
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS 2016-2017 M. M. VEIKLOS PLANO TINKLELIS 

 

Mėnuo I uždavinys. Kurti ir pritaikyti gimnazijos 

ugdymo turinį, ugdymosi aplinkas, 

atsižvelgiant į mokinių mokymosi gebėjimus, 

poreikius, gyvenimo aktualijas, profesinius 

ir asmeninius lūkesčius, gimnazijos 

finansines galimybes. 

II uždavinys. Plėtoti gimnazijos 

bendradarbiavimo kultūrą, įtraukiant tėvus, 

socialinius partnerius. Skatinti kiekvieno 

mokinio asmeninę pažangą, tobulinti 

išmokimo stebėjimą ir vertinimą, gerinti 

pamokų lankomumą. 

III uždavinys. Tobulinti tarpdalykinę 

integraciją, diegiant STEAM, 

„Jaunojo šaulio“, SKU, VGTU klasės 

ir kitas veiklas, ypatingą dėmesį 

skiriant mokymosi mokytis 

kompetencijai. 

Visus 

metus 

apimančios 

veiklos 

 

Veiklos Veiklos Veiklos 

Atnaujintos lietuvių kalbos ir literatūros 

programos I klasėse įgyvendinimas 

Bendradarbiavimas su tarptautine organizacija 

JCI, įsitraukiant į jų vykdomus ugdymo 

karjerai projektus mieste. 

Bendradarbiavimas su organizacija 

kamtoreikia.lt. 

Ugdomosios veiklos vykdymas kitose 

aplinkose pagal STEAM planą. 

Mokinių konsultacijų centro veikla pagal 

atskirą grafiką 

Mokinių socialinių kompetencijų 

ugdymo sistemos įgyvendinimas 

socialinių partnerių tinkle bei 

neformalioje aplinkoje. 

Karjeros centro veikla Pamokų stebėjimas, kaip mokytojai naudoja 

individualios mokinių pažangos vertinimo 

instrumentus. I pusmetis 

VGTU klasės veikla pagal atskirą planą. 

Rugsėjis 

 

Stovykla „UoGa“ 09 – 02,03  III- IV kl. mokinių susitikimas su organizacijos 

„Kastu“ atstovais. 09-08 

Jaunųjų šaulių dalyvavimas parodoje 

„Ką veiki?“ 09-08 

I klasių valandėlės, skirtos supažindinti su 

gimnazijos tvarka, taisyklėmis ir mokyklos 

aplinkomis 09-05 

 Atminimo popietė „Jie gyveno šalia 

mūsų...“ 09-23 

Būrelių mugė 09-09   Informacinė valandėlė „Su kalba į 

Europą“, skirta Europos Kalbų dienai 

paminėti. 09-26 

Pamokos, susijusios su S. Šalkauskiu ir 

gimnazija 

 Rudeninės talkos 09 – 22-30 

Žydų genocido dienos paminėjimas I kl. 

(išvyka į geto vietą Šiauliuose). 09-23 

 I klasių mokinių Mokymosi mokytis 

kompetencijos lapų pildymas 

Konstitucijos egzaminas III-IV kl. 09-27   

Raštingumo konkursas „Rašykime 

taisyklingai“. 09-30 
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Skaitymo strategijų aptarimas ir parinkimas 

(Metodinė taryba) 

  

Išvyka į rėminimo centrą.   

III-IV klasių mokinių ugdymo planų derinimas.   

Praktinis užsiėmimas I-II kl. mokiniams „Savęs 

pažinimas ir motyvacija“. 

  

Spalis Mokinių susirinkimas. 

Rinkimai į Mokinių parlamentą. 10 – 4, 7 

III- IV kl. mokinių susitikimas su organizacijos 

„Kalba“ atstovais. 10-12 

Rudeninės talkos 10 – 01-28 

Organizacijos Lions Quest mokymai 

mokytojams. 10 –10, 11 

Vokiečių kalbos savaitė 10 – 17-21 Paskaita - užsiėmimas I kl. mokiniams 

„Kaip išmokti kritiškai mąstyti? Kaip 

priimti sprendimus? Kaip mokytis?”.  

