
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

SAUSIO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2015–2016 m. m. 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

4d. 

10.00 val. 

Mokytojų tarybos susirinkimas ,,2016m veiklos 

planavimas“ 

A.Januškevičius 

4-7 d. Gimnazijos Jaunųjų šaulių atstovų dalyvavimas Jaunųjų 

šaulių stovykloje (Smalininkų TVM) 

M.Jazukevičius 

Visą sausio 

mėnesį 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir prioritetai 

kitiems mokslo metams, numatant būtinus seminarus 

pagal mokytojų pageidavimą 

 I.Giedraitienė,  

Metodinė taryba 

Visą sausio 

mėnesį 

Modulių programų vieningų reikalavimų parengimas I.Giedraitienė,  

Metodinė taryba 

3 savaitė Pirmos pagalbos ,,ABC“ užsiėmimai gimnazijos 

mokiniams 

D. Kriščiūnienė 

3 savaitė Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo 

poreikių tyrimo organizavimas 

J.Gudelienė, darbinė grupė  

3 savaitė Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos 

parengimas  

J.Gudelienė, darbinė grupė 

3 savaitė Gimnazijos tarybos posėdis ,,Gimnazijos metinio veiklos 

plano 2016 m.“ pristatymas 

J.Kazinevičienė 

 13d. 

7.45 val. 

Gimnazijos mokytojų, mokinių dalyvavimas 

respublikinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

 J.Gudelienė, mokytojai, 

kurie turi pirmą pamoką 

13d.  

8.55 val. 

Dokumentinio filmo ,,1991 m. sausio 13-ta“ žiūrėjimas ir 

aptarimas 

J.Laurinaitis 

13d. Istorinio kampelio paruošimas, skirtas sausio 13-tai J.Laurinaitis 

13d. Informacinės medžiagos  ,,Sausio 13-oji Laisvės gynėjų 

diena“ ruošimas ir pristatymas gimnazijos bendruomenei 

televizoriuje vestibiulyje 

J.Laurinaitis 

13d. 

8.00 val. 

Pilietinio ugdymo pamoka, skirta sausio 13-tai paminėti D.Šimanskienė 

13 d. 

9.50 val. 

Pilietinio ugdymo pamoka, skirta sausio 13-tai paminėti B.Genienė 

13 d.  

10.00 val. 

III gimnazijos klasės mokinių anglų kalbos olimpiados 

rajoninis turas 

Anglų k. mokytojai 

Visą sausio 

mėnesį 

Istorinės medžiagos ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

ruošimas gimnazijos kraštotyros kampeliui 

B.Genienė 

Visą sausio 

mėnesį 

Rašiniai, skirti  ,,Atmintis gyva, nes liudija‘  Lietuvių k. mokytojai 

Visą sausio 

mėnesį 

Piešiniai, skirti  ,,Atmintis gyva, nes liudija“  Dailės mokytojai 

Visą sausio 

mėnesį 

Paroda ,,Atmintis gyva, nes liudija‘ gimnazijos 

bibliotekoje 

V.Sendžikienė 

iki 14 d. Prašymų leisti laikyti technologijų ir menų mokyklinius 

brandos egzaminus iš kandidatų surinkimas, sutikrinimas 

ir registravimas duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 

I.Giedraitienė 



iki 14 d. Supažindinimas kandidatų su technologijų ir menų 

mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis 

J.Gudelienė 

15 d. 

10.00 val. 

49-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis 

turas 

J.Ašutaitytė, 

A. Plevokienė 

Visą sausio 

mėnesį 

Duomenų, susijusių su 2016 metų brandos egzaminų, 

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimu perdavimo sistemoje 

KELTAS registravimas 

I.Giedraitienė,  

J.Gudelienė 

iki 18 d. Supažindinimas su ,,2016 metų Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo“ reikalavimais 

I.Giedraitienė 

nuo 18 d. Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai Technologijų ir menų 

dalykų mokytojai 

20 d. 

10.00 val. 

III gimnazijos klasės mokinių vokiečių kalbos olimpiados 

rajoninis turas 

A.Januškevičius 

22 d. 

10.00 val. 

54-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninis 

turas 

A.Norkuvienė, 

L.Čiečkiuvienė 

22 d. 

10.00 val. 

Meninio skaitymo konkurso I etapas J.Gudelienė, 

V.Bartusevičienė, lietuvių 

k. mokytojai 

25 d. 

10.00 val. 

X–XI (II–III gimnazijos) klasių mokinių anglų kalbos 
konkurso I etapas 

J.Kazinevičienė, anglų k. 

mokytojai 

26 d. 

13.00 val. 

Istorijos olimpiada J.Laurinaitis,  

D.Šimanskienė. 

B.Genienė 

28 d. 

13.00 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis ,,Pirmo pusmečio 

rezultatų, nelankymo prevencijos, uniformų dėvėjimo 

prevencijos, rūkymo prevencijos aptarimas“ 

J.Gudelienė, vaiko 

gerovės komisija 

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               Jolanta Gudelienė 


