
 

 

 
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2023 METŲ 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2023 m. sausio 5 d. Nr. VO-2 

Jurbarkas 

 

Vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu 

Nr. T2-333 „Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“, 

patvirtintų Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų 23.6 papunkčiu, 

t v i r t i n u Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2023 metų sausio mėnesio 

veiklos planą (pridedama). 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai atliekanti                       Renata Streleckienė 

direktoriaus funkcijas                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Ona Enčerienė 

2023-01-05 
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  PATVIRTINTA 

  Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus  

  gimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 5 d. 

  įsakymu Nr. VO-2 

 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 

2023 METŲ SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

5 d. Susitikimas ir gerosios patirties sklaida su 

Tauragės „Versmės“ gimnazijos 

Metodinės tarybos nariais 

Tauragė 

laikas derinamas 

J. Ašutaitytė 

B. Genienė 

13 d. I-IV klasių vadovų metodinės grupės 

susirinkimas 

14.45 val. 

16 kabinetas 

L. Naujokienė 

Klasių vadovai 

18 d. DofE komandos pasitarimas 11.30 val. 

3 kabinetas 

R. Streleckienė 

L. Maskolaitienė 

iki  24 d. Susipažinimas su atnaujintomis 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykų 

bendrosiomis programomis, naujovių 

aptarimas gimnazijos metodinėse grupėse 

Laikas derinamas Metodinių grupių 

pirmininkai 

iki 24 d. Susipažinimas su naujuoju Kompetencijų 

raidos aprašu, Bendrųjų programų įvadu, 

šių dokumentų aptarimas gimnazijos 

metodinėse grupėse 

Laikas derinamas Metodinių grupių 

pirmininkai 

25 d. Mokytojų pasitarimas 15.20 val. 

Mokytojų kambarys 

Administracija 

26 d. Gimnazijos ugdymo turinio  atnaujinimo 

komandos pasitarimas 

14.45 val. 

18 kabinetas 

J. Ašutaitytė 

O. Enčerienė 

Kiekvieną 

pirmadienį 

Mokinių tarybos susirinkimai 11.30 val. 

biblioteka 

A. Zikienė 

Mokinių tarybos 

nariai 

Pagal 

poreikį 

Administracijos posėdis 14.40 val. 

direktoriaus kabinetas 

Administracija 

 

Pagal 

poreikį 

VGK komisijos posėdis 14.40 val.  

mokytojų kambarys 

O. Enčerienė 

VGK nariai 

Sausis Atrinktų dalykų mokytojų dalyvavimas 

UTA mokymuose 

Pagal kvietimus O. Enčerienė 

dalykų mokytojai 

2. Renginiai. 

Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

5 d. Naujų knygų pristatymas Biblioteka I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

11 d. Netradicinė fizinio ugdymo pamoka IA 

klasės mokiniams „Treniruotės namų 

sąlygomis“ 

12.00-12.45 val. 

Aktų salė 

R. Brazaitis 

L. Klijūnas 

12 d. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados 

(XI kl.) rajono etapas 

10.00 val. 

21 kabinetas 

G. Bajorinaitė 

13 d. Sausio 13-osios Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“ 

8.00 val. 

Gimnazijos erdvės, 

biblioteka, kabinetai 

 

A. Vabalienė 

B. Genienė 

I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 
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Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

 Dalykų mokytojai 

18 d. Žaidimo  ,,Populistas“ pristatymas 13.45-14.30 val. 

     Biblioteka 

I. Pranaitienė 

V. Sendžikienė 

V. Staponas 

18 d.  61-osios Lietuvos mokinių chemijos  

olimpiados savivaldybės etapas 

9.00 val. I srautas 

12.00 val. II srautas 

(Moodle platforma) 

19 ir 29 kabinetai 

O. Enčerienė 

Ž. Nedelčenka 

A. Kazinevičius 

18 d. Kalba Lt paskaita II  ir IV klasių 

mokiniams apie studijų krypties 

pasirinkimą 

12.00 val. 

3 kabinetas 

R. Streleckienė  

iki 19 d.  
55-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkursas 

Laikas derinamas V. Greičiūnienė 

20 d. 
70-osios Lietuvos mokinių fizikos  

olimpiados savivaldybės etapas 

9.00 val.  

28 kabinetas 

 

O. Enčerienė 

23 d. Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir 

dorinio ugdymo (tikybos) pamoka IIB 

klasės mokiniams netradicinėje 

ugdymo(si) aplinkoje „Biblija kaip 

literatūros ir kultūros (religijos) tekstas. 

Dekalogas literatūroje“ 

8.00-9.40 val. 

Jurbarko Švč. 

Trejybės bažnyčia 

I. Savickaitė  

I. Valošinienė 

24 d. 

 

Jurbarko rajono BUM mokinių tinklinio 

finalinės varžybos 

10.00 val. 

Gimnazijos sporto 

salė 

L. Klijūnas  

R. Brazaitis 

26 d. IB, IIB, IIC, IID ir IIE klasių mokinių 

susitikimas su aktore Virginija 

Kochanskyte. Programa ,,Kelyje į 

Eldorado“ 

(renginys atkeltas iš 2022 m. gruodžio 

mėn.) 

