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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS VEIKLOS PLANAS 2021 M. RUGPJŪČIO / RUGSĖJO MĖN. 

Eil. 

Nr. 

Data Laikas Veiklos pavadinimas Vieta  Atsakingas Dalyviai 

POSĖDŽIAI, SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI 
1. 09-06 d., 

09-13 d., 

09-20 d., 

09-27 d. 

9 val. Administracijos pasitarimas Direktoriaus 

kab. 

Direktorė 

A.Raustienė 

Direktorė A.Raustienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

R.Stonė, švietimo 

padalinio (skyriaus) 

vadovė R. Lupeikienė,  

švietimo padalinio 

(skyriaus) vadovė 

J.Bučienė 

 

2. 08-30 d.  Gimnazijos tarybos posėdis  Pirmininkė      

S. Dapšienė 

Gimnazijos taryba  

3. 08-30 d.  Mokytojų tarybos posėdis: 

 

 Direktorė  

A. Raustienė, 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Mokytojų taryba 

4. 08-27 d.  Metodinės tarybos posėdis  Pirmininkė                

R. Narkuvienė 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

5.   Klasių vadovų susirinkimas   Klasių vadovai 

6.   VGK posėdis   VGK nariai 

7. Visą mėnesį  Metodinių grupių susirinkimas  Metodinių grupių Metodinių grupių 



pagal 

kiekvienos 

metodinės 

grupės 

poreikį 

pirmininkai mokytojai 

8.   Mokinių tarybos posėdis   Mokinių taryba 

VEIKLOS PRIEŽIŪRA/DOKUMENTŲ RENGIMAS IR PATEIKIMAS 
 08-30 d.  9 val. Mokinių atsiskaitymas su mokytojai po 

papildomų vasaros darbų. 

Mokytojų – 

dalykininkų 

kabinetuose 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai 

 Iki 09-17  Pamokų tvarkaraščio suderinimas ir  

koregavimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai 

 Iki 09-17  Neformalaus mokinių švietimo tvarkaraščio 

suderinimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

 

 Iki 08-31  Mokytojų budėjimo grafikas  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Mokytojai 

 Iki 09-17  Ilgalaikių planų, klasės vadovų planų, 

modulių, neformaliojo švietimo programų 

patikra ir suderinimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai, 

neformaliojo švietimo 

programų vadovai, 

metodinė taryba 

 Iki 09-17  Pagalbos mokiniui specialistų veiklos planų 

rengimas ir tvirtinimas 

  Logopedė, spec. 

pedagogė, soc. 

pedagogė 

 Iki 09-17  Dalykų individualizuotų ilgalaikių ugdymo 

planų rengimas ir tvirtinimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

VGK, dalykų mokytojai 

 Iki 09-17  Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių pratybų tvarkaraštis 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

Logopedė, spec. 

pedagogė, 



ugdymui R.Stonė 

 Iki 09-17  Mokinių duomenų bazės pildymas, sąrašų 

derinimas 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Klasių vadovai 

 Visą mėnesį  TAMO dienyno pildymas, stebėsena ir 

kontrolė 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

 Visą mėnesį  Mokinių asmens bylų patikra  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Klasių vadovai 

 Iki 09-17  Vaiko sveikatos pažymų surinkimas ir analizė  Sveikatos priežiūros 

specialistė 

Klasių vadovai 

 Iki 09-17  Mokinių supažindinimas su tvarkomis: 

a) „Mokinių elgesio taisyklės“; 

b) „Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

mokinių pamokų lankomumo 

apskaitos ir nelankymo prevencijos 

tvarkos aprašas“; 

c) Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarka“. 

Instruktažai: 

a) Saugaus elgesio gimnazijoje; 

b) Saugus elgesys į gimnaziją ir namo; 

Gimnazinių klasių mokinių supažindinimas 

su: 

a) su PUPP organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu;  

b) su lietuvių kalbos ir literatūros dalies 

žodžiu pasiekimų patikrinimo 

vykdymo instrukcija; 

c) vidurinio ugdymo programa ir brandos 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai; 

klasių vadovai; 

1-4, 5-8  klasių 

mokiniai;  

I-II, III- IV klasių 

gimnazistai. 



darbo, dalykų BE programomis; 

d) su Brandos egzaminų aprašu ir tvarka; 

e) su brandos darbo, menų ir 

technologijų MBE vykdymo 

instrukcijomis; 

f) su lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

vykdymo instrukcija; 

g) su Valstybinių brandos egzaminų 

kriterinio vertinimo nuostatais: 

http://www.nec.lt  

 Visą mėnesį  Instruktažų segtuvų patikra  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

   Duomenų apie vaikus, mokinius turinčius 

specialiųjų ugdymosi poreikių, teikimas dėl 

kompleksinio vertinimo ir pakartotinio 

vertinimo PPT 

 Spec. pedagogė 

A.Šiurkuvienė 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

   Pavežamų mokinių sąrašai, maršrutų 

tvirtinimas 

 Soc. pedagogė K. 

Pigulevičienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 

reikalams J. Bučienė 

Klasių vadovai 

   Bibliotekos, skaityklos 2021-2022 m.m. 

veiklos planas 

 Bibliotekininkė E. 

Zaveckienė 

 

 Visą mėnesį  Pirmų klasių mokinių stebėsena adaptacinio 

laikotarpio metu 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

S.Dapšienė 

 Visą mėnesį  Penktų klasių mokinių stebėsena adaptacinio 

laikotarpio metu 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai, 

klasės vadovas 

 Visą mėnesį  Naujai atvykusių mokinių stebėsena   Direktoriaus 

pavaduotoja 

Klasių vadovai, dalykų 

mokytojai 

http://www.nec.lt/


ugdymui R.Stonė 

METODINĖ VEIKLA/UGDYMO PROCESO VEIKLA 
       

       

EGZAMINAI 
   Pasirinkimai: 

1) Menų ir technologijų MBE; 

2) IV gim. kl. mokinių brandos darbas. 

 Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

       

       

RENGINIAI, KONKURSAI, OLIMPIADOS, VARŽYBOS 
 09-01  Mokslo metų pradžios šventė  Mokytoja  

K. Dorofėjienė 

Bendruomenė 

 Visą mėnesį  Virtuali „Patyčių dėžutė“  Soc. pedagogė         

K. Pigulevičienė 

Mokiniai, tėvai, klasių 

vadovai, dalykų 

mokytojai 

       

       

       

PREVENCINĖ VEIKLA/PROJEKTAI/PROGRAMOS 
 Visą mėnesį  I-II gim. klasių projektas, pasiūlymai  Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui R.Stonė 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

       

       

       

 

 


