
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

VASARIO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2015–2016 m. m. 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

1d. 

14.30 val. 

Diskusija-susitikimas ,,Efektyvus savivaldos institucijų 

bendradarbiavimas“ 

(dalyvauja mokinių tarybos ir gimnazijos tarybos 

atstovai) 

J.Gudelienė, 

J.Kazinevičienė 

1d.  

13.00 val. 

VGK posėdis 

 

J.Gudelienė, 

VGK komisija 

2 d. 

10.00 val 

27-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados III 

etapo I dalis  

E. Liutkevičienė 

3 d. 

11.00 val. 

 

Jurbarko rajono gimnazijų ir miesto pagrindinių mokyklų 

sporto šventė ,,Sportuok, nes tai daryti šitaip lengva“ 

Kūno kultūros mokytojai 

4d. 

15.10 

Mokytojų tarybos posėdis A.Januškevičius 

5 d. 

 

Išvyka į renginį „Studijos – 2016 metai. Tarptautinė 

mokymosi žinių ir karjeros planavimo paroda“ 

L. Tamošaitienė, 

I.Danupienė, 

R.Danupas 

5 d. 

10.00 val. 

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninis 

turas    

 

D. Kvietkauskienė 

Vasaris Modulių programų vieningų reikalavimų parengimas J.Ašutaitytė, 

metodinė taryba 

5d. 

13.00 val. 

 

Paskaita, informacinis lankstinukas ,,Asmens higienos 

svarba” 

D.Kriščiūnienė 

 

5d. 

12.00 val. 

Susitikimas su PK pareigūnais „Mūsų saugumas“ 

 

Vaiko gerovės komisija,  

Sv. Stankevičienė 

 

9 d. 

11.40 val. 

 

Užgavėnių šventė J.Gudelienė, 

J.Davidavičienė 

9 d. 

10.00 val. 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų finalinės 

smiginio varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

9 d. 

10.00 val. 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų finalinės 

šachmatų varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

iki 9 d. Pasiruošimas lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu 

(viešasis kalbėjimas) pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vykdymui 

J.Gudelienė 

10 d. 

10.00 val. 

65-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 

rajoninis etapas  

A. Andriulaitienė 

12-13 d. Jaunųjų šaulių sąskrydis „Atiduok Tėvynei, ką privalai” 

Pagramantis (Tauragės r.) 

 

M.Jazukevičius 



11 d. 

16.00 val. 

Šv. Valentino popietė D.Pavlavičienė, 

 

1a klasė 

14 d. ,,Valentino diena kitaip“ I.Danupienė 

 

13 d. Meninio skaitymo konkurso regioninis turas (Šakiai) J.Videikienė 

15 d. Dr. J. P. Kazicko informacinių technologijų ir 

programavimo konkursas (Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazija) 

E.Liutkevičienė 

17 d. 

13.00 val. 

2g.kl. viktorina, skirta vasario 16 d. paminėti 

2a klasės akcija, skirta vasario 16d. paminėti 

J.Gudelienė, 

J.Laurinaitis, 

G.Mikšienė, 

J.Davidavičienė, 

D.Šimanskienė, 

L.Samoškienė, 

L.Maskolaitienė, 

L.Juškienė, 

A. Būblaitis 

19 d. 

12.00 val. 

13.00 val. 

 

4g.kl. klasių auklėtojų pamoka, skirta Šimtadieniui 

 Šventinis renginys gimnazijos aktų salėje ,,Šimtas dienų“ 

 

4g kl. klasių vadovai, 

3g kl. klasių vadovai 

20 d. Lietuvos 11 klasės mokinių anglų kalbos olimpiados 

šalies turas 

A.Akutaitienė 

23 d. 

10.00 val. 

 

VII–VIII ir X–XI (II–III gimnazijos) klasės mokinių rusų 

kalbos olimpiados rajoninis turas 

I. Giedraitienė 

S. Stankevičienė 

iki 25 d. Prašymų leisti laikyti dalykų mokyklinius ar valstybinius 

brandos egzaminus iš kandidatų surinkimas 

I. Giedraitienė 

 

Vasaris Technologijų ir menų mokykliniai brandos egzaminai Technologijų ir menų 

dalykų mokytojai 

Vasaris Įvairių dokumentų, susijusių su 2016 metų brandos 

egzaminais, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimu ruošimas 

I.Giedraitienė, 

J.Gudelienė 

Vasaris Duomenų, susijusių su 2016 metų brandos egzaminų, 

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos bei pagrindinio 

ugdymo pasiekimų patikrinimu perdavimo sistemoje 

KELTAS registravimas ir duomenų į mokinių registrą 

suvedimas 

I.Giedraitienė, 

J.Gudelienė 

 

8-12 d.d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugesnio interneto savaitė: 

 

 

Informacinis stendas ,,Pavojai internetinėje erdvėje“ 

 

 

Informacinis pranešimas tėvams apie elektronines 

patyčias (per Tamo), internetinėje svetainėje 

Dorinio ugdymo ir 

socialinių pedagogų 

metodinė grupė 

 

D.Eidokaitienė, 

R.Streleckienė 

 

R. Streleckienė 

 



 

 

 

12 d.  

13.45 val. 

 

 

 

8 d. 

 

12.00 val. 

 

9d. 

12.00 val. 

 

 

Paskaitos 2G klasių valandėlių metu: 

 

Klasės valandėlė 2d kl. tema ,,Saugesnis internetas " 

Klasės valandėlė 2a klasei tema ,,Saugesnis internetas“ 

 

Integracija  į dorinio ugdymo pamokas ,,Virtualaus 

pasaulio nauda ir pavojai“, ,,Virtualioje erdvėje 

bendraujame saugiai ir pagarbiai“: 

 

4g. grupė 

  

 

4g grupė 

 

 

 

 

D.Eidokaitienė,  

L. Tamošaitienė 

 

 

 

 

Alina Baltrušaiteinė,  

 

 

 

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               Jolanta Gudelienė 