Lektorius Emilijus Gricius iš LCC 

tarptautinio universiteto 

Sveikatingumo savaitė ,,Sveika gyvensena“ 10 

– 10-14 

Diagnostiniai lietuvių kalbos ir matematikos 

darbai I  klasėse, rezultatų analizė, stebint 

asmeninę mokinio pažangą. 10-06,10-12 

 

Dalyvavimas UNESCO ASPnet mokyklų 

tarptautiniame seminare „UNESCO 

Asocijuotųjų mokyklų pasiekimų pripažinimo 

programa 2016-2017 m.” 10-18 

Mokinių pamokų lankomumo priežiūros ir 

mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos 

rengimas, pristatymas mokyklos bendruomenei 

 

I-IV klasių mokinių gebėjimų banko, remiantis 

mokytojų pastebėjimais, sukūrimas, 

atnaujinimas.  

PUPP rezultatų ir individualių mokinių 

pasiekimų aptarimas, NEC ataskaitų 

panaudojimas ugdymui. 

Gamtamokslinių veiklų su Valstybine 

Šiaulių kolegija vykdymas 

I-IV klasių mokinių apklausos dėl profesijų 

krypties pasirinkimo organizavimas.  

 Kvalifikacijos tobulinimo seminaro 

gimnazijos mokytojams iš  ciklo 

„Mokėjimo mokytis kompetencijos 

ugdymas“ organizavimas. 

Mokytojų, dirbančių I klasėse, susirinkimas, 

skirtas mokinių pažinimui, ugdymo(si) 

problemų aptarimui. 

 

  

Mokinių gebėjimų banko pildymas pačių 

mokinių įsivertinimo duomenimis. 
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Skaitymo strategijų taikymo mokymai   

Popietė-viktorina „Ką žinai apie Konstituciją?“ 

I kl. 

  

Visuotinis ir klasių tėvų susirinkimas 1-4 

klasėse. 

  

Filmuko – gimnazijos pristatymo 

progimnazijoms kūrimas. 

  

Lapkritis Šiaurės šalių bibliotekų savaitės projektas 

„Ateitis Šiaurės šalyse“. 11 – 14-20 

IT konkursas „Bebras“. 11 – 7-11 SKU - gimnazistai moko stalo žaidimų 

progimnazijų užimtumo centruose. 

Paskaita I-II kl. mokiniams „Žalingų įpročių 

(tabako gaminių, alkoholio vartojimo) 

prevencija“. Lektorius: Nacionalinės tabako, 

alkoholio kontrolės koalicijos narys A. Šiukšta. 

Šiaulių krašto mokyklų matematikos 

komandinis konkursas S. Šalkauskio 

gimnazijos prizui laimėti. 11-17 

 

Akcijos, skirtos Tarptautinei nerūkymo dienai 

paminėti: „Linksmosios estafetės“ „Padovanok 

Pasauliui gražią šypseną!“ 

 

Atvirų durų diena mokinių tėvams. Paskaita 

apie rūkymo žalą I kl. mokinių tėvams. 

 

Kraujo donorystės akcija „Dovanoju...“ Miesto konkursas „Humanitarų kovos“ (skirtas 

A. J. Greimo gimimo 100-osioms metinėms) 

11-30 

 

I kl. mokinių psichosocialinės adaptacijos 

tyrimas „Laiškas mokyklai“. 

Susitikimas su ISM vadybos ir ekonomikos 

universiteto atstovais. 

II-IV kl. mok. 

 

Mokyklos įsivertinimo ir pažangos tyrimas Išvyka Į ŠPRC (Šiaulių profesinio rengimo 

centrą). I-II kl. mok.  

 

Klasių valandėlės (forumo teatro užsiėmimai) 

progimnazijų aštuntokams („Aš gimnazistas: 

iššūkiai ir galimybės“), kurias veda mūsų 

gimnazistai. 

 

Išvyka į Šiaulių valstybinę kolegiją. Renginys 

“SVAKO gyvai”. 

 

2017-2019 metų strateginio plano rengimas. Išvyka į P. Višinskio biblioteką. 

