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Mokytojų tarybos, direkcijos 

posėdžiai, kt. veiklos 

Klasių vadovų ir direkcijos pasitarimas dėl ugdymosi dienos ne pamokų forma „Švęsk lietuviškas 

šventes“ organizavimo. 

 

Išplėstinis direkcijos posėdis (dalyvauja L. Stuokos- Gucevičiaus gimnazijos administracija). Tema: 

tolimesnė mokinių mokymosi gimnazijoje sėkmė. 

Išplėstinis direkcijos posėdis. Temos:  

 II trimestro pažangumo ir lankomumo duomenys. Reikšmingiausių asmeninių mokinių pasiekimų 

aptarimas. Klasių vadovų  veikla užtikrinant pageidaujamą mokinių elgesį, mokinių elgesio taisyklių 

laikymąsi. Mokinių, I  trimestre turėjusių neigiamus įvertinimus, ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių 

pažangos apžvalga.  

Mokytojų tarybos posėdis.  

1 d. po trijų 

pamokų mokytojų 

kambaryje 

5 d. 10.40 val.  

 

19 d., 14.00 val. 

 

 

 

 

21 d. 14.00 val. 

VGK veikla  Veiksmo savaitė „Be patyčių“. Klasių valandėlės pagal „Vaikų linijos“ parengtus scenarijus. 

„Diena be triukšmo“. 

18-22 d. 

21 d. 

Metodinė taryba Išvyka į teatrą.  (data tikslinama) 

Mokinių taryba Uniformų dėvėjimo tvarkos laikymosi priežiūra.  

KMVIG (vidaus auditas) Duomenų ir informacijos rinkimas, jos interpretavimas ir išvadų formulavimas  
 

 

Prevencinės, integruojamos 

progr. 

  

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

Ugdymosi diena ne pamokų forma „Švęsk lietuviškas šventes“. 

Pagarbos bėgimas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. 

Knygnešio diena. Filmo „Knygnešys“ peržiūra. 6 klasės. 

Žemės diena. 

Konkursas 5-6 kl. mokiniams „Kalbų kengūra“ (5-6 pamokos, 52 ir 53 kabinetai). 

Dalyvavimas komandinėse varžytuvėse akademiko V. Statulevičiaus taurei laimėti Utenoje. 

Dalyvavimas zoniniame skaitovų konkurse Švenčionyse. 

06 d. 

08 d. 

16 d. 

20 d. 

7 d. 

1 d.  

16 d.   

Sporto renginiai Dalyvavimas Lietuvos mokyklų žaidynėse. 

Zoninės DSV varžybos Nemenčinėje. 

 

8 d. 

Kvalifikacijos kėlimo renginiai www. pedagogas.lt  

Projektai, tyrimai, apklausos Dalyvavimas projekte „Lyderių laikas 3“. 27 d. 10.00 val.   



VEIKLA RENGINYS 
DATA, LAIKAS, 

PAST. 

Parodos  6-ų klasių mokinių dailės kūrybinių darbų paroda „Paukščiai grįžta“. 20-29 d.  

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Mokytojos J. Jurkevičiūtės seminaras Trečiojo amžiaus universiteto klausytojams. 

Dalyvavimas KC organizuojamoje Užgavėnių personažų parodoje.  

Pasiruošimas  IEA TIMSS 2019 testavimui, kuris bus vykdomas šių metų kovo 4 d. – balandžio 12 d. 

Testavimą mokyklose vykdys įmonės MB „Pagauk“ arba Nacionalinio egzaminų centro atstovai. Atrinktos 

dalyvauti 8A ir 8C klasės. 

Elgesio pokyčių eksperimentas „Misija: Nulis“ (aplinkosauga).  (Informuosime vėliau kokios tikslinės 

mokinių grupės dalyvaus). 

 

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro (SPPC) projektas „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas“. Mokinius, jų tėvus , mokytojus konsultuoja psichologė R. Civilkienė.  

22 d.  

06 d.  

04-08 d. 

 

 

21 d. (laikas bus 

patikslintas 

vėliau); 

(datos 

tikslinamos). 

SVARBU!!! 

Primename, kad, pailginus  m. m., II trimestras  baigiasi  03-15. 

 

  

 

 

 


