 mokiniams, iš jų 8 su pagyrimu, 2
mokiniams įteikti vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai, 1 – mokymosi pasiekimų pažymėjimas.
Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimai įteikti 87 mokiniams, adaptuotą pagrindinio ugdymo programą
baigė 3 mokiniai. 82 mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo programą, tęs mokslą gimnazijos 3-oje
klasėje.
Lietuvių gimtosios kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 61 mokinys, iš jų 24 išlaikė 50-100
balų skalėje, užsienio (anglų) kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 39 mokiniai, 9 gavo
įvertinimus 50-100 balų skalėje, užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą laikė 37
mokiniai, iš jų 11 gavo įvertinimus nuo 50 iki 100 balų. Užsienio kalbos (vokiečių) valstybinį brandos
egzaminą laikė 2 mokiniai, išlaikė 100%. Istorijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 57
mokiniai, iš jų 17 išlaikė nuo 50 iki 100 balų įvertinimais.
Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą pasirinko 1 mokinys, gavo 77 balų
įvertinimą. Matematikos valstybinį brandos egzaminą laikė 34 mokiniai, iš jų 10 gavo 50-100 balų
įvertinimus, biologijos valstybinį brandos egzaminą laikė 17 mokinių, iš jų 7 gavo įvertinimu 50-100
balų skalėje. Fizikos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 4 mokiniai, iš jų 2 gavo įvertinimus 50100 balų skalėje, chemijos valstybinį brandos egzaminą pasirinko 7 mokiniai, iš jų 5 gavo įvertinimus
nuo 50 iki 100 balų. Visi abiturientai išlaikė pasirinktus mokyklinius geografijos, dailės, technologijų
brandos egzaminus. Geografijos mokyklinį brandos egzaminą pasirinko 6 mokiniai, dailės -7 (6 iš jų
gavo 9-10 balų įvertinimus), technologijų – 20, iš jų 13 gavo 9-10 balų įvertinimus.
2010-2011m. m. gimnazijos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairių dalykų olimpiadose ir
konkursuose. 3d kl. mokinys Aivaras Gotovskis apdovanotas padėkos raštu už I vietą informatikos
olimpiados II etape (mokyt. A. Dinda), 4a kl. mokinys Justas Pošiūnas užėmė I vietą biologijos
olimpiados rajoniniame etape (mokyt. A. Kadzevičius), 7a kl. mokinė Kamilė Razmytė užėmė
I vietą 5-8 kl. grupėje meninio skaitymo konkurse (mokyt. Ž. Garlienė), 4a kl. mokiniai Simona
Rinkevičiūtė apdovanota padėkos raštu už I vietą 11-12 klasių grupėje lietuvių gimtosios kalbos ir
literatūros olimpiados rajoniniame etape (mokyt. A. Asinauskienė). 3a kl. mokinys Pijus Stankevičius
užėmė I vietą rajono chemijos olimpiados II etape (mokyt. V. Cicėnienė) ir I vietą biologijos
olimpiados II etape (mokyt. A. Kadzevičius). Padėkos raštais už laimėtas I-ąsias vietas apdovanoti
4a kl. mokinė Lina Svarauskaitė (lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados rajoninis etapas, mokyt. A.
Asinauskienė), 3a kl. mokinė Paulina Šataitė (dailės olimpiados II etapas, mokyt. J. Vitkauskienė), 2c
kl. mokinys Paulius Svarauskas (Lietuvos rajonų jaunių lengvosios atletikos pirmenybės (trišuolis),
mokyt. V. Nekrašas), 3b kl. mokinė Silvija Urbonaitė (rajono 11 klasių mokinių vokiečių kalbos
(užsienio) olimpiada, mokyt. E. Nilovienė), rajono technologijų olimpiadose I-ąsias vietas laimėjo
7c kl. mokiniai Erika Vilkoitytė (mokyt. K. Cicėnienė) ir Deimantas Zakarauskas (mokyt. A.
Čereškevičius). I-ąsias vietas rajone laimėjo ir diplomais apdovanotos krepšinio komandos: mergaičių
(mokyt. D. Nekrašienė) ir berniukų (mokyt. R. Štuikys).
Nemažai prizinių vietų laimėta regiono (zonos) lygmenyje: I vietą užėmė jaunųjų dviratininkų
komanda varžybose ,,Saugiai su dviračiu“ (mokyt. J. Švogžlys), regioninės ekonomikos ir verslo
olimpiados dalyvė Edita Veličko (mokyt. M. Zaičikas), 3d kl. mokinys Aivaras Gotovskis dalyvavo
dr. J. Kazicko programavimo konkurso finaliniame ture (mokyt. A. Dinda). 29 mokiniai dalyvavo
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šalies olimpiadose ir konkursuose. Jie apdovanoti padėkomis, pažymėjimais ir diplomais. 2 mokinių
komandos dalyvavo VEMP verslo čempionate, užėmė III ir V vietas, 5 mokinių komandos dalyvavo
Swedbanko čempionate 2011, POSH komanda apdovanota diplomu už I vietą, kitos komandos užėmė
II-V vietas. Tarptautiniame informacinių technologijų online (internetiniame) konkurse dalyvavo 5
mokiniai (mokyt. M. Gučienė), jiems visiems įteikti dalyvių sertifikatai.
Gimnazijoje 2010-2011 m. m. buvo vykdomos 28 neformaliojo ugdymo programos, kurioms
skirtos 68 val. (24 val. 5-8 kl. ir 44 val. – 1-4 gimn. klasėse). Neformalųjį ugdymą vykdė mokytojai,
turintys aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Popamokinėje veikloje dalyvavo apie 340 mokinių, t.y.,
apie 50% mokinių buvo užimti menine, sportine, kraštotyrine bei kitokia veikla. Būrelių vadovai
kartu su ugdytiniais dalyvavo įvairiuose mokyklos, rajono, respublikos renginiuose, patys organizavo
įvairias šventes (Šeimų sporto šventė, Turizmo dienos, įvairių sporto šakų varžybos).
Neformalusis mokinių ugdymas vyko ir dalyvaujant projektuose. Vienas iš jų – Elitinės asmenybės
akademija, kurią organizavo VšĮ Vadybos ir psichologijos institutas. 111 gimnazijos mokinių
dalyvavo 128 val. trukmės programose – Jaunojo mokslininko (12 mokinių), Jaunojo psichologo
(32 mokiniai), Jaunojo menininko (34 mokiniai), Jaunojo lyderio (33 mokiniai). Išklausę paskaitas,
kurias vedė patyrę lektoriai iš įvairių Vilniaus universitetų, atlikę praktines užduotis, mokiniai gavo
pažymėjimus.
Vykdant sveikatinimo projektą ,,Sveikatiada“, savaitę buvo organizuojama akcija ,,Pusryčių
fiesta“, kurios metu 5-7 kl. mokiniai visi kartu pusryčiavo valgykloje. Visus mokslo metus vyko
akcija ,,Judam muzikos ritmu“, kurios metu visi norintys mokiniai per pertraukas šoko linijinius
šokius. Pirmadieniais po pamokų aktų salėje vyko filmų peržiūros vakarai.
2010-2011 m. m. gimnazija dalyvavo projektuose ,,Technologijų, menų ir gamtos mokslų
infrastruktūra“ ir ,,Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Vykdant šiuos projektus
modernizuoti dailės, muzikos kabinetai, mokytojų kambarys, mokytojams skirti nešiojamieji
kompiuteriai, projektoriai ir kitos priemonės. Gimnazijos bendruomenė gali naudotis 116
kompiuterių, 3multimedia įrangomis, 4 projektoriais, 2 interaktyviosiomis lentomis, 2 dokumentų
kameromis, 2 namų kino sistemomis. Gimnazijos vadovėlių fondą 2010 m. papildė vadovėliai už
23053,77 Lt sumą, mokymo priemonėms iš mokinio krepšelio skirta 7060,23 Lt.
Gimnazijos mokytojai yra išklausę ir turi IKT raštingumo žinias, atitinkančius pedagogų
kompiuterinio raštingumo standarto technologinę ir edukologinę dalį. Technologinės dalies
pažymėjimus turi 71 pedagoginis darbuotojas, edukologinės dalies pažymėjimus turi 53 pedagoginiai
darbuotojai. Iš jų ECDL sertifikatus – 3 mokytojai. Visa bendruomenė naudoja elektroninį dienyną.
2010 m. lapkričio 17-21 dienomis NMV agentūros išorės ekspertų grupė atliko gimnazijos išorės
auditą. Nustatyti stiprieji ir tobulinti gimnazijos veiklos aspektai
GIMNAZIJOS STIPRIEJI VEIKLOS ASPEKTAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Etosas. 1.1.
Mokyklos ryšiai. 1.4.
Neformalus mokinių švietimas. 2.1.5.
Mokytojo ir mokinio dialogas. 2.2.3.; 2.3.3.
Mokinių mokymosi motyvacija. 2.4.1.
Pasiekimai olimpiadose, konkursuose, varžybose. 3.2.2.
Rūpinimasis mokiniais. 4.1.
Psichologinė pagalba. 4.2.2.
Vadovavimo stilius. 5.3.
Personalo valdymas. 5.4.
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GIMNAZIJOS TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI
1.
2.
3.
4.
5.

