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TVIRTINU 

Direktorė  

 

Nijolė Šimkevičienė 

_________________ 

KAUNO STEPONO DARIAUS IR STASIO GIRĖNO GIMNAZIJA 

 UGDYMO STEBĖSENOS PLANAS 2020 M. RUGSĖJO MĖN. 

Diena 

Sa

vai

tės 

die

na 

Val. Veiklos pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta 

Ugdymo proceso priežiūra 

 

2-30   

Teminė ugdomosios veiklos priežiūra 

Naujai atvykusių bei 1 gimnazijos 

klasių mokinių adaptacija gimnazijoje 

Diagnostinių testų vykdymas 

N. Šimkevičienė 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Dalykų mokytojai Gimnazija 

2-30   
TAMO dienyno pildymo priežiūra D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Dalykų mokytojai Gimnazija 

Renginiai 

1 A 9.30 Mokslo ir žinių dienos šventė 
N. Šimkevičienė 

R.Kersnauskienė, darbo grupė 
Gimnazijos bendruomenė 

Gimnazijos 

kiemas 

30 Tr 11 
Lietuvos žydų genocido dienos 

minėjimas 

Socialinių mokslų metodinė grupė I gimnazijos klasių 

mokiniai 

Gimnazijos 

kiemas 

Olimpiados, konkursai, projektai, edukacinės programos, atviros ir netradicinės pamokos 

8 A 8.55 
Neformaliojo vaikų švietimo „Būrelių 

mugė“ 
NVŠ mokytojai Gimnazijos bendruomenė Aktų salė,  

11 K  

Adaptacijos ir kūrybiškumo stovykla 

„Kviečiame skrydžiui“ I gimnazijos 

klasių mokiniams 

N. Šimkevičienė 

R.Kersnauskienė, darbo grupė 

I klasių mokiniai, mokinių 

taryba 

Gimnazijos 

aplinkos 
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25 P  
Renginiai skirti Europos kalbų dienai 

(pagal atskirą renginių planą) 

D. Ivanovienė, darbo grupė 

 
I-IV klasių mokiniai 

Dalykų kabinetai 

314 kab. 

Varžybos, akcijos, tyrimai 

15 A 9.00 
Elektroninis lietuvių kalbos ir literatūros 

testas  
D. Ivanovienė, darbo grupė 

 

E-testavime dalyvaujantys 

IV klasių mokiniai 
207, 314 kab. 

16 T 9.00 Elektroninis matematikos testas 
D. Ivanovienė, darbo grupė 

 

E-testavime dalyvaujantys 

IV klasių mokiniai 
207, 314 kab. 

21-20 
Pr.-

Pn 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

diagnostiniai testai I-IV klasėse (pagal 

atskirą planą) 

R.Kersnauskienė, J. Slavinienė 

lietuvių kalbos metodinė grupė 
Lietuvių kalbos mokytojai 

Lietuvių kalbos 

kabinetai 

24 K 
8.00-

11.00 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

bandomasis egzaminas 

D.Ivanovienė, J. Slavinienė, darbo 

grupė 
IV klasių mokiniai 

Lietuvių kalbos 

kabinetai 

21-27 
Pr-

Pn 
 

Matematikos diagnostiniai testai I 

klasių mokiniams (pagal atskirą planą) 
D. Ivanovienė, L. Jurgutienė Matematikos mokytojai Dalykų kabinetai 

23-27 
Pr-

Pn 
 

Gamtos mokslų diagnostiniai testai I 

klasių mokiniams ( pagal atskirą planą) 

R.Kersnauskienė, J.Sabaitienė 

Gamtos mokslų metodinė grupė 
Gamtos mokslų mokytojai Dalykų kabinetai 

14-20 
Pr.-

Pn. 
 

Gamtos mokslų bandomieji egzaminai 

IV klasių mokiniams 

R.Kersnauskienė, J.Sabaitienė 

Gamtos mokslų metodinė grupė 
Gamtos mokslų mokytojai Dalykų kabinetai 

7-30 
Pr- 

Pn. 
 

Psichologinių pokalbių valandėlė: 

„Draugiška klasė — tolerantiška be 

patyčių ir smurto klasė“. 

