
      PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJA  
2019 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO 

VEIKLOS PLANAS  
 

Eil. 
Nr. 

Darbo  turinys Data Atsakingas 

 
I. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS IR STEBĖSENA 

 
1.  Gimnazijos vadovų pasitarimai 3, 10, 17 d. 

15.00 val. 
N. Zujienė 
 

2.  Elektroninio dienyno administravimas Mėnesio eigoje D. Mazuronienė 
3.  Internetinės svetainės administravimas Mėnesio eigoje M. Valečka 
4.  Socialinio tinklo „Facebook“  paskyros  

administravimas Mėnesio eigoje 

N. Zujienė 
D. Mazuronienė 
R. Valatkaitė      
N. Kuliešienė 

5.  Tyrimas ,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 
periodiškumas“ Mėnesio eigoje N. Zujienė 

D. Mazuronienė 
6.  Veiklos kokybės įsivertinimas: rezultatų pateikimas 

ir aptarimas Mokytojų taryboje, rekomendacijų 
mokyklos veiklos tobulinimui teikimas.  

11 d. 10.35 val. 
D. Acuvienė 
R. Kandrotienė 
P. Veteris 

7.  Jiezno gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo 
organizavimo tvarkos aprašo rengimas 

12 d. 10.35 val. 

D. Mazuronienė 
N. Kuliešienė 
S. Šimanskas 
R. Kandrotienė 
L. Grigaliūnienė 

8.  Mokomųjų dalykų (užsienio kalbų, matematikos ir 
lietuvių) pasitikrinamųjų darbų turimam žinių 
lygiui nustatyti rezultatų analizė 

Mėnesio eigoje D. Mazuronienė 
Metodinė taryba 

9.  Mokytojo veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 
įsivertinimo formų pildymas ir refleksiniai 
pokalbiai 

Mėnesio eigoje 
N. Zujienė 
D. Mazuronienė 
visi mokytojai 

 
II. SUSIRINKIMAI, VEIKLOS MOKYTOJAMS 

 
10.  Mokytojų informaciniai pasitarimai mokytojų 

kambaryje  
4, 17 d. 

10.35 val. 
N. Zujienė 
D. Mazuronienė 

11.  Vaiko gerovės komisija 4 d. 13.00 val. D. Mazuronienė 
12.  Ilgalaikio gamtamokslinio ugdymo projekto 

pradinio ugdymo programoje „Mūsų atradimai“ 
komandos susirinkimas dėl Tyrėjo dienos 
organizavimo 

5 d. 9.50 val. D. Mazuronienė 
D. Acuvienė 

13.  Mokytojų tarybos posėdis 6 d. 10.35 val. 
11 d. 10.35 val. 
19 d. 12.15 val. 
26 d. 9.00 val. 

N. Zujienė 
D. Mazuronienė 

14.  5  klasėje dirbančių mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų susirinkimas 13 d. 10.35 val. D. Krūvelienė 

15.  Atestacijos komisijos posėdis 14 d. 10.35 val. N. Zujienė 
16.  Respublikinė konferencija „Etnokultūra. Senieji 

amatai karjeros ugdymui 18 d. 9.00 val. 
D. Mazuronienė 
R. Bubnienė 
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17.  Gedulo ir vilties dienos minėjimas (prie paminklo 

partizanams); 
Pilietinė iniciatyva „Tremtinių vaikų žaislai“. 
Gimnazijos mokinių darbų parodos pristatymas 
Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre 

14 d. 11.15 val. 
 

12.00 val. 
 
 

D. Mazuronienė 
N. Aleškevičienė 
klasių auklėtojai 

18.  2019–2020 m. m. ugdymo plano projekto rengimo 
darbo grupės susirinkimas 

Data bus 
patikslinta D. Mazuronienė 

19.  2019–2020 m. m. veiklos plano projekto rengimo 
darbo grupės susirinkimas 

Data bus 
patikslinta N. Zujienė 

20.  Metodinės tarybos posėdis: 
- dėl mokomųjų dalykų (užsienio kalbų, 
matematikos ir lietuvių) pasitikrinamųjų darbų 
turimam žinių lygiui nustatyti rezultatų analizės; 
- dėl metodinių grupių veiklos galutinio 
įsivertinimo aptarimo; 
- dėl Metodinės tarybos veiklos galutinio 
įsivertinimo; 
- dėl kt. klausimų. 

 
21 d. 12.00 val. 