Ugdymo planai ir tvarkaraščiai. 2.1.2.
Mokytojo veiklos planavimas ir pamokos struktūros kokybė. 2.2.1.; 2.2.2.
Ugdymo turinio veiklų ir mokymo(si) diferencijavimas. 2.5.
Mokymo(si) vertinimas ir jo metu gautos informacijos panaudojimas. 2.6.
Įsivertinimo tikslingumas ir rezultatų panaudojimas. 5.2.2
II. GIMNAZIJOS MISIJA

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį bendrąjį
išsilavinimą, kuris padėtų jaunuoliui ar jaunuolei tapti savarankiu bei solidariu visuomenės ir
brandžiu bei kūrybingu kultūros nariu; padedanti brandinti tvirtą dorovinį pamatą, vertybines
nuostatas, atsakomybės jausmą, sveikos gyvensenos pagrindus; mokanti bendrauti ir
bendradarbiauti, aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje ir kaitoje; skatinanti gerbti Lietuvos tautos
istorinį bei kultūrinį palikimą, išsiugdyti meilę tėvynei ir tautinį tapatumą.
III. GIMNAZIJOS VIZIJA
Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija – mokykla, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą,
prieinamą kuo platesniam jaunuolių ratui; siekianti aukštos ugdymo kokybės tiek įgytų žinių
bei gebėjimų, tiek pasirengimo mokytis visą gyvenimą prasme; sudaranti sąlygas įvairiapusiam
moksleivių brendimui; burianti bendruomenę prasmingai kultūrinei, pilietinei ir socialinei veiklai;
puoselėjanti ir plėtojanti Zigmo Žemaičio gimnazijos – lietuvybės židinio – mentalitetą ir tradicijas.
IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2011-2012 MOKSLO METAMS
1. Siekti gerų akademinių rezultatų, skatinant ugdytinių mokymosi motyvaciją ir jų norą mokytis
visą gyvenimą.
2. Ugdyti kūrybingas asmenybes, savo krašto ir šalies patriotus.
3. Padėti ugdytiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją.
4. Įgyvendinti atnaujintas Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas.
5. Modernizuoti ugdymo procesą, diegiant naujas IKT.
6. Siekti geresnio mokinių pažangumo ir lankomumo.
7. Kurti mokiniams saugią aplinką.
8. Tobulinti mokinių profesinio informavimo ir konsultavimo sistemą.
9. Tęsti projektinę veiklą, sudaryti plačias saviraiškos galimybes.
10. Vykdyti pedagoginės patirties sklaidą gimnazijoje ir kitose ugdymo bei kvalifikacijos kėlimo
įstaigose.
11. Puoselėti istorines gimnazijos tradicijas ir kurti naujas.
12. Turtinti gimnazijos išteklius.
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V. VEIKLOS PROGRAMOS 2011-2012 M.M. ĮGYVENDINIMAS
13. TIKSLAS 1. Siekti gerų akademinių rezultatų, skatinant ugdytinių mokymosi motyvaciją ir
norą mokytis visą gyvenimą
Uždaviniai
Įgyvendinimo priemonės
Terminai
1. Įgyvendinti atnaujintas 1. Programų aprobavimas
2011 m. rugsėjis
pagrindinio ir vidurinio metodinėse grupėse
ugdymo programas
2. Pedagogų
kvalifikacijos
Per visus mokslo metus
tobulinimas,
siekiant įgyti naujas
kompetencijas
3. Gerosios patirties
sklaida metodinėse bei
Per visus mokslo metus
šalies lygmenyje
2. Modernizuoti ugdymo Projektų ,,Gamtos
Per visus mokslo metus
procesą, diegiant naujas mokslų, menų
IKT
ir technologijų
infrastruktūra“
ir ,,Mokyklos
modernizavimas“
įgyvendinimas

Atsakingi vykdytojai
Metodinių grupių
pirmininkai
Gimnazijos
administracija
Metodinė taryba

Metodinė taryba
Gimnazijos
administracija
Dalykų mokytojai
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3. Siekti geresnio
mokinių pažangumo ir
lankomumo

4. Turtinti gimnazijos
intelektualinius ir
materialinius resursus

1. Brandos egzaminų
2011 m.
rezultatų aptarimas
rugsėjis-spalis
mokytojų tarybos
posėdyje, metodinių
grupių užsiėmimuose
ir 4-ųjų gimn. klasių
mokinių susirinkimuose
2. Mokinių pažangumo
ir lankomumo nuolatinė Per visus mokslo metus
priežiūra, informatyvus
bendradarbiavimas su
ugdytinių tėvais
3. Neformaliojo ugdymo,
pasirenkamųjų dalykų
ir modulių programų
2011 m.
pasiūlos atnaujinimas
rugsėjis-spalis
4. Pagalba
mokiniams sudarant
individualiuosius
ugdymo(si) planus ir
2011 m.
tvarkaraščius
rugsėjis
5. Inovatyvių
mokymo(si) metodų
taikymas ugdymo
procese
Per visus mokslo metus

Gimnazijos
administracija
Metodinių grupių
pirmininkai

1. Apsirūpinimas naujais Per visus mokslo metus
vadovėliais ir mokymo
priemonėmis pagal
atskirą planą.
2. Skaityklos fondų
Iki 2012 m.
atnaujinimas (žurnalų,
sausio mėn.
periodinių leidinių
prenumerata)
3. Bendradarbiavimas su Per visus mokslo metus
socialiniais partneriais
4. Kryptingas
mokytojų kvalifikacijos Per visus mokslo metus
tobulinimas

Bibliotekos vedėja
Metodinės grupės

Gimnazijos
administracija
Klasių auklėtojai

Dalykų mokytojai

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Č.Zaičikienė

Metodinė taryba
Metodinė grupė

Skaityklos vedėja

Gimnazijos
administracija
Gimnazijos
administracija

14.TIKSLAS 2. Ugdyti kūrybingas asmenybes, savo krašto ir šalies patriotus
Uždaviniai

Įgyvendinimo priemonės

Terminai

Atsakingi vykdytojai
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1. Puoselėti tradicijas ir
kurti naujas

1. Valstybinių švenčių
organizavimas pagal
atskirą renginių planą
2. Tradicinių gimnazijos
renginių organizavimas
(Mokslo žinių šventė,
gimnazistų krikštynos,
gimnazijos jubiliejinės
datos, susitikimai su
buvusiais mokinais,
gimnazijos prezidento
rinkimai ir kt.) pagal
atskirą planą
3. Dalyvavimas rajono
ir šalies pilietinėse ir
patriotinėse akcijose,
konkursuose pagal
atskirą renginių planą

Per visus mokslo metus Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė
Klasių vadovai
Per visus mokslo metus Būrelių vadovai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė

Dalykų mokytojai
Klasių vadovai
Per visus mokslo metus
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2. Tobulinti projektinę
veiklą, sudaryti plačias
saviraiškos galimybes

1. Ilgalaikiai pilietiškumo
projektai ,,Jų skausmas –
mūsų skausmas“
Per visus mokslo metus
,,Lietuva – ES
narė. Privalumai ir
Per visus mokslo metus
įsipareigojimai“
,,Lietuva tarp pasaulio
valstybių“
Per visus mokslo metus
Pilietinio ir tautinio
neformaliojo
2011 m. rugsėjis – 2012
vaikų švietimo
m. gegužė
(regioninio tapatumo
stiprinimas) programa
(projektas), vykdomas
bendradarbiaujant su
Kaltanėnų TUC
2. Integruoti
projektai ,,Gamta – mūsų
namai“
2012 m. kovas
,,Lino kelias“
2012 m. kovas
,,Lietuvių menininkų
2012 m. kovas.
ir medžių paralelė
literatūroje, muzikoje,
dailėje“
,,Knygnešių kelias“
2012 m. kovas
,,Saugūs kelyje“
2012 m. balandis
Paskutinio skambučio
2012 m. gegužė
šventė (integruotas
literatūros, muzikos,
dailės, technologijų
projektas)
,,Iškalbos menas“
2012 m. gegužė

,,Ateities inkilas“
(dailės, technologijų,
matematikos)
Bendras Vokietijos
Oitino m. J.Foso
gimnazijos ir Švenčionių
Zigmo Žemaičio
gimnazijos projektas,
skirtas Europos kalbų
dienai
3. Projektas smurto

2011 m. gruodis –
2012 m. sausis

V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
A. Kadzevičius

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

V. Petkevičienė
J. Dindienė
L. Juodagalvienė

O. Barkuvienė
Ž. Garlienė
R. Grigonienė
L. Juodagalvienė
V. Valeika

2011 m. rugsėjis

M. Likienė
E. Nilovienė

2011 m. lapkritis

Š. Garlienė
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prevencijai ,,Būti kartu –
O. Orechovienė
šaunu“
4. Renginių
2011 m. rugsėjis-gruodis E. Baublienė
ciklas ,,Gyvoji knyga
G. Ciukšienė
– Švenčionių krašto
J. Vitkauskienė
legendos“ (5-6 kl.
K. Pranskus
mokiniams)
2012 m. vasaris
5. Projektas 8 kl.
V. Jaksebogienė
mokiniams ,,Aš esu Aš:
O. Krūminienė
NESITYČIOK“
2012 m. kovas
J. Šisterova
6. Projektas 6 kl.
E. Nilovienė
mokiniams ,,Pažinkime
A. Abramovičienė
gimtąjį kraštą“
2012 m. kovas
7. Projektas ,,Penktokas“
A. Čereškevičius
R. Grigonienė
8. Projektas ,,Mokykla – Per visus mokslo metus M. Zenkevičienė
taurių jausmų šaltinis“
Vaiko gerovės komisija
9. Atviras tarptautinis
projektas ,,Biologijos
2012 m. kovas – balandis
ir chemijos
V. Cicėnienė
internetinis konkursas
ELEMENTUM“
10. Dalyvavimas
2012 m. kovas – balandis
tarptautiniuose ,,Kengūr
os“ kalbų ir matematikos
Kalbų mokytojai
konkursuose
Matematikos mokytojai
11. Dalyvavimas šalies ir
2012 m.
tarptautiniuose VEMP ir
I pusmetis
Swedbanko turnyruose
12. Dalyvavimas
M. Zaičikas
piešinių, fotografijos ir
kompiuterinių piešinių
2011 m. lapkritis
konkurse ,,Mes prieš
AIDS“
13. Kūrybinių darbų
J. Vitkauskienė
parodos ,,Laisva Lietuva“
2012 m. vasaris
V. Cicėnienė
organizavimas
J. Dindienė
14. Fotografijos
parodos ,,Žemės meno
J. Dindienė
projektai“ organizavimas
2012 m. kovas