Susitikimas su bibliotekos vedėja, buvusia 

šalkauskiete I. Liekmaniene. 
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 Metodiniai renginiai su Salduvės, Ragainės, V. 

Kudirkos, Zoknių ir Medelyno progimnazijų 

mokytojais. 

 

Gruodis Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2018 m. tvarkos 

aprašo pristatymas III kl. mokiniams. 

Koncertas Šiaulių globos namuose „Jau 

sklando Kalėdų dvasia...“ 12-19 

 

Adventinio vainiko pašventinimo rytmetis. Teatro studijos „Antraip“ spektaklis „Niujorko 

respublika“ 12-21 

Karjeros diena. Dalyvavimas VGTU 

atvirų durų dienos renginiuose. I-IV kl. 

12-09 

Mokymai klasių vadovams (kompiuterių 

klasėje) „Karjeros informacijos paieška. 

Kokios informacijos galima rasti LAMA bpo ir 

kt. tinklapiuose bei kaip ja naudotis?”. 

S. Šalkauskio gimnazijos ir Salduvės 

progimnazijos mokinių spektaklis „Niujorko 

respublika“ 

 

 

Geriausiai vidurinio ugdymo programą 

baigusiųjų eilės sudarymo 2017 m. tvarkos 

aprašo pristatymas IV kl. mokiniams. 

Susitikimas su Šiaulių valstybinės kolegijos 

atstove, studentais. (II-IV kl. mok). 

 

 Kalėdinis krepšinio turnyras su progimnazijų 

mokiniais 

 

 Advento vakaras su mokinių tėvais  

 Išvyka į Šiaulių darbo rinkos mokymo centrą.  

Sausis Sausio 13 d. paminėjimas.  01-13 Meninio skaitymo konkursas „Kiekvieno 

žmogaus siela privalo būti turtinama 

išgyvenimais, kurie parodo, kas yra tikrosios 

gyvenimo vertybės“ (Šatrijos Ragana). 01-18 

Mokymosi mokytis ugdymo programos 

I klasėse įgyvendinimo rezultatų analizė 

ir aptarimas. 

 Buvusių abiturientų susitikimas „Grįžtu 

namo...“ 01-27 

 

Mokymosi pagalbos teikimas I-II klasių 

mokiniams, nepasiekusiems lietuvių kalbos ir 

matematikos patenkinamo lygio. II pusmetis 

Mokytojų individualios mokinių pažangos 

pamokoje stebėjimo, vertinimo ir informacijos 

panaudojimo tolesniam mokymuisi patirties 

sisteminimas. 

I klasių mokinių Mokymosi mokytis 

kompetencijos lapų pildymas, 

refleksijos, rezultatų aptarimas 

III-IV klasių mokinių ugdymosi planų 

koregavimas. 

Užsienio kalbų popietė su 

bendradarbiaujančiomis mokyklomis „Kalbų 

labirintas“. II pusmetis 
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Bandomieji IV klasių mokinių egzaminai, 

rezultatų analizė, ugdymo pritaikymas 

atsižvelgiant į mokinių poreikius. 

Oratorystės mokykla II ir IV klasių mokiniams  

 Meninė akcija – kūrybinės dirbtuvės 

„Spintologija“ S. Šalkauskio gimnazijos ir 

progimnazijų mokiniams. II pusmetis 

 

 Velykinė popietė „Ridu margu“ su 

progimnazijų 5, 6, 7 klasių mokiniais. II 

pusmetis 

 

 Paskaita tėvams (globėjams) „Mano vaikas - 

paauglys“ 

 

 Aštuntokų iš progimnazijų priėmimas 

S.Šalkauskio gimnazijoje. 

 

Vasaris Susitikimas su tautodailininku Sauliumi 

Tamuliu. 

Mokytojų tarybos posėdis „Individualios 

mokinių pažangos pamokoje stebėjimo, 

vertinimo ir informacijos panaudojimo 

tolesniam mokymuisi patirtis“ 02-07 

Dainų anglų kalba konkursas miesto 8-

IV klasių moksleiviams. „Džiazo 

intonacijos...“ 02-02 

Informacinis pranešimas IV-okams „Stojimo ir 

priėmimo sąlygos 2017 m.” 