. 
V. Mekionytė 

21.  Metodinių grupių susirinkimai: 
• Užsienio kalbų metodinė grupė 

(J.Stačiokaitės pranešimas „Pozityvaus 
mąstymo lavinimas”, G.Strazdaitės 
pranešimas „Vertinimas ugdant”, 
(metodinės veiklos aptarimas, 
įgyvendinimo sėkmingumo galutinis 
matavimas ir kitų mokslo metų veiklos 
planavimas) 

• Klasių auklėtojų metodinė grupė 
(metodinės veiklos aptarimas, 
įgyvendinimo sėkmingumo galutinis 
matavimas ir kitų mokslo metų veiklos 
planavimas) 

• Lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo 
metodinės grupės susirinkimas 
(I.Skulščienės organiuojama diskusija 
(bendradarbiaujant su kitomis metodinėmis 
grupėmis) ,,Šiuolaikinės pamokos formų ir 
metodų efektyvumas“; parengtos ir 
pristatytos vaizdinės metodinės priemonės, 
skatinančios etikos, katalikų tikybos bei 
lietuvių kalbos mokymąsi; pokalbiai 
,,Išbandyti būdai ir metodai mokinių 
raštingumui ugdyti“; metodinės veiklos 
aptarimas, įgyvendinimo sėkmingumo 
galutinis matavimas ir kitų mokslo metų 
veiklos planavimas) 

• Kūno kultūros, menų ir technologijų 
metodinė grupė (aptarti atskirų mokomųjų 
dalykų pasitikrinamuosius darbus / 
egzaminus,  metodinės veiklos aptarimas, 
įgyvendinimo sėkmingumo galutinis 
matavimas ir kitų mokslo metų veiklos 
planavimas) 

 
Datą derina  
metodinių 

grupių 
pirmininkai 

 
(metodinių 

grupių 
įsivertinimo 
ataskaitas 

parengti iki 
birželio 21 d.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
G. Strazdaitė  
 
 
 
 
 
 
 
L. Arbačiauskienė 
 
 
 
 
N. Kuliešienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. Bisikirskienė 
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• Socialinių mokslų metodinė grupė 

(įskaitinių kontrolinių darbų mokslo metų 
pabaigoje organizavimas 5, 7, gimnazijos I 
ir III kl. ir būdų rezultatams gerinti 
ieškojimas, bandomųjų ugdymo pasiekimų 
patikrinimų rezultatų aptarimas, metodinės 
veiklos aptarimas, įgyvendinimo 
sėkmingumo galutinis matavimas ir kitų 
mokslo metų veiklos planavimas) 

• Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 
mokytojų metodinė grupė (NMPP rezultatų 
analizė, R. Bubnienės pranešimas apie  
multimodulinį mokymą, metodinės veiklos 
aptarimas, įgyvendinimo sėkmingumo 
galutinis matavimas ir kitų mokslo metų 
veiklos planavimas) 

• Ikimokyklinio ugdymo skyriaus metodinės 
grupė (vaikų pasiekimų aptarimas,  
metodinės veiklos aptarimas, 
įgyvendinimo sėkmingumo galutinis 
matavimas ir kitų mokslo metų veiklos 
planavimas) 

• Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinė grupė 
(V. Mekionytės pranešimas ,,Reflektavimo 
ir mokymosi mokytis kompetencijos 
tobulinimas“ ir geroji patirtis po stažuotės; 
J. Jurkevičienės pasidalinimas gerąja 
patirtimi iš UPC organizuojamų  mokymų 
mokytojams „Bendrojo ugdymo mokyklose 
dirbančių mokytojų tiriamoji veikla“, 
įskaitinių, bandomųjų ugdymo pasiekimų 
patikrinimų rezultatų aptarimas, metodinės 
veiklos aptarimas, įgyvendinimo 
sėkmingumo galutinis matavimas ir kitų 
mokslo metų veiklos planavimas). 

S. Žalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Acuvienė 
 
 
 
 
 
 
 
Ž. Valatkeinė 
 
 
 
 
V. Mekionytė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.  RENGINIAI MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS 

 
22.  Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinis ir 

valstybinis brandos egzaminas. 1 d. 9.00 val. N. Černevičiūtė 
 

23.  Gimnazijos komandos dalyvavimas STEAM 
mokslų konkurso „Mūsų eksperimentas“ nugalėtojų 
apdovanojimo renginyje Vilniaus universiteto 
Botanikos sode 