J.Vitkauskienė

15. TIKSLAS 3. Padėti ugdytiniams suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę
kompetenciją

9
Uždaviniai
1. Kurti mokiniams
saugią aplinką

Įgyvendinimo priemonės
Terminai
1. Socialinės paramos
Per visus mokslo metus
mokiniams teikimas:
- pedagoginė ir
psichologinė pagalba
- socialinio pedagogo
ir sveikatos priežiūros
specialisto paslaugos

Atsakingi vykdytojai
Vaiko gerovės komisija
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Č. Zaičikienė
Bendruomenės slaugytoja
V. Buinorienė
O. Barkuvienė
Ž. Garlienė
L. Juodagalvienė

2. Mokinių poreikių
tenkinimo analizė:
a) bandomojo
2012 m. vasaris
lietuvių kalbos PUPP
organizavimas ir
Dalykų mokytojai
rezultatų analizė
b) bandomųjų brandos
2012 m. vasaris-balandis
egzaminų organizavimas
ir rezultatų analizė
Direktoriaus pavaduotoja
c) 5-tų kl. mokinių
2011 m. lapkritis
ugdymui Č. Zaičikienė
adaptacijos tyrimas
Vaiko gerovės komisija
d) specialiųjų poreikių
mokinių lūkesčių tyrimas
e) 8 kl. mokinių poreikių
tyrimas tolimesniam
ugdymo diferencijavimui
f) 10 kl. mokinių poreikių
tyrimas ruošiantis
vykdyti vidurinio
ugdymo programą
3. Bendradarbiavimas
su tėvais, pedagoginio
švietimo organizavimas

Kartą per pusmetį
Klasių auklėtojai
2012 m. balandis
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Č. Zaičikienė
2012 m. balandis
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui D. Jasiulionienė
Per visus mokslo metus
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2. Tobulinti mokinių
1. Ugdymo karjerai
Per visus mokslo metus
profesinio informavimo organizavimas pagal
ir konsultavimo sistemą pasirinktą Verslumo
temos planą
2. Profesinis
Per visus mokslo metus
informavimas ir
konsultavimas dėstant 12 gimn. klasėse 17 val.
integruotą technologijų
kursą
3. Projektas ,,Drąsinkime Per visus mokslo metus
ateitį“ tąsa
4. Ugdymo karjerai
organizavimas kultūrinės
2011 m. lapkritis
pažintinės veiklos
dienomis

A. Abramovičienė
V. Cicėnas

A. Čereškevičius
K. Cicėnienė

Gimnazijos psichologė
V. Guogienė
Klasių auklėtojai

VI. PRIEDAI
1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų tarybos veiklos planas 2011-2012
m. m., 1 priedas.
2. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos tarybos veiklos planas 2011-2012 m. m., 2 priedas.
3. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2011-2012
m. m., 3 priedas.
4. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos mokytojų pedagoginės priežiūros planas 20112012 m. m., 4 priedas.
5. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos renginių planas 2011-2012 m. m., 5 priedas.
6. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2011-2012 m. m., 6
priedas.
7. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos metodinių grupių veiklos planai 2011-2012 m .m.,
7 priedas.
8. PITO veiklos planas 2011-2012 m. m., 8 priedas.
______________________________
PRITARTA
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos tarybos
2011 m. spalio
d.
posėdžio protokolas Nr. GT-
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Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
1 priedas

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS
PLANAS 2011-2012 M.M.

Eil. Nr.
Posėdžio tema
1. Ugdymo proceso diferencijavimo ir
individualizavimo galimybės

2.

1-ojo pusmečio ugdymo rezultatų analizė

3.

4-ųjų gimnazijos klasių ugdymo rezultatų
analizė
Gimnazijos vidaus audito rezultatų analizė

4.

5.

2011-2012 m.m. ugdomosios veiklos
rezultatai

Data
2012 m
vasaris

2012 m
vasaris
2012 m.
gegužė
2012 m.
birželis

2012 m.
birželis

Atsakingas
Č. Zaičikienė
A. Čereškevičius
L. Juodagalvienė
S. Kraujalienė
L. Grybauskienė
R. Šidlauskienė
D. Čepulienė
Klasių vadovai
D. Čepulienė
Klasių vadovai
J. Paulavičienė
A. Abramovičienė
O. Barkuvienė
K. Cicėnienė
R. Grigonienė
L. Grybauskienė
L. Juodagalvienė
D. Čepulienė

______________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
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gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
2 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2011-2012 M .M.

Eil. Nr.
Posėdžio tema
1. Gimnazijos veiklos programos
aprobavimas
2. 2011-2012 m. m. gimnazijos veiklos
rezultatų aptarimas
3. Gimnazijos tarybos pirmininko rinkimai
4.

Vokietijos Oitino miesto J.Foso
gimnazijos delegacijos viešnagės atgarsiai

Data
2011 m.
rugsėjis
2011 m.
spalis
2011 m.
spalis
2011 m.
spalis

5.

Vadovėlių ir mokymo priemonių
užsakymo 2012 m. projekto svarstymas
Gimnazijos delegacijos pasirengimas
viešnagei Oitino m. J.Foso gimnazijoje

2012 m.
balandis
2012 m.
balandis

6.

7.

2011-2012 m. m. ugdomosios veiklos
2012 m.
aptarimas
birželis
_________________________

Atsakingas
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Č. Zaičikienė
Direktorė D. Čepulienė
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Č. Zaičikienė
Bendradarbiavimo
koordinatorė
E. Nilovienė
Bibliotekos vedėja
G. Ciukšienė
Bendradarbiavimo
koordinatorė
E. Nilovienė
Gimnazijos tarybos
pirmininkas

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
3 priedas
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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS
VEIKLOS PLANAS 2011-2012 M.M.
Eil.
Veikla
Data
Nr.
1. VGK veiklos plano sudarymas
2011 m. rugpjūtis
2. Specialiųjų poreikių mokinių sąrašo sudarymas ir 2011 m. rugsėjis
suderinimas
3. Modifikuotų, adaptuotų, individualių programų
Per metus
aprobavimas
4. Projektas „Mokykla – taurių jausmų šaltinis”
Per metus

5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Penktokų adaptacija dalykinėje ugdymo
2011 m. spalis
sistemoje
Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimas
Per metus
vaikų ugdymo organizavimo, elgesio,
lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais
aktualiais klausimais
Bendradarbiavimas su Švenčionių rajono
Per metus
Pedagogine psichologine tarnyba
Pedagoginės psichologinės literatūros kaupimas,
Per metus
patirties sklaida specialiojo ugdymo klausimais
Rekomendacijų teikimas pedagogams dėl
Per metus
specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės
pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų
mokymo priemonių naudojimo
Profesinės kvalifikacijos kėlimas
Per metus
Specialiųjų poreikių mokinių I pusmečio
2012 m. vasaris
pasiekimų aptarimas
Mokinių sveikatos būklės statistinių duomenų
2012 m. kovas
analizė
Specialiųjų poreikių mokinių individualių
Kartą per pusmetį
mokymo pasiekimų aptarimas
Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių
Per metus
įvertinimas, tolesnių ugdymo būdų ir metodų
aptarimas
Specialiųjų poreikių mokinių II pusmečio
2012 m. birželis
pasiekimų aptarimas

Atsakingas
Č. Zaičikienė
S. Boreikienė
J. Paškevičienė
Vaiko gerovės komisija
V. Guogienė
S. Boreikienė
T. Godlevskienė
J. Paškevičienė
V. Guogienė
S. Boreikienė
V. Guogienė
S. Boreikienė
T. Godlevskienė
J. Paškevičienė
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija
V. Guogienė
S. Boreikienė
T. Godlevskienė
J. Paškevičienė
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija
Dalykų mokytojai
V. Buinorienė
Vaiko gerovės komisija
Dalykų mokytojai
Vaiko gerovės komisija
Dalykų mokytojai
Vaiko gerovės komisija
Dalykų mokytojai

____________________________
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
4 priedas
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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS PEDAGOGINĖ PRIEŽIŪROS PLANAS
2011-2012 M. M.
1.