Mažoji lietuvių kalbos olimpiada. 02-23 VGTU diena gimnazijoje. 

Protų mūšis. Dalyvauja I-IV kl. 

mokiniai. 02-20 

Socialinių įgūdžių užsiėmimų ciklas socialiai 

pažeistiems I kl. mokiniams. 

Miesto 10-12 klasių mokinių istorijos 

olimpiada 

 

Brandos egzaminų pasirinkimas. Paskaita – diskusija I kl. mokinių tėvams 

(globėjams), kurių vaikai turi specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 

Tėvų, mokinių , mokytojų  jungtinių komandų   

protų mūšis „Proto vinys“. 

Susitikimas su Kauno technologijos 

universiteto atstovais. (I-IV kl. mok.) 

 

Giedame Lietuvos Respublikos himną. Susitikimas su Kazimiero Simonavičiaus 

universiteto priėmimo komisijos atstovais. (I-

IV kl. mok.) 

 

 Susitikimas gimnazijoje su Vytauto didžiojo 

universiteto atstovais. Dalyvavimas dėstytojų 

paskaitose. (I-IV kl. mok.) 
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 Išvyka į Jaunimo darbo centrą ir dalyvavimas 

informaciniame susirinkime „Profesinės 

karjeros planavimo žingsniai“. 

 

 Išvyka į „Litexpo“. „Studijos 2017“.  

 Tėvų susirinkimas IV klasių mokinių tėvams.  

 Išvyka į Šiaulių Universitetą (fakultetai pagal 

poreikį). 

 

Kovas Kaziuko mugė „Saldus meduolis ar raguolis“ 

03-03 

Konferencija „Šiaulių krašto šviesuoliai“  03-

23                          

Integruotų pamokų ciklas „UNESCO 

paveldas“ (I-ų klasių mokiniams) 

Praktinis užsiėmimas II-III kl. mokiniams, 

skirtas patyčių prevencijai „Darbas komandoje“ 

Išvyka į ŠPRC. Dalyvavimas atvirų durų 

dienose. II kl. mok. 

 

Renginių ciklas, skirtas patyčių prevencijai 

„Gerumo savaitė“ 

IT viktorina su bendradarbiaujančiomis 

mokyklomis „Aš ir kompiuteris“ 

 

Viktorina, skirta žalingų įpročių prevencijai 

„Sveikata – brangiausias turtas“ 

Tarptautinis matematikos konkursas 

„Kengūra“. 

 

Viktorina, skirta Lietuvos nepriklausomybei 

paminėti. II kl. 

  

Tarpklasinis boulingo turnyras.   

Praktinis užsiėmimas II-III kl. mokiniams, 

skirtas patyčių prevencijai „Darbas komandoje“ 

  

Užsiėmimų ciklas „Egzaminų baimė ir streso 

įveikimas“ 

  

Socialinių įgūdžių užsiėmimų ciklas socialiai 

pažeistiems I kl. mokiniams. 

  

Balandis Gimnazijos mokytojų metodinė konferencija 

Skaitymo strategijų taikymo patirtis ir 

problemos  

Miesto konkursas „Laiškas Mamai“ 04-24 I-II klasių mokinių tėvų švietimui skirto 

užsiėmimų ciklo mokymosi mokytis 

tema organizavimas. 

Informaciniai pranešimai III kl. mokinių 

grupėms apie paklausias ir nepaklausias 

profesijas; ateities profesijas, universitetų ir 

kolegijų reitingus, užsienio universitetus. 

Susitikimas su Vilniaus Universiteto 

Tarptautinės verslo mokyklos atstove. (II-IV 

kl.) mok. 

„Jaunojo šaulio“ programos vykdymo 

aptarimas 

Informacinis susirinkimas - paskaita III-IV kl. 

mokiniams tema: „Darbo rinka šiandien. 

Susitikimas su Mykolo Romerio universtiteto 

atstovais. 

Protų mūšis „UNESCO – kas tai“ (I-ų 

klasių mokiniams) 
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Profesinės karjeros planavimas”. (I-IV kl. mok.). 

