
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

KOVO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2014–2015 m. m. 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

 

2 d.  

14.30 val. 

VGK posėdis ,, Aktualios informacijos, gerosios 

patirties sklaida, dalijamasis seminarų medžiaga“ 

J.Gudelienė,  

VGK nariai 

iki 3 d. Kandidatų prašymų dėl 2015 metų valstybinių ir 

(ar) mokyklinių brandos egzaminų pasirinkimo 

priėmimas 

I.Giedraitienė 

5 d. Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui paminėti 

skirta akcija ,,Lietuvai ir man“ (akcijos 

apyrankių nuvežimas į Vilnių, dalyvavimas 

renginiuose) 

I.Petruitienė 

6 d. Lietuvos Nepriklausomybės 25-mečiui paminėti 

skirta akcija ,,Lietuvai ir man“ (akcijos 

apyrankių nuvežimas į Vilnių, dalyvavimas 

renginiuose) 

B.Genienė, 

J. Videikienė, 

A. Baltrušaitis, 

R. Danupas 

6 d. 

8.55 val. 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo 

akademijos kariūnų studijų pristatymas 

R.Laurinaitytė 

2 d. 

9 d. 

17 d. 

Prekybos vaikais prevencijos priemonių 

sukūrimas ir įgyvendinimas Lietuvoje 

Mokymai vaikams (I etapas Jurbarko 

savivaldybėje projektą įgyvendina VO Gelbėkit 

vaikus) 

R.Pikturnaitė 

9 d 

15.15 val. 

Direkcinis. Tema ,,Patyčių prevencija 

gimnazijoje“  

Anketos analizė, aptarimas. Dalyvauja dalykų 

mokytojai, klasių vadovai.(atkelta iš vasario 

mėnesio) 

A.Januškevičius 

Administracija 

R. Pikturnaitė, 

N. Gereičiuvienė 

10 d.  

9.00 val. 

Tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas (raštu) A.Januškevičius, 

O.Stanaitienė 

III etapas -   

3 d. 13.30 

val. 

IV etapas –

10 d. 13.30 

val 

Rajoninis intelektualinis konkursas  

„PROTŲ MŪŠIS“,  

 

skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 

– osioms metinėms paminėti 

 

A.Januškevičius, 

J.Gudelienė, 

J.Laurinaitis, 

B.Pauliukienė, 

J. Davidavičienė, 

R.Pikturnaitė 

11 d. 

12.00 val. 

Merginų choro ,,Saulė“ koncertas, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

paminėjimui (Jurbarko kultūros centras) 

 

D.Lapienė, J.Gudelienė 

 

iki 12 d. Kandidatų 2015 metų valstybinių ir mokyklinių 

brandos egzaminų pasirinkimų sąrašų sudarymas  

I.Giedraitienė 

12d.  

8.55 val. 

Istorinė viktorina ,,Mes Lietuvos vaikai“, skirta 

Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui paminėti 

D.Šimanskienė, 

B.Genienė, 

G.Mikšienė 



13-14 d. IX–XII (I–IV gimnazijos) klasių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados šalies 

etapas 

(Druskininkai) 

J.Videikienė 

14 d Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio bendrojo 

ugdymo mokyklų finalinės smiginio varžybos 

(Šiauliai) 

 

 

V.Giedraitis 

17 d. 

9.00 val. 

Tarptautinis vokiečių kalbos egzaminas (žodžiu) A.Januškevičius, 

O.Stanaitienė 

19 d.  

9.00 val. 

Matematikos ,,Kengūra“ A.Januškevičius 

19 d.  

10.00 val. 

VšĮ „Versli Lietuva“ renginys mokiniams ir 

jaunimui „Verslas veža“ 

A.Januškevičius, 

J.Gudelienė, 

R.Laurinaitytė 

20 d. Renginiai, skirti Pasaulinei vandens dienai 

paminėti: 

Akcija ,, Vanduo gyvybės šaltinis“. 

Paskaita ,,Vandens reikšmė“ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė,           

Danutė Kriščiūnienė,  

R.Pikturnaitė, 

N.Greičiuvienė 

20-21 d. XI (III gimnazijos) klasės mokinių vokiečių 

kalbos olimpiados šalies etapas (Šilutė) 

O.Stanaitienė 

22 d. Respublikinis chorų konkursas ,,Mes – Lietuvos 

vaikai“ (Marijampolėje) 

D.Lapienė 

J.Gudelienė 

23 d.  

13.00 val. 

 

Mokytojų seminaras ,,Kiekvieno mokinio 

pažangos fiksavimas ir mokyklos pažanga“ 

 

I.Giedraitienė 

23-27 d. Savaitė be patyčių VGK, R.Pikturnaitė 

24 d.  

10.00 val. 

 Rajoninis teisinių žinių konkurso „Temidė“ 

turas 

 

J.Gudelienė, 

J.Laurinaitis  

24 d.  

11.00 val. 

 

2015 m. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos sporto šventė skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės 25 metų jubiliejui paminėti 

Kūno kultūros 

mokytojai 

26-28 d. 48-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados 

respublikinis etapas (Birštonas) 

J.Ašutaitytė 

27 d. 

15.00 val. 

Renginys ,,Sušildyti širdimi“, skirtas 

Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokytojos 

Dž. Čerauskienės kūrybai pristatyti (Jurbarko 

viešoji biblioteka) 

V.Bartusevičienė 

28 d.  X –asis šalies vaikų ir jaunimo šokių festivalis –  

konkursas ,,Norim kilt.....2015“ (atrankos turas) 

(Marijampolėje) 

R.Žemelienė 

30 d. – 

04.01 d. 

2015 m. brandos egzaminų lietuvių kalbos ir 

literatūros įskaitos  

I.Giedraitienė 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja                                                              Jolanta Gudelienė 



 

 

 