Gimnazijos direktorės Danutės Čepulienės veiklos planas

Priežiūros tikslas
Pasirenkamųjų dalykų
ir dalykų modulių
programų dermė su
2011-2012 m.m. tikslais
ir uždaviniais
Vaiko gerovės komisijos
veiklos planavimo
kokybė

Veiklos turinys
Pasirenkamųjų dalykų ir
dalykų modulių programų
analizė ir tvirtinimas

2010-2011 m.m.
gimnazijos veiklos
rezultatų aptarimas

Pranešimas

2011 m. rugsėjis

5-ųjų klasių mokinių
adaptacija gimnazijoje

Pamokų stebėsena

2011 m. spalis
2011 m. spalis –
gruodis

Skautų veiklos
organizuojant ir vykdant
projektą ,,Skautiška
pagalba pelkių
gyventojams ir ,,Natura
2000“ aktyvumas ir
efektyvumas
Svečių iš Oitino m.
J.Foso gimnazijos
viešnagės programos
vykdymo stebėsena
Elektroninio dienyno
taikymo efektyvumas

Dalyvavimas projekto
renginiuose

Ugdymo turinio
diferencijavimo ir
individualizavimo
galimybės
I-ojo pusmečio
ugdomosios veiklos
rezultatų įvertinimas

Vykdymo laikas
2011 m. rugsėjis

Aptarimo forma
Individualūs pokalbiai su
dalykų mokytojais

Vaiko gerovės komisijos
2011 m. rugsėjis
veiklos plano ir reglamento
analizė ir tvirtinimas

Dalyvavimas vaiko
gerovės komisijos
posėdyje
Individualūs pokalbiai su
specialistais
4-ųjų gimnazijos klasių
mokinių susirinkimas
Gimnazijos tarybos
posėdis
Individualūs pokalbiai su
dalykų mokytojais
Pokalbiai su 5-ųjų klasių
mokiniais ir auklėtojais
Pokalbiai su
programos dalyviais ir
organizatoriais

2011 m.
rugsėjis

Dalyvavimas programos
renginiuose

2011 m. rugsėjis

Nuolatinė elektroninio
dienyno patikra, pranešimai
bendruomenės nariams
Pamokų stebėjimas

Per visus mokslo Pokalbiai su mokiniais,
metus
dalykų mokytojais,
klasių vadovais
2011 m. rugsėjis Stebėtų pamokų
II pusmetis
aptarimai su dalykų
mokytojais

Mokinių pasiekimų ir
pažangos analizė

2012 m.
vasaris

Pokalbiai su
renginių dalyviais ir
organizatoriais

Mokytojų tarybos
posėdis
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Bendradarbiavimo su
Bendradarbiavimo
Vokietijos Oitino miesto programos derinimas su
J. Foso gimnazija 2011- J.Foso gimnazija
2012 m. m. programos
vykdymas
Metodinės tarybos ir
Dalyvavimas metodinės
metodinių grupių veiklos tarybos ir metodinių grupių
efektyvumas
posėdžiuose
Mokinių saviraiškos
Neformaliojo ugdymo
poreikių tenkinimas,
užsiėmimų stebėjimas
vykdant neformaliojo
ugdymo programas
Gimnazijos finansinių Vadovėlių ir mokymo
ir turto išteklių
priemonių užsakymo
panaudojimo
projektų sudarymas
tikslingumas
Projektų, skirtų ugdymo
proceso modernizavimui,
vykdymo kontrolė
Pasirengimo pagrindinio Informacijos sklaidos
ugdymo pasiekimų
kontrolė
patikrinimui ir brandos Pamokų stebėsena
egzaminams būklės
įvertinimas
Ilgalaikių integruotų
Dalyvavimas projektų
projektų vykdymo
renginiuose
planingumas
Gimnazijos vidaus
Dokumentų analizė
įsivertinimo grupių
veiklos patikra
Pasirengimas 2012-2012 Darbo grupių sudarymas
m. m. ugdymo plano
Dokumentų projektų analizė
ir veiklos programos
sudarymui
2011-2012 m. m.
Veiklos rezultatų analizė ir
ugdomosios veiklos
apibendrinimas
rezultatų įvertinimas

2012 m.
sausis-kovas

Gimnazijos tarybos
posėdis

Per visus mokslo Metodinės tarybos
metus
ir metodinių grupių
posėdžiai
Per visus mokslo Pokalbiai su mokiniais
metus
ir neformaliojo ugdymo
mokytojais
Per visus mokslo Gimnazijos tarybos
metus
posėdžiai
Individualūs pokalbiai su
kabinetų vadovais

2012 m.
sausis-balandis

Tėvų ir mokinių
susirinkimai
Individualūs pokalbiai su
dalykų mokytojais

Per visus mokslo Gimnazijos tarybos
metus
posėdis
2012 m.
gegužė

Mokytojų tarybos
posėdis

2012 m.
gegužė-birželis

2011 m.
birželis

Darbo grupių posėdžiai

Mokytojų tarybos
posėdis

2. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Česlavos Zaičikienės veiklos planas
Inspektavimo tikslas,
tema

Kas numatoma veikti
Dokumentacijos tvarkymas
(tvarkaraščiai, abėcėlinė knyga ir kt.
gimnazijos bendrųjų ugdymo planų
tikrinimas)

Data

Kaip bus informuojama

2011 m. Aptarti su dalykų
rugsėjis mokytojais, mokiniais
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Gimnazijos metodinės Koordinuoti metodinių grupių veiklą,
veiklos organizavimas ir inicijuoti gerosios patirties sklaidą
koordinavimas
gimnazijos, rajono, respublikos
lygmenyje, planuoti ugdymo turinį,
kokybę
Ugdymo proceso
Stebėti, kaip diferencijavimas taikomas
diferencijavimas
mokiniui individualiai arba per atskirų
dalykų pamokas (lietuvių, užsienio k.)
Mokinių mokymosi
Tikslinti 3-4 kl. mokinių individualius
krūvių stebėsena
tvarkaraščius, stebėti namų darbų krūvį
5-ų klasių mokinių
adaptacija dalykinėje
sistemoje
1-2 gimn. klasių mokinių
poreikių tenkinimas per
atskirų dalykų pamokas,
pasirenkamuosius
modulius
Tarptautinės integracijos
galimybės
Specialiojo ugdymo
mokinių integruoto
ugdymo problemos
Bandomojo lietuvių
kalbos pagrindinio
ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatų
analizė
Mokinių pažangos ir
pasiekimų vertinimas 4
gimn. klasėse
Tiriamasis darbas,
renkantis dalykų
modulius 1-2 gimn.
klasėse
Atnaujintų vidurinio
ugdymo programų
įgyvendinimo problemos
Specialiųjų poreikių
mokinių pasiekimai

Stebėti mokinių elgesį įvairių pamokų
metu, kontroliuoti namų darbų krūvį
Stebėti lietuvių k., anglų k. pamokas,
pasirenkamuosius modulius

Per visus
mokslo
metus

Metodinė taryba

2011 m.
spalislapkritis
Per visus
mokslo
metus
2011 m.
spalislapkritis
2011 m.
gruodis

Aptari su mokytojais

Mokytojų bendradarbiavimas, vykdant
2012 m.
integruotą atskirų temų dėstymą
sausis
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai pagal Per visus
atskirą programą
mokslo
metus
2012 m.
balandis

Aptarti su klasės
auklėtojais
Aptarti su klasės
auklėtojais, dalykų
mokytojais
Metodinės grupės

Aptarti su dalykų
mokytojais
Aptarti su dalykų
mokytojais
Metodiniame užsiėmime

Bandomieji lietuvių k. egzaminų darbai,
rezultatų analizė

2012 m. Metodiniame užsiėmime
balandis

Ištirti 8-ų klasių mokinių mokymosi
prioritetus, stebėti visose klasėse po 56 pamokas, išsiaiškinti kokie mokinių
poreikiai
Stebėti 3-4 gimn. klasėse atskirų
dalykų pamokas, išsiaiškinti metodų
įvairovę, integraciją, asmeninę mokinių
atsakomybę už rezultatus
Mokymo ir mokymosi rezultatų analizė
pagal individualius ugdymosi planus,
adaptuotas ir modifikuotas programas

2012 m. Metodinėse grupėse
balandis

2012 m. Metodinėse grupėse
gegužė

2012 m. Vaiko gerovės komisija
birželis

3. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Daivos Jasiulionienės veiklos planas
Inspektavimo tikslas,

Kas numatoma veikti

Data

Kas bus informuojama
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tema
Mokslo metų pradžios
darbai

Vadovavimas neformaliojo ugdymo
programų vertinimo komisijų darbui,
neformaliojo ugdymo tvarkaraščio
sudarymas
Vadovavimas gimnazijos Vadovavimas gimnazijos nuostatų
nuostatų rengimo grupei rengimo grupės darbui
Mokinių tarybos,
Sudaryti 2011/2012 m. m. veiklos
klasių seniūnų veiklos
programą ir padėti mokiniams ją
kuravimas
įgyvendinti
Neformaliojo ugdymo
Stebėti neformaliojo ugdymo
(būrelių, klubų,
užsiėmimus, organizuoti renginius
sekcijų) veikla vykdant
gimnazijos bendruosius
tikslus
5-8 klasių mokinių
5-8 klasių mokinių užimtumo duomenų
užimtumo ir krūvio
rinkimas, jų analizė
analizė
Ugdymo turinio kokybės Stebėti fizikos, chemijos, kūno
analizė
kultūros, menų, dorinio ugdymo,
technologijų mokytojų pamokas
5-8 klasių dienynų tikrinimas
Vadovavimas klasių
Dalyvauti klasių organizuojamuose
vadovų darbui
renginiuose, koordinuoti klasių vadovų
darbą
Projektų vykdymo
Dalyvauti, koordinuoti mokykloje
priežiūra, jų veiklos
vykdomuose projektuose
koordinavimas
Elektroninio dienyno
administravimas
Mokinių duomenų
registro administravimas

Administruoti elektroninį dienyną,
spausdinti ataskaitas.
Administruoti mokinių duomenų
registrą

Sveikos gyvensenos
sklaidos organizavimas

Organizuoti sveiką gyvenimo būdą
propaguojančius renginius

2011 m.
rugsėjis

Teikti tvirtinti direktorei

2011 m. Gimnazijos bendruomenė
rugsėjis
2011-2012 Klasių vadovai
m. m.
2011-2012 Aptarti su būrelių
m. m.
vadovais, gimnazijos
bendruomenė

2011 m.
gruodis

Klasių vadovai, dalykų
mokytojai

2011-2012 Aptarti metodinėse
m. m.
komisijose su dalykų
mokytojais,
2011-2012 Aptarti klasių vadovų
m. m.
posėdžiuose
2011-2012 Aptarti metodinėse
m. m.
komisijose, Mokinių
taryboje, tėvų
susirinkimuose
2011-2012 Gimnazijos bendruomenė
m. m.
2011-2012 Gimnazijos administracija,
m. m.
Švenčionių r.
administracijos Švietimo
skyrius
2011/2012 Gimnazijos bendruomenė
m. m.

4. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jolantos Paulavičienės veiklos planas
Inspektavimo tikslas,
tema
Mokslo metų pradžios
darbai

Kas numatoma veikti

Data

Kas bus informuojama

Statistinės ataskaitos mokslo
metų pradžiai (dokumentų
rinkimas ir apdorojimas)

2011 m. rugsėjis Švietimo skyriaus
buhalterija
Teikti tvirtinti direktorei
Švietimo skyrius
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Tarifikacijos 2011-2012 m.m.
Iki 2011-09-08
sudarymas
Statistinės ataskaitos apie
2011 m. rugsėjis
dirbančius pedagogus
5 kl. mokinių adaptacija Vykdyti 5-ųjų klasių
2011 m. spalis Aptarti stebėtas pamokas
dalykinėje sistemoje
matematikos, informacinių
su mokytojais
technologijų pamokų priežiūrą
Ugdymo turinys, jo
5-8 klasių užimtumas
2011 m. lapkritis Aptarti pamokas su
problemų sprendimų
Mokytojų, dirbančių pagal
-gruodis
mokytojais
analizė
atnaujintas Bendrąsias ugdymo
programas, bendradarbiavimas
Pedagogų kvalifikacinės
2011 m. gruodis Metodinėse grupėse
atitikties ir atestacijos
grafikų 2011-2013 m.m.
Metodinėje taryboje
tikslinimas
Patikslinti pedagogų sąrašus
pagal naujus prašymus
Ugdymo turinio
Tiksliųjų, socialinių dalykų
2011 m. gruodis Aptarti su mokytojais
planavimas, planavimo ugdymo proceso ir mokymosi
Parengti pranešimą
procedūrų kokybė
krūvių analizė
mokytojų tarybai
Mokinių ir mokytojų
anketavimas
Braižybos, ekonomikos,
matematikos pamokų stebėjimas
Olimpiadų ir kitų
Mokyklinių olimpiadų grafiko 2011 m. gruodis Metodinės grupės
renginių, skirtų
sudarymas
bendrų gimnazijos
tikslų įgyvendinimui,
organizavimas
Tarpusavyje susijusių
Integruotų pamokų stebėjimas
2012 m.
Aptarti su tiksliųjų
ugdymo programų
I pusmečio rezultatų analizė
vasaris
mokslų, ekonomikos ir
įgyvendinimas
Ugdymo proceso metu
braižybos mokytojais
Mokymosi pasiekimų
atsiradusios problemos bei jų
mokytojų taryboje
rezultatų analizė
sprendimo galimybės
Metodinėse grupėse
Mokymosi rezultatai,
Bandomųjų egzaminų užduočių
2012 m.
Metodinėse grupėse
pasirengimas brandos
aptarimas
kovas – balandis
egzaminams, pagrindinio Bandomųjų egzaminų rezultatų
Aptarti individualiai su
ugdymo pasiekimų
aptarimas
mokytojais
patikrinimai 2 ir 4
gimnazijos klasėse
Statistinės ataskaitos
Statistinės ataskaitos mokslo
2011 m. balandis
metų pradžiai (dokumentų
Švietimo skyrius
rinkimas ir apdorojimas)
Mokymosi pasiekimai Apibendrinti ugdymo ir
2012 m. gegužė Metodinėse grupėse
ugdymosi rezultatus
Mokytojų taryboje
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Brandos egzaminai ir
2-ų gimnazijos klasių
pasiekimų patikrinimas
Žiniaraščių pildymas

Brandos egzaminų ir 2-ų
gimnazijos klasių pasiekimų
patikrinimo organizavimas ir
vykdymas
Kiekvieną mėnesį parengti
žiniaraščius (tabelius)

2012 m. birželis Metodinėje grupėje

Kiekvieną mėnesįŠvietimo skyriaus
buhalterija

_____________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
5 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS
2011-2012 M.M.
Eil.
Nr.
1.

Temos pavadinimas
Mokslo ir žinių diena

Dalyviai
2011 m.
rugsėjis

Atsakingas
Klasių vadovai
Gimnazijos administracija
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Projektas „Prikelkime senolių patirtį iš
krašto praeities“
Socialinis projektas „ Gerbk mane“

2011 m. rugsėjis
2012 m. gegužė
2011 m. rugsėjis
2012 m. gegužė
Socialinis projektas „Gyvenk ir leisk
2011 m. rugsėjis
gyventi“
2012 m. gegužė
Europos kalbų diena
2011 m.
rugsėjis
Grybų šventė
2011 m.
rugsėjis
Tyrėjų naktis Molėtų astronomijos
2011 m.
observatorijoje
rugsėjo 23 d.
Lietuvos žydų genocido dienos minėjimas 2011 m.
rugsėjo 23 d.
Vokietijos Oitino m. Foso gimnazijos
2011 m.
delegacijos viešnagė
rugsėjo 21-30 d.
Rudens kermošius
2011 m.
rugsėjo 24 d.

11.

Europos kalbų diena

12.

Tarptautinė mokytojų diena

13.

Gimnazistų krikštynos

14.

Tarpklasinės kvadrato varžybos

15.

Gimnazijos prezidento rinkimai

16.

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena

17.

Tarptautinė tolerancijos diena

18.

Labdaros akcija „Nelik abejingas“

19.

Adventiniai, kalėdiniai renginiai

20.

Laisvės gynėjų dienos minėjimas

21.

22.

2011 m.
rugsėjo 26 d.
2011 m.
spalis
2011 m.
spalis
2011 m.
spalis
2011 m.
spalis
2011 m.
lapkritis
2011 m.
lapkritis

2011 m.
gruodis
2011 m.
gruodis

2012 m.
sausis
„Zigmuko 5-ko, 6-ko, 7-ko, 8-ko“ rinkimai 2012 m.
sausis - vasaris
Vasario 16-osios minėjimas

2012 m.
vasaris

E. Kadzevičienė
Vaiko gerovės komisija
Vaiko gerovės komisija
Lietuvių mokytojai
Užsienio kalbų mokytojai
Kūno kultūros mokytojai
Būrelių vadovai
Fizikos mokytojai
Istorijos mokytojai
E. Nilovienė
Būrelių vadovai
Dailės mokytojai
Technologijų mokytojai
Lietuvių k. mokytojai
Užsienio k. mokytojai
Mokinių taryba
2 gimn. kl. mokiniai
Kūno kultūros mokytojai
D. Jasiulionienė
Tikybos mokytojai Klasių
vadovai
Pilietinio ugdymo
mokytojai
Dorinio ugdymo
mokytojai
Mokinių taryba
Klasių vadovai
Muzikos mokytojai
Būrelių vadovai
Klasių vadovai
Klasių vadovai
Būrelių vadovai
Mokinių taryba
Klasių vadovai
D. Jasiulionienė
Būrelių vadovai
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23.

Šimtadienio šventė

24.

Buvusių gimnazijos mokinių susitikimas

25.

Kaziuko mugė

26.

Renginiai, skirti Kovo 11-ajai minėti

27.

Savaitė be patyčių. Prevencinis renginys

28.

Velykiniai renginiai

29.

Dalyvavimas akcijoje „Darom 2012“

30.

Prevencinis projektas „ Gyvenimas dovana”
Gedulio ir vilties dienos minėjimas

31.
32.

Turistinis žygis
„Turizmo dienos 2012”

2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris

3-4 gimn. kl. mokiniai
Klasių vadovai
Muzikos mokytojai Klasių
vadovai
D. Jasiulionienė
Technologijų mokytojai

2012 m.
kovas
2012 m.
kovas

Būrelių vadovai
Muzikos mokytojai
Lietuvių kalbos mokytojai
Klasių vadovai
Gimnazijos Vaiko
komisija
Klasių vadovai
Būrelių vadovai
Klasių vadovai

2012 m.
kovas
2012 m.
balandis
2012 m.
balandis
2012 m.
gegužė
2012 m.
birželis
2012 m.
birželis

O. Krūminienė
V. Jaksebogienė
Istorijos mokytojai Būrelių
vadovai
Klasių vadovai
Mokinių taryba
Kūno kultūros mokytojai
D. Jasiulionienė

__________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m.m.
6 priedas

ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS PLANAS
2011-2012 M. M.
I. Skaitytojų aptarnavimas ir literatūros propagavimas:
Eil.

Renginio pavadinimas

Data

Atsakingas
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Nr.
1.

Perregistruoti skaitytojus

2.

Dalyvauti konkurse „ Draugauk su knyga“

3.