4 d.  J. Jurkevičienė 

24.  Mokinių skatinimas už pavyzdingą mokinių 
uniformų dėvėjimą: 1 kl. mokinių išvyka į Vilnių  4 d. D. Acuvienė 

25.  Biologijos valstybinis brandos egzaminas 4 d. 9.00 val. E. Tiščenkienė 
26.  PUPP gimnazijos II kl. mokiniams: matematika 5 d. 9.00 val. D. Mazuronienė 
27.  Kultūrinė, pažintinė diena: priešmokyklinio 

ugdymo grupės ugdytinių ir pradinių klasių 
mokinių sporto šventė 

5 d. Pradinio ugdymo 
mokytojos 

28.  Mokinių komandos dalyvavimas U13 Golo 
Lietuvos superfinalo B grupės futbolo varžybose 6 d. 7.45 val. S. Šimanskas 
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29.  Ilgalaikio gamtamokslinio ugdymo projekto 

pradinio ugdymo programoje „Mūsų atradimai“ 
Tyrėjo diena 1-5 kl. mokiniams 

6 d. Projekto komanda 

30.  Priešmokyklinio ugdymo grupės išleistuvių šventė 6 d. 12.00 val. D. Buzienė 
31.  1-4 klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė 

„Labas, vasarėle!“. 7 d. 9.00 val. Pradinio ugdymo 
mokytojos 

32.  4 klasės mokinių išvyka į Aukštadvarį 7 d. 12.00 val. R. Kandrotienė 
33.  Socializacijos  stovykla „Mūsų atradimai“:  

- stovyklos atidarymas, „Burbulų“ diena; 
- išvyka į Kauno VDU botanikos sodą, dalyvavimas 
programoje ,,Ekologiškos daržovės ir kaip jas 
užauginti“; 
- vietovardžių tyrinėjimai; 
- išvyka į Punią, dalyvavimas edukacijoje „Lobio 
ieškojimas“; 
- išvyka į edukacinį pramogų centrą „CurioCity“; 
- išvyka į Birštoną, programa ,,Spygliuočių 
įvairovė“ Birštono Nemuno kilpų regioniniame 
parke; 
- stovyklos uždarymas 

 
10 d.  
11 d. 

 
 

12 d. 
13 d. 
14 d.  
17 d. 
18 d. 

R. Valatkaitė 
D. Buzienė 
pradinio ugdymo 
mokytojos 

34.  Fizikos  valstybinis brandos egzaminas 10 d. 9.00 val. R. Plentienė 
35.  Kultūros paso programos: 

 - „Edukacinio kino kūrimas“  Jiezno gimnazijoje (8 
kl.); 
 - „Edukacinio kino kūrimas“ Jiezno gimnazijoje (7 
kl.); 
 - „Krentanti žvaigždė. Astronomijos mokslas 
senovės bei dabarties lietuvių kultūroje” Jiezno 
gimnazijoje (5, 6, 7, 8 kl.) 

 
10 d. 10.00 val. 

 
10 d. 11.00 val. 

 
  

18 d. 11.00 val. 
 

 
N. Aleškevičienė 
 
S. Žalys 
D. Krūvelienė 
A. Jusienė 
S. Žalys 
N. Aleškevičienė 

36.  5-8 ir gimnazijos I-III klasių ,,Profesijų dienos“ 
(susitikimai su buvusiais Gimnazijos mokiniais) 
- 8 kl. mokinių  susitikimas su Sauliumi Nalivaika; 
- gimnazijos I-III kl. mokinių susitikimas su 
buvusia mokine Giedre Baniene; 
- susitikimas su buvusiu mokiniu Andriumi 
Tamošiūnu 

 
11 d. 9.50 val. 
11 d. 11.00 val. 

 
12 d. 

D. Mazuronienė 
N. Černevičiūtė 
V. Mekionytė 
G. Strazdaitė 
N. Aleškevičienė 

37.  Ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Zuikučių“ grupės 
ugdytinių išleistuvių šventė 13 d. 16.00 val. L. Daunorienė 

38.  Matematikos valstybinis brandos egzaminas 14 d. 9.00 val. R.Valatkaitė 
R. Plentienė 

39.  Parko tinklinio varžybos Joninių taurei laimėti 15 d. 11.00 val. S. Šimanskas 
L. Grigaliūnienė 

40.  Istorijos valstybinis brandos egzaminas 18 d. 9.00 val. V. Rūdienė 
41.  Netradicinio ugdymo diena 5-8 ir gimnazijos I-III 

klasių mokiniams: sporto šventė  19 d.  
S. Šimanskas 
L. Grigaliūnienė 
klasių auklėtojai 

42.  Geografijos  valstybinis brandos egzaminas 20 d. 9.00 val. S. Žalys 
43.  Netradicinio ugdymo diena 5-8 ir gimnazijos I-III 

klasių mokiniams: neformaliojo vaikų švietimo 
diena. 