Psichologė R. Venslovaitienė 
I gimnazijos klasių 

mokiniai ir auklėtojai 

Dalykų kabinetai 

 

7-30 
Pr.-

Pn. 
 

Socialinių mokslų diagnostiniai testai I 

klasių mokiniams 
Socialinių  mokslų metodinė grupė 

Socialinių mokslų 

mokytojai 
Dalykų kabinetai 

Susirinkimai, posėdžiai 

15 A 11.05 
IV klasių mokinių susirinkimas dėl 

2021 m. brandos egzaminų pasirinkimo 

N. Šimkevičienė 

D. Ivanovienė 
 Aktų salė 

24 K 14.40 Metodinės tarybos susirinkimas 
N. Šimkevičienė 

D. Ivanovienė 
Metodinės tarybos nariai 313 kab. 

24-30  14.40 Metodinių grupių susirinkimai 
D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 
Dalykų mokytojai  

10, 16, 

23 
K 14.40 Mokytojų susirinkimas 

N. Šimkevičienė, 

D. Jankūnaitė 

D. Ivanovienė 

R. Kersnauskienė 

Dalykų mokytojai 314 kab. 
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15, 22 A 14.40 Vaiko gerovės komisijos susirinkimas R.Kersnauskienė VGK nariai 211 kab. 

27 Pn  Administracijos susirinkimas N. Šimkevičienė Administracija 201 kab. 

 2020-09 Mokinių pažymėjimų rengimas, registravimas, išdavimas - socialinė pedagogė E. Letkauskienė. 

              Nemokamo maitinimo organizavimas                                 - socialinė pedagogė E. Letkauskienė. 

              Mokinių pavežėjimo organizavimas, sutarčių su vežėjais atnaujinimas - socialinė pedagogė E. Letkauskienė. 

- Klasių auklėtojai pirmosios pamokos metu pasirašytinai supažindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis. 

- Dalykų mokytojai pirmos pamokos metu pasirašytinai supažindina mokinius su Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių mokymosi 

pasiekimų ir pažangos vertinimo  tvarkos aprašu. 

- Dalykų mokytojai iki 09.10 pasirašytinai supažindina Vidurinio ugdymo programos mokinius (III kl.) su mokomojo dalyko VBE programa, IV kl. 

mokiniai pakartotinai pasirašytinai supažindinami su mokomojo dalyko VBE programa. 

 Iki rugsėjo 15 d. pateikiami klasių auklėtojų veiklos planai: I-II  klasių – R. Kernauskienei.                                                                                                                            

              III-IV klasių – D. Ivanovienei. 

Iki rugsėjo 15 d. vidurinio ugdymo programos klasių (III-IV) auklėtojai pateikia klasių valandėlių grafikus D.Ivanovienei. 

                        pagrindinio ugdymo programos klasių (I-II) auklėtojai pateikia klasių valandėlių grafikus R.Kersnauskienei. 

Iki rugsėjo 11 d. visiems dalykų mokytojai suveda į e-dienyną grupes. 

Iki rugsėjo 11 d. metodinių grupių pirmininkai google diske pateiktoje formoje suveda mokytojų teikiamų Pagalbos mokiniui projekto konsultacijų 

grafikus. 

Iki rugsėjo 20 d. Menų, technologijų MBE brandos darbo pasirinkimai. D. Ivanovienė 

Iki rugsėjo 20 d. IT, technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, fizinio ugdymo mokytojai pasirašytinai supažindina mokinius su saugaus elgesio 

pamokose taisyklėmis. 

Iki rugsėjo 20 d. klasių auklėtojai pasirašytinai supažindina auklėtinius su: 

-Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarka  

-Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokymosi pagalbos mokiniui teikimo tvarka  

-Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka (I-II klasių mokiniams) (konsultuoja 

socialinė pedagogė Eglė.). 

-Bendrais gimtosios kalbos ugdymo reikalavimais gimnazijoje; 

-Projektinio darbo rengimo ir organizavimo gimnazijoje tvarkos aprašu; 

-Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašu. 

-Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, programos ar dalyko modulio keitimo, atsisakymo bei skirtumų likvidavimo tvarka (III-IV klasių mokinius);  

-Iki rugsėjo 20 d. klasių auklėtojai parengia socialinį pasą ir pateikia socialinei pedagogei (E.Letkauskienei) 