Informuoti klasių vadovus apie auklėtinių
skaitymą
Pravesti bibliografines pamokėles
5 kl. mokiniams, supažindinant su
bibliotekos knygų fondais, katalogais,
informacine literatūra
Paroda rugsėjo 1-ajai ,,Ir vėl į žinių šalį“

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Nuolat pildyti naujais spaudiniais ,,Naujų
knygų” parodą ir informuoti mokytojus
bei mokinius parengiant literatūros sąrašą
Pagalba mokiniams, kurie rengiasi
konkursams, olimpiadoms, ruošia
projektus
Individuali informacija mokytojams
dalykininkams
Papildyti nauja medžiaga
parodas „Gyvenk ir leisk gyventi“ ir „Kur
stoti“
Informuoti apie ugdymo procese
naudojamas ir turimas mokomąsias
kompiuterines programas
Spalis- bibliografinių žinių mėnuo.
Pravesti bibliografines pamokėles 5 klasių
mokiniams, supažindinant su bibliotekos
knygų fondais, katalogais
Paminėti rašytojų jubiliejines datas
Bendradarbiauti su kitų mokyklų
bibliotekomis.
Spaudinių parodos. (,,Jau ilgesio
gėlė pražydo", skirta Mirusiųjų
atminimo (Vėlinių) dienai, ,,Nupink
advento vainiką“, ,, Sausio 13-oji gyva
atmintyje“, ,, Knygnešių takais“,
,, Velykų rytą margučiai ritas“,
,, Ant Tavo rankų supasi gerumas“, „Šalis,
kurios nėra žemėlapy“ skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai

2011 m.
rugsėjis – spalis
2011 m.
birželis – gruodis
Nuolat
2011 m.
rugsėjis

Bibliotekos darbuotojos
Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos darbuotojos
Bibliotekos
vedėja

2011 m.
rugsėjis
Gavus siuntą

Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos darbuotojos

Nuolat

Bibliotekos darbuotojos

Nuolat

Bibliotekos darbuotojos

Nuolat

Skaityklos
vedėja

Nuolat

Bibliotekos darbuotojos

2011 m.
spalis

Bibliotekos darbuotojos

Nuolat
Nuolat

Bibliotekos darbuotojos
Bibliotekos darbuotojos

Nuolat

Bibliotekos darbuotojos

2. Knygų ir vadovėlių fondo tvarkymas. Katalogai ir kartotekos:
Eil.

Pavadinimas

Laikas

Rengėjai
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Nr.
1.

Nuolat knygų fondą pildyti nauja literatūra

2011-2012 m.m.
2011-2012 m.m.

7.

Naujų knygų pagal UDK klasifikavimas,
sisteminimas
Nurašyti pasenusią ir susidėvėjusią
literatūrą
Nurašyti pasenusius ir susidėvėjusius
vadovėlius
Išskirti lentynose atskirų rašytojų knygas
skirtukais
Užsakyti vadovėlius naujiems mokslo
metams
Surinkti ir išduoti vadovėlius mokiniams

8.

Užsakyti laikraščius ir žurnalus

9.

Pildyti citatų, eilėraščių, recenzijų
kartotekas
Pasitelkus knygos bičiulius remontuoti
knygas
Dalyvauti rengiamuose seminaruose,
pasitarimuose

2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.

2011 m.
gruodis
2011 m.
gruodis
2012 m.
sausis
2012 m.
kovas - balandis
2012 m.
birželis - rugpjūtis
2011-2012 m.m.
Nuolat
Nuolat
Esant kvietimui

Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos
darbuotojos
Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos
darbuotojos
Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos
vedėja
Bibliotekos
darbuotojos
Bibliotekos
darbuotojos
Bibliotekos
darbuotojos
Bibliotekos
darbuotojos

_________________________

Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
7 priedas
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS
PLANAS 2011-2012 M. M.
1. Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Veiklos plano aptarimas, teminių planų 1-ajam
pusmečiui aprobavimas

Data
2011 m.
rugsėjis

Atsakingas
L. Juodagalvienė
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2.

Valstybinių brandos egzaminų rezultatų
aptarimas

2011 m.
rugsėjis

L. Juodagalvienė
R. Grigonienė
O. Barkuvienė

3.

Europos kalbų diena

4.

Integruota lietuvių k. ir tikybos
pamoka „Biblija ir literatūra“ 2-ųjų klasių
mokiniams

2011 m.
rugsėjis
2011 m.
lapkritis

5.

7.

Integruota lietuvių k. ir informatikos
pamoka 2b klasėje „Mokomės naudotis
kompiuterinėmis kalbos bazėmis“
Dalyvavimas konkursuose „Gintaro
kelias“, „Švari kalba – švari galva“
ir „Kengūra“
Meninio skaitymo konkursas

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

8.

Lietuvių kalbos olimpiados užduočių kūrimas

9.

Teminių planų 2-ajam pusmečiui aprobavimas

10.

Koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dienai
Bandomojo lietuvių k. pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo
organizavimas 2-ųjų klasių mokiniams

6.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Lietuvių kalbos savaitė. Viktorinos
organizavimas 5 – 8 klasių mokiniams
Lietuvių kalbos savaitė. Raštingiausio 5-oko ir
12-oko konkursas
Lietuvių kalbos savaitė. Integruotas projektas
5-ųjų klasių mokiniams „Gamta – mūsų
namai“
Lietuvių kalbos savaitė. Integruotas
projektas „Lietuvių menininkų ir medžių
paralelė literatūroje, muzikoje, dailėje“ 3-ųjų
klasių mokiniams
Lietuvių kalbos savaitė. Integruotas istorijos
ir lietuvių kalbos projektas 6-ųjų klasių
mokiniams „Knygnešių keliais“
Lietuvių kalbos savaitė. Integruota šokio ir
literatūros pamoka pagal
R. Bacho kūrinį „Džonatanas Livingstonas
Žuvėdra“ 1c klasės mokiniams

2011 m.
lapkritis
2011 m.
gruodis

Lietuvių kalbos mokytojos

2012 m.
sausis
2012 m.
sausis
2011 m.
sausis
2012 m.
vasaris
2011 m.
vasaris

Lietuvių kalbos mokytojos

2012 m.
kovas
2012 m.
kovas
2012 m.
kovas

Lietuvių kalbos mokytojos
L. Juodagalvienė
Lietuvių kalbos mokytojos
O. Barkuvienė
Ž. Garlienė
R. Grigonienė
L. Juodagalvienė
R. Šidlauskienė
R. Vilkaitienė
Ž. Garlienė
R. Šidlauskienė
R. Grigonienė

2012 m.
kovas

O. Barkuvienė
L. Juodagalvienė

2011 m.
kovas

V. Petkevičienė

2012 m.
kovas

R. Vilkaitienė
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18.

Bandomojo egzamino organizavimas 4-ųjų
klasių mokiniams

2012 m.
balandis

19.

Pamoka – ekskursija ,,Kūrėjų pėdsakais po
Aukštaitiją“
Spektaklio peržiūra ir aptarimas
Paskutinio skambučio šventė (integruotas
literatūros, muzikos, dailės, technologijų
projektas)
Konferencija 3-ųjų klasių
mokiniams „Iškalbos menas“

2012 m.
gegužė
II pusmetis
2012 m.
Gegužė

20.
21.

22.

23.

Dalyvavimas rašinių konkursuose

O. Barkuvienė
E. Daškevičienė
Ž. Garlienė
R. Grigonienė
L. Juodagalvienė
Lietuvių kalbos mokytojos
Lietuvių kalbos mokytojos
L. Juodagalvienė

2012 m.
gegužė

O. Barkuvienė
Ž. Garlienė
R. Grigonienė
L. Juodagalvienė
Pagal rajono renginių Lietuvių kalbos mokytojos
planą

2. Menų mokslo mokytojų metodinės grupės veiklos planas:
Eil.
Temos pavadinimas
Nr.
1. Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Gyvybės
medis“
2. Koncertas, skirtas Europos kalbų dienai
(Bendras Vokietijos Oitino m. Foso
gimnazijos ir Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos mokytojų ir mokinių koncertas)
3. Tarptautinės mokytojo dienos minėjimaskoncertas
4. Dalyvavimas piešinių, fotografijos ir
kompiuterinių piešinių konkurse ,,Mes prieš
AIDS“
5. Mokinių piešinių paroda ,,Rudeninis miškas“
6.
7.
8.
9.

Piešinių ir tapybos darbų paroda ,,Žiemos
pasaka“
Kalėdinių dekoracijų gimnazijos interjerui
kūrimas
Koncertas ,,Žiemos pasaka“

Dalyvavimas rajoninėje Kalėdinės eglutės
įžiebimo šventėje
10. 3-4 gimnazijos klasių mokinių kūrybinių
darbų paroda
11. Laisvės gynėjų dienos minėjimaskoncertas ,,Laisvės gervės“

Data

Atsakingas

2011 m.
rugsėjis
2011 m.
rugsėjis

J. Šisterova

2011 m.
spalis
2011 m.
lapkritis

M. Likienė
K. Pranskus
J. Vitkauskienė

2011 m.
spalis-lapkritis
2011 m.
gruodis
2011 m.
gruodis
2011 m.
gruodis
2011 m.
gruodis
2012 m.
sausis
2012 m.
sausis

M. Likienė

J. Dindienė
J. Dindienė
J. Vitkauskienė
M. Likienė
K. Pranskus
J. Vitkauskienė
K. Pranskus
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12. Koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės
Dienos minėjimui
13. Kūrybinių darbų paroda ,,Laisva Lietuva“
14. Rajoninės jaunųjų dailininkų olimpiados
organizavimas gimnazijoje

2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris

15. Gimnaziją baigusių mokinių susitikimaskoncertas

2012 m.
vasaris

16. Fotografijos paroda ,,Žemės meno projektai“

2012 m.
kovas
2012 m.
kovas
2012 m.
balandis
2012 m.
gegužė
2011 m.
gegužė

17. Koncertas, skirtas Nepriklausomybės
atkūrimo dienos minėjimui
18. Dalyvavimas rajoniniame projekte ,,Saugūs
kelyje“
19. Koncertas ,,Šeimų šventė“
20. Paskutinio skambučio šventės koncertas ir
abiturientų meninių darbų paroda

K. Pranskus
J. Dindienė
J. Vitkauskienė
J. Šisterova
J. Dindienė
M. Likienė
J. Vitkauskienė
K. Pranskus
J. Vitkauskienė
M. Likienė
J. Dindienė
K. Pranskus
M. Likienė
J. Vitkauskienė

3. Rusų kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1. Veiklos plano 2011-2012 m.m tvirtinimas,
teminių planų aprobavimas
2. Paruošti ir aprobuoti 6, 7, 8 klasių mokiniams
skaitymo, kalbėjimo ir rašymo užduotis
diagnostiniam ir apibendrinamajam vertinimui.
3. Europos kalbų dienos „Kalbos atveria duris“
gimnazijoje organizavimas
4. Rusų (užsienio) kalbos egzamino rezultatų
apibendrinimas
5. Abėcėlės šventė 6-ų klasių mokiniams
6. Rusų kalbos olimpiados 3 gimnazijos klasių
mokiniams organizavimas
7. Užsienio kalbų ( vokiečių, anglų, rusų) dienų
organizavimas
8. Tarptautinis kalbų konkursas „Kengūra“
9. Lietuvos Respublikos rusų kalbos internetinis
konkursas „Azbukovnik“
10. Metodinės grupės veiklos aptarimas

Data
2011 m.
rugsėjis
2011-2012 m. m.