Užsiėmimų ciklas „Egzaminų baimė ir streso 

įveikimas“ 

Susitikimas su Lietuvos Karo akademijos 

kariūnu, buvusiu  

šalkauskiečiu T. Jaškūnu.(I-IV kl. mok.). 

Bendruomenės forumas „Patirtys ir 

problemos diegiant ugdymo(si) 

naujoves“. 

II klasių mokinių supažindinimas su vidurinio 

ugdymo aprašu ir vidurinio ugdymo(si) 

galimybėmis gimnazijoje. 

Išvyka į Šiaulių apskrities vyriausiąjį policijos 

komisariatą. Dalyvavimas atvirų durų dienos 

renginyje. 

 

 Pakartotiniai diagnostiniai lietuvių kalbos ir 

matematikos darbai I klasėse, individualios 

mokinių pažangos aptarimas. 

 

 Atvirų durų diena mokinių tėvams.  

 Renginys „Pasimatuok gimnazisto uniformą“ 

bendradarbiaujančių progimnazijų 6-7 klasių 

mokiniams 

 

 „Margu – ridu“  - Velykinė popietė 

bendradarbiaujančių progimnazijų 6-7 klasių 

mokiniams. 

 

 II klasių mokinių tėvų susirinkimas.  

Gegužė „Gyvasis žodis – Šalkauskio skaitymai“, skirta 

131-osioms gimimo metinėms.  05-15    

Padėkos popietė „Mūsų šauniausiems“ 05-12 I klasių mokinių Mokymosi mokytis 

kompetencijos lapų pildymas, 

refleksijos, rezultatų aptarimas 

Mokinių gebėjimų ir profesijų krypties 

pasirinkimo duomenų panaudojimo galimybių 

ir problemų aptarimas 

Atminimo popietė prie S. Šalkauskio kapo 05-

16 

 

Europos egzaminas III-IV kl. Paskutinio skambučio šventė 05-25  

Mokymai-informacinis pranešimas „LAMA 

bpo bendrojo priėmimo prašymo pildymas, 

geriausiųjų eilės sudarymo tvarka”. IV kl. 

Sporto ir sveikatingumo šventė  

II klasių mokinių vidurinio ugdymo 

individualių ugdymo planų rengimas. 

Užsienio kalbų testai II klasėse  

2017-2018 m. m. ugdymo planų rengimas. Susitikimas su Šiaurės Lietuvos kolegijos 

atstove. 

su Lietuvos verslo kolegijos Šiaulių skyriaus 
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atstove. 

 Pakartotiniai diagnostiniai lietuvių kalbos ir 

matematikos testai I klasėse. 

 

 Popietė apie madą progimnazijų mergaitėms 

„Spintologija“. Dalyvauja Salduvės 

progimnazijos  mados teatras. 

 

Veiklos, 

organizuo-

jamos 

atsiradus 

poreikiui 

Informaciniai susirinkimai II kl. vadovėms apie 

stojimo sąlygas į aukštąsias mokyklas bei 

priėmimo sąlygas į ŠPRC.  

Informacinis lankstinukas - atmintinė tėvams 

(globėjams) „Skatinkime vaikus kalbėti“ 

 

Paskaita-diskusija „Elektroninių cigarečių 

naudojimo žala ir mitai“ 

Individualūs pokalbiai su tėvais.  

Paskaita-diskusija „Elektroninių cigarečių 

naudojimo žala ir mitai“ 

  

Informaciniai susirinkimai III kl. vadovėms 

apie stojimo sąlygas į aukštąsias mokyklas 

2018 m. bei priėmimo sąlygas į ŠPRC. 

  

Informaciniai susirinkimai IV kl. vadovėms 

apie stojimo sąlygas į aukštąsias mokyklas 

2017 m. bei priėmimo sąlygas į ŠPRC. 

  

Informaciniai pranešimai III kl. mokinių 

grupėms „Stojimo sąlygos 2018 m., 

konkursinio balo skaičiuoklė”.  

  

 

______________________________________________________ 

 

 Pastaba. Gimnazijos veiklos planas 2016-2017 m. m. patvirtintas Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 29 d. 

įsakymu Nr. V-82. 