20 d. NVŠ vadovai 
klasių auklėtojai 

44.  Netradicinio ugdymo diena 5-8 ir gimnazijos I-III 
klasių mokiniams: mokslo metų užbaigimo šventė 21 d. Administracija 

klasių auklėtojai 
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IV. PARODOS   
 

45.  Prienų r. Jiezno gimnazijos II-IV klasių mokinių 
grafikos paroda „Abėcėlė kitaip“ Prienų Justino 
Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų 
literatūros skyriuje 

Nuo 2018 m. 
spalio 6 d.  A. Jusienė 

46.  Projektas „Išminties laiptai“ Nuo lapkričio 
1 sav.  iki 

mokslo metų 
pabaigos 

Z. Zencevičienė 
A. Jusienė 

47.  Keramikos darbų paroda 
 

Mėnesio eigoje N. Bisikirskienė 

 
V. VYKDOMI PROJEKTAI 

 
48.  Ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimai 5 d. 13.40 val. 

 
6 d. 13.40 val. 

Euridija 
Padelskienė 
Dalė Daiva 
Gasparavičiūtė 

49.  Projekto „Kelias į mokyklą“ apibendrinimas 6 d. 11.20 val.   D. Mazuronienė 
D. Buzienė 
R. Kandrotienė 
R. Valatkaitė 
E. Tiščenkienė 

50.  Integralaus gamtamokslinio ugdymo programos 
išbandymas: renginys pirmus metus integruotų 
gamtos mokslų programą išbandančioms 
mokykloms Kaune 

13 d.  J. Jurkevičienė 
V. Mekionytė 

51.  Menų ir technologijų projektas ,,Netradiciniai 
muzikos instrumentai”: išvyka į muzikos 
instrumentų muziejų.   

13 d. 8.00  val.  A. Jusienė 
N. Bisikirskienė 
R. Stabingis 
A. Stankevičienė 

52.  Erasmus+ programos KA1 projektas „Novatoriškų 
ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių 
mokymosi pasiekimus“. Projekto veiklų 
apibendrinimas 

19 d. 8.00 val. 
 
 
 

N. Zujienė 
D. Mazuronienė 
J. Stačiokaitė 
J. Junelienė 
A. Talačkienė 
G. Liukaitienė 

53.  Projekto „Pagauk pamoką“ valdymo komandos 
susirinkimas 

25 d. 8.00 val.  
 

N. Zujienė 
D. Mazuronienė 
R. Valatkaitė  
E. Tiščenkienė 

54.  Tarptautinė Olweus patyčių prevencijos programa:  
OPKUS kokybės užtikrinimo sistemos 
įgyvendinimas: 

• Olweus koordinacinio komiteto projektas 
„Linkėjimų knyga“ 

 
 

Po savaitę 
vienoje 

klasėje/grupėje 

 
 
 
D. Mazuronienė 
 

55.  Trumpalaikis projektas „Baroko epocha Jiezne“ 
gimnazijos III kl. mokiniams 
 

Bus patikslinta Socialinių mokslų 
metodinė grupė 
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VI. ATASKAITOS 

 
56.  Mėnesio lankomumo ataskaitų teikimas 

 
iki 5 d. D. Mazuronienė 

57.  II pusmečio ir metinio mokinių pasiekimų ir 
lankomumo suvestinė; 

• 1-4 klasių II pusmečio ir metinių vertinimų 
ataskaitos; 

• 5–8, gimnazijos I - III klasių II pusmečio ir 
metinių vertinimų ataskaitos: 

• Metinio mokinių mokymosi pasiekimų 
apskaitos suvestinė (jeigu mokinys turės 
papildomus darbus, tai šią ataskaitą 
atspausdinsite iki rugpjūčio 31 d.) 

 
 

iki 6 d. 
 

iki 18 d.  

 
 
Pradinio ugdymo 
mokytojos 
Klasių auklėtojai 
 
Klasių auklėtojai 

   
VII. METODINĖS VEIKLOS RAJONE, RESPUBLIKOJE* 

 
58.  Metodinių būrelių pasitarimai ir metodinės dienos: 

1. Technologijų ir dailės mokytojų metodinių 
būrelių išvyka į Vilniaus dailės akademijos 
Telšių fakultetą. 

2. Informatikos mokytojų metodinio būrelio 
pasitarimas „Micro:bit priedai ir jų 
panaudojimas projektuose. Pasidalijimas gerąja 
patirtimi“ 

3. Mokyklų psichologų metodinio būrelio išvyka į 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus.  

 
5 d. 

 
 

7 d. 12.00 val. 
Stakliškių 

gimnazijoje 
 

19 d.  
 

 
A. Jusienė 
N. Bisikirskienė 
 
L.Arbačiauskienė 
 
 
 
E. Tiščenkienė 
 

* Parengta pagal PŠPT mėnesio planą. 

_____________________ 