2011 m.
rugsėjis
2011 m.
spalis
2011 m.
gruodis
2012 m.
sausis
2012 m.
vasaris
2012 m.
balandis
2012 m.
balandis
2012 m.
birželis

Atsakingas
E. Tomašauskienė
M. Klevienė
E.Tomašauskienė
J. Jarmolovskaja
D.Voitechovič
Visi grupės nariai
R. Valčiukienė
J. Jarmolovskaja
E.Tomašauskienė
J. Jarmolovskaja
R. Valčiukienė
E.Tomašauskienė
J. Jarmolovskaja
Rusų kalbos mokytojai
Rusų kalbos mokytojai
Rusų kalbos mokytojai
M. Klevienė
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4. Užsienio (vokiečių, anglų, lotynų) kalbų mokytojų metodinės grupės darbo planas
Eil.N Veiklos pavadinimas
Data
r.
1.
Brandos egzaminų rezultatų aptarimas
2011 m. rugsėjis
Teminių planų tvirtinimas
Europos kalbų dienos pravedimo aptarimas
Egzaminų tvarkos pakeitimų aptarimas
2. Rajoninis renginys, skirtas Europos kalbų 2011 m. rugsėjis
dienai

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Atsakingas
A. Kleinienė
S. Kraujalienė
S. Pavlovič
S.Pavlovič
E. Nilovienė
S. Kraujalienė
D. Maslianikienė
A. Kleinienė
R. Šulgienė

Svečių iš Oitino m. J. Foso gimn. viešnagė 2011 m. rugsėjo 23-30 E. Nilovienė
d.
Pranešimas „Netradiciniai mokymo metodai 20011 m. lapkritis
A. Kleinienė
anglų kalbos pamokose“
Pranešimas „Mokinių motyvacijos
skatinimo būdai anglų kalbos pamokose„

D. Maslianikienė

Pranešimas ,, Kalbėjimo įgūdžių ugdymas 5
kl.„
Užsienio kalbų (vokiečių, anglų, rusų )
2012 m. vasaris
savaitė

S. Pavlovič

Dalyvavimas tarptautiniame „Kengūros“
2012 m. balandis
kalbų konkurse
Dalyvavimas tarptautiniame „Amber Star“ 2012 m. balandis
kalbų konkurse
Bandomųjų užsienio kalbų brandos
2012 m. gegužė
egzaminų rezultatų analizė
Metodinės grupės darbo ataskaita už 20112012 m. m .

S.Pavlovič

Užsienio kalbų mokytojai

S. Kraujalienė
D. Maslianikienė
A. Kleinienė
E. Nilovienė

5. 5-8 kl. auklėtojų metodinės grupės perspektyvinis veiklos planas
Eil.
Temos pavadinimas
Nr.
1. Darbo plano aptarimas.
Ką svarbu žinoti?
2. 5-8 klasių mokinių socialinių problemų
sprendimas
5-8 klasių projektas ,,Aš renkuosi kelią“

Data
2011 m.
rugsėjis
2011 m.
spalis

Atsakingas
A. Abramovičienė
T. Godlevskienė
A. Abramovičienė
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3.

Projektas smurto prevencijai ,,Būti kartušaunu“
Projektas 8- ųjų klasių mokiniams
,,AŠ eu AŠ: NESITYČIOK“

2011 m.
lapkritis
2012 m.
vasaris

5.

,,Pažinkime gimtąjį kraštą“– projektas
6- ųjų klasių mokiniams

2012 m.
kovas

6.

Projektas ,,Penktokas“

2012 m.
kovas

7.

Turistinio žygio planavimas
2011-2012 m. m. auklėtojų darbo aptarimas
ir 2012-2013 m. m. perspektyvinio veiklos
plano sudarymas

2012 m.
gegužė

4.

Š. Garlienė
O. Orechovienė
V. Jaksebogienė
O. Krūminienė
M. Likienė
L. Chaleckienė
E. Nilovienė
A. Abramovičienė
A. Čereškevičius
R. Grigonienė
M. Zenkevičienė
D. Jasiulionienė
A. Abramovičienė

6. 1–4 gimnazijos klasių auklėtojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1. Rūkymo ir alkoholio vartojimo įtaka paauglių
sveikatai
2. Išvykos po Nalšios apylinkes
3. Kultūrinės-pažintinės kelionės ,,Tėvynės
pėdsakais“
4. Gimnazijos tradicijų švenčių puoselėjimas:
mokytojų diena, kalėdinė vakaronė,
šimtadienis, Užgavėnės ir kt.
5. Svarbių Lietuvos istorinių datų paminėjimas
6. Pranešimas ,,Lankomumo problemos“
7. Prekyba žmonėmis prevencija ,,Man tai
neatsitiks“
8. Savižudybių prevencija
9.

Profesinės krypties pasirinkimas ,,Sėkmingas
pasirengimas gyvenimo kelionei“

Data

Atsakingas

2012 m
gegužė
2011-2012 m.
2011-2012 m.

V. Guogienė

2011-2012 m.

1-4 kl. auklėtojai

2011-2012 m.
2011-2012 m.
2011-2012 m.

1-4 kl. auklėtojai
1-4 kl. auklėtojai
V.Guogienė
Š. Garlienė
V. Guogienė
Š. Garlienė
V. Guogienė
Š. Garlienė

2011 m.
gegužė
2011-2012 m.

1-4 kl. auklėtojai
1-4 kl. auklėtojai

7. Kūno kultūros mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
nr.
1.

Veiklos pavadinimas

Mėnuo

2011-2012 m. m. teminių planų svarstymas ir
aprobavimas

2011 m.
rugpjūtis

Atsakingas
R. Štuikys
A. Nekrašas
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2.

Rajoninių sportinių renginių plano 2011-2012
m. m. sudarymas

2011 m.
rugsėjis

3.

Pirmojo pusmečio sportinių rezultatų
įvertinimų aptarimas
2011-2012 m. m. teminių II pusmečio planų
svarstymas ir aprobavimas

2012 m.
vasaris

4.

Mokymo priemonių kūno kultūros pamokoms
užsakymas

2012 m.
birželis

5.

Antrojo pusmečio sportinių
metinių įvertinimų aptarimas

2012 m.
birželis

rezultatų

ir

A. Nekrašas
J. Švogžlys
I. Burokienė
G. Šamšūra
R. Štuikys
A. Nekrašas
J. Švogžlys
G. Šamšūra
I. Burokienė
R. Štuikys
A. Nekrašas
J. Švogžlys
G. Šamšūra
I. Burokienė
R. Štuikys
A. Nekrašas
J. Švogžlys
G. Šamšūra
I. Burokienė

8. Matematikos mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1. Matematikos teminių planų 5-8 klasėms ir 14 gimnazijos klasėms aprobavimas
Modifikuotų ir adaptuotų programų rašymas
ir pateikimas tvirtinimui.

2.
3.

4.

5.

Metodinės grupės veiklos plano pateikimas
tvirtinimui
Matematikos egzaminų rezultatų aptarimas ir
analizė
Matematikos savaitės veiklos plano
sudarymas
Paskaita matematikos mokytojams
tema ,,Kompiuterinės matematinės sistemos
Derive“.
Mokyklinės I-ojo rato olimpiados užduočių
sudarymas
Mokyklinės matematikos olimpiados
vertinimo komisijos sudarymas
Matematikos savaitės organizavimas ir
vykdymas
Rajoninis 5 klasių konkursas
tema ,,Matematikos labirintais“

Data

Atsakingas

2011 m.
rugsėjis

Matematikos mokytojai

2011 m.
rugsėjis
2011 m.
spalis

A. Abramovičienė
G.Valeikienė
M. Gučienė

2011 m.
lapkritis

2011 m.
gruodis

Matematikos mokytojai
Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
J. Paulavičienė
G.Valeikienė
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6. Mokyklinės matematikos olimpiados
aptarimas
1-4 gimnazijos klasių mokinių atranka į
rajoninę matematikos olimpiadą
7. Rajoninės matematikos olimpiados rezultatų
aptarimas
8. Matematikos vadovėlių ir mokymo
priemonių užsakymas
9. Bandomieji 2-ųjų gimnazijos klasių
matematikos egzaminai
10. Dalyvavimas konkurse ,,KENGŪRA 2012“
11. Paskaita matematikos mokytojams
tema ,,VMA MOODLE“ panaudojimas
mokymui
Susitikimas su Panevėžio ,,Minties“
gimnazijos matematikos mokytojais
12. Bandomieji 4-ųjų gimnazijos klasių
matematikos ir informacinių technologijų
egzaminai
13. 5-8 klasių ir 1-4 gimnazijos klasių
projektinių darbų ir parodų organizavimas
14. Dalyvavimas 2-ųjų gimnazijos klasių
egzaminų vertinime
Pranešimas matematikos mokytojams
tema ,,Darbas pagal naują vadovėlį“
15. Matematikos laikraščio ,,Matematika ir mes“
išleidimas
13. Matematikos internetinės svetainės
atnaujinimas

2011 m.
gruodis

Matematikos mokytojai

2012 m.
sausis

Direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
J. Paulavičienė
Matematikos mokytojai

2012 m.
vasaris
2012 m.
kovas-balandis
2012 m.
kovas
2012 m.
balandis

Matematikos mokytojai
Informacinių technologijų
mokytojai
Matematikos mokytojai
A.Dinda

L. Grybauskienė
2012 m.
kovas-gegužė
2012 m.
gegužė
2012 m.
birželis

2012 m.
balandis
Nuolat

Matematikos mokytojai
Informacinių technologijų
mokytojai
Matematikos mokytojai
Matematikos mokytojai
L. Gumovskaja

G.Valeikienė
L. Grybauskienė

9. Socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1. Darbo plano aptarimas, teminių planų ir
programų aptarimas ir aprobavimas
2. Saulės mūšio minėjimas 775 –ioms metinėms
(5-6 klasių mokiniams)
3. Žydų genocido aukų minėjimas, atviros
pamokos- konferencijos ,, Jie gyveno tarp
mūsų“ 11-12 klasių mokiniams
4. Mokomoji-pažintinė ekskursija mokiniams į
Labanoro regioninį parką

Vykdymo laikas
2011 m.
rusėjo 5 d.
2011 m.
rugsėjis
2011 m.
rugsėjis
2011 m.
spalis

Atsakingas
V. Jaksebogienė
N. Mačiulienė
V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
G. Šamšūra
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5. Konstitucijos egzamino organizavimas 11-12
kl. mokiniams
6. Integruotos etikos –psichologijos projektas“
Ar lengva būti paaugliu“
7. Tolerancijos dienos minėjimas
8. Adventinės popietės organizavimas
9. Akcija „Šiukšlių vieta-šiukšliadėžė“
11. Sausio 13-osios minėjimas
12. Ekskursija į Vilnių
13. Gimnazijos savaitė:
a. 11-12 klasių konferencija, skirta
gimnazijos įkūrėjui Z.Žemaičiui;
b. Pilietiškumo projektų pristatymas
14. Projektas „Renkuosi gyvenimą“
15. Teisinių žinių konkursas „Temidė“
16. Projektas 4 gimn. kl. mokiniams ,,Renkuosi
atsakingai“
17. Vasario 16-osios minėjimas-konferencija „Ar
pažįsti valstybę, kurioje gyveni?“
18.

19.
20.
21.

22.
23.

Metodinės grupės pranešimai:
a. „Istorinių šaltinių panaudojimas per
istorijos pamokas“
b. Naujesni geografijos mokymo
metodai
Geografijos savaitė
Geografijos projektas „Globalinės problemos
ir jų sprendimo būdai Lietuvoje“
Ilgalaikiai pilietiškumo projektai:
a. „Jų skausmas- mūsų skausmas“;
b. „Lietuva-ES narė: privalumai ir
įsipareigojimai“;
c. „Lietuva tarp pasaulio valstybių“
Ekskursijos po Vilnių organizavimas,
aplankant žymiausias šventoves
Metodinės veiklos už 2011-2012 mokslo
metus aptarimas

2011 m.
spalis
2011 m.
lapkritis
2011 m.
lapkritis
2011 m.
gruodis
2012 m.
sausis-balandis
2012 m.
sausis
2012 m.
sausis
2012 m.
sausis

V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
Š. Garlienė

2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris
2012 m.
vasaris

Š.Garlienė
V.Guogienė
V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
Š. Garlienė

2012 m.
kovas

Š. Garlienė
V. Jaksebogienė
T. Matukienė
B. Stulgaitytė
Š. Garlienė
N. Spiridonovienė
N. Mačiulienė
N. Mačiulienė
V. Jaksebogienė
O.Orechovienė

V. Jaksebogienė
O. Orechovienė
N. Mačiulienė
V. Jaksebogienė

G. Šamšūra
2012 m.
balandis
2012 m.
balandis
2011-2012 m. m.

2012 m.
gegužis
2012 m.
birželis

G. Šamšūra
M.Vitkauskas
G. Šamšūra
V. Jaksebogienė
O. Orechovienė

T. Matukienė
B. Stulgaitytė
V. Jaksebogienė
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10. Gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Nr.

Temos pavadinimas

Mokomųjų dalykų teminių planų aptarimas ir
tvirtinimas
Dalykų modulių programų tvirtinimas
Gamtos mokslų metodinės grupės darbo plano
aptarimas 2011-2012 m. m.
Dalykų brandos egzaminų analizė
2. Dalyvavimas ir renginių
organizavimas „Tyrėjų naktis“
3. Mokomųjų dalykų mokyklinių olimpiadų
užduočių parengimas ir tvirtinimas
Olimpiadų tvarkaraščių sudarymas.
Bandomųjų brandos egzaminų užduočių
aptarimas ir tvirtinimas
4. Gamtos mokslų savaitė
Mokyklinių olimpiadų organizavimas
1.

Dalyvavimas rajoninėse fizikos, chemijos,
biologijos olimpiadose
6. Dalyvavimas tarptautiniame internetiniame
chemijos – biologijos konkurse „Elementum“
7. Mokomųjų dalykų programų įvykdymo
apibendrinimas
5.

Data
2011 m.
rugsėjo 8 d.

Atsakingas
V. Cicėnienė

2011m.
rugsėjo 23 d.
2011 m.
lapkričio 23 d.

Gamtos mokslų mokytojai

2011 m.
gruodis

V. Cicėnienė
A. Kadzevičius
T. Špakova
E. Likas
V. Cicėnas
O. Krūminienė
V. Turčinskaja
Gamtos mokslų mokytojai

2012 m.
sausis - vasaris
2012 m.
kovas - balandis
2012 m.
birželis

V. Cicėnienė

V. Cicėnienė
A. Kadzevičius
V. Cicėnienė

11. Technologijų metodinės grupės veiklos planas
Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1. Veiklos plano aptarimas. Technologijų
mokytojų teminių planų aprobavimas
2. Dalyvauti rajoniniame Rudens kermošiuje
3. Dalyvavimas seminaruose, kursuose
4. Integruoto projekto ,,Ateities inkilas“
vykdymas
5. Technologijų mokytojų meninės-techninės
kūrybos darbų paroda
6. Dalyvavimas rajoninėje Kaziuko mugėje

Data
2011 m.
rugsėjis
2011m.
spalis
2011-2012 m.m.
2011 m. gruodis
2012 m. sausis
2012 m.
vasaris-kovas
2012 m.
kovas

Atsakingas
V.Valeika
Technologijų mokytojai
Technologijų mokytojai
Dailės mokytojai
Technologijų mokytojai
Matematikos mokytojai
Technologijų mokytojai
Technologijų mokytojai
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7. Civilinės saugos mėnuo
8. Projektinių darbų pristatymasparoda ,,Ateities inkilas“

2012 m.
kovas
2012 m.
balandis

9. Dalyvavimas rajoninėje technologijų
2011-2012 m. m.
olimpiadoje
10. Metodinės grupės posėdžiai
2011-2012 m. m.
11. Bendradarbiavimas su kitų dalykų mokytojais
2011-2012 m. m.
_________________________________

V. Valeika
Dailės mokytojai
Technologijų mokytojai
Matematikos mokytojai
Technologijų mokytojai
Technologijų mokytojai
Technologijų mokytojai
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Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos veiklos programos
2011-2012 m. m.
8 priedas
12. PITO VEIKLOS PLANAS 2011-2012 M.M.

Eil. Nr.

Temos pavadinimas

Data

1.

Piešinių konkursas 5-6 klasių
mokiniams ,,Mano tėvelis verslininkas“

2.

Susitikimas – diskusija su Švenčionių rajono 2011 m.
verslininkais
spalio 22d

A. Abramovičienė
V. Cicėnas

3.

Matematikos modulis 3 gimnazijos
2011-2012 m.m.
klasėms ,,Finansinio skaičiavimo
praktikumas“
Ekonomikos modulis 3 gimnazijos
klasėms ,,Moksleivių mokomoji bendrovė“ 2011-2012 m.m.
VGTU paskaita 4 gimnazijos klasėms tema ,,
Kūrybinės industrijos pasaulyje ir Lietuvoje“ 2011 m.
lapkritis

A. Abramovičienė

6.

Ekonomikos modulis 4 gimnazijos
klasėms ,,Moksleiviai – Lietuvos verslui“

M. Zaičikas

7.

Išvyka į parodą ,, Mokymas. Studijos.
2012 m.
Karjera“ Lietuvos parodų centre ,,Litexpo“. sausis
1 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių verslo 2012 m.
informavimo centrą
vasaris
Išvykos į rajono ir respublikos įmones
2011-2012 m.m.
2 gimnazijos klasių išvyka į Švenčionių
2012 m.
profesinio rengimo centrą
kovas
Draugų diena (susitikimas su buvusiais
2012 m.
mokiniais)
balandis
Profesinis informavimas dalykų pamokose
2011-2012 m.m.
Susitikimas su ,,Kastu International“
2012 m.
atstovais, tema: ,,Studijos užsienyje, ugdant balandis
jaunuosius verslininkus“

4.
5.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

2011 m.
rugsėjis

Atsakingas
A. Abramovičienė
L. Chaleckienė
E. Nilovienė

2011-2012 m.m.

_____________________________________

M. Zaičikas
J. Jarmolovskaja
L. Juodagalvienė

J. Jarmolovskaja
L. Juodagalvienė
L. Grybauskienė
J. Vitkauskienė
Klasių auklėtojai
M. Vitkauskas
D. Jasiulionienė
PIT patarėjai
Dalykų mokytojai
PIT patarėjai