12.00-12.45 val. 

Aktų salė 

V. Greičiūnienė 

27 d. Atvira-integruota istorijos ir anglų kalbos 

pamoka IIA klasės mokiniams, skirta 

tarptautinei holokausto dienai paminėti 

13.45-14.30 val. 

12 kabinetas 

 

A. Vabalienė  

L. Maskolaitienė 

27 d. Tarptautinės holokausto dienos minėjimas 8.00-15.00 val. 

II aukštas 

A. Vabalienė 

B. Genienė 

28 d. Respublikinis geografinių žinių konkursas 

6-8 ir 9-12 klasių mokiniams „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ parodoje ADVENTUR 

2023 

LITEXPO,  

paroda ADVENTUR 

2023 

B. Pauliukienė 

28 d. 

 

Respublikinis prof. J. Matulionio I-IV 

gimnazijos klasių mokinių jaunųjų 

matematikų konkursas 

10.00 val. 

Kaunas, KTU 

 A. Zikienė 

V. Strončikienė 

31 d. Rajoninis anglų kalbos konkursas (I–II 

gimnazijos kl.) 

10.00 val.  

3 kabinetas 

L. Maskolaitienė 

Sausis II klasių mokinių fizikos darbų paroda 

„Elektromagnetinės bangos“ 

Gimnazija, 

II aukštas 

L. Miliuvienė 

Sausis Išvyka Į Tauragės „Versmės“ gimnaziją. 

Susitikimas-diskusija su Mokinių tarybos 

nariais „Pažinkime savo kaimynus“ 

Laikas derinamas A. Zikienė 

Sausis Paroda „Vinco Mykolaičio-Putino Biblioteka I. Pranaitienė 
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Data Renginio pavadinimas Laikas ir vieta Organizatorius 

gyvenimo ir kūrybos akiračiai“ V. Sendžikienė 

 

3. Administracijos darbas. 

Data Veiklos pobūdis Vykdytojas 

17 d. Dalyvavimas Švietimo įstaigų vadovų pasitarime V. Greičiūtė 

Sausis Dalyvavimas Jurbarko r. TŪM komandos pasitarime V. Greičiūtė 

Sausis Dalyvavimas rajono Ugdymo turinio atnaujinimo komandos pasitarime V. Greičiūtė 

Sausis Gimnazijos mikroklimato tyrimas. Apklausos organizavimas Švietimo 

pagalbos 

specialistai  

VGK nariai 

Sausis Neformaliojo švietimo programų gimnazijoje vykdymas O. Enčerienė 

Sausis 2022–2023 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraščio, neformalaus 

švietimo būrelių, dalykų konsultacijų grafikų sudarymas. 

O. Enčerienė 

Sausis II ir IV klasių mokinių perkeltų į aukštesnę klasę su dalyko (-ų) skola 

įskaitų laikymo priežiūra ir Tamo dienyne pildymas. 

R. Streleckienė 

Sausis III–IV klasių mokinių dalykų keitimo įskaitų laikymo priežiūra. O. Enčerienė 

Sausis Kuruojamų dalykų mokytojų veiklų ir pamokų stebėjimas Kuruojantys 

vadovai 

 

4. Informacijos pateikimas gimnazijos administracijai. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Gavėjas 

iki 20 d.  Informacija apie renginius, organizuojamus 2023 m. vasario mėnesį 

gimnazijoje ir už jos ribų 

O. Enčerienė 

Likus ne mažiau kaip 3 

darbo dienoms iki renginio 

Prašymai dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose 

V. Greičiūtė 

Prašymai dėl mokinių dalyvavimo Kultūros paso 

edukacijose rajone 

Prašymai dėl mokinių dalyvavimo turizmo 

renginiuose rajone 

Likus ne mažiau kaip 5 

darbo dienoms iki renginio 

Prašymai dėl dalyvavimo konkursuose, olimpiadose 

ir kt. renginiuose  už rajono ribų 

V. Greičiūtė 

Prašymai dėl dalyvavimo Kultūros paso 

edukacijose už rajono ribų 

Prašymai dėl dalyvavimo turizmo renginiuose už 

rajono ribų 

5. Informacijos pateikimas įstaigoms. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Teikėjas 

iki 6 d. Informacija apie gimnazijos renginius sausio mėnesį (siųsti el. paštu 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui) 

O. Enčerienė 

iki 9 d. Mokinių, dalyvausiančių anglų kalbos (11 kl.) olimpiados rajoniniame 

etape, sąrašai (siųsti el. paštu dalia.jaramavičiene@jurbarkas.lt)  

G. Bajorinaitė 

iki 12 d.  Chemijos olimpiados savivaldybės etape dalyvausiančių mokinių 

sąrašus, kuriuose yra nurodyti dalyvių elektroniniai paštai, siųsti el. 

paštu ausra.baliukynaite@jurbarkas.lt) 

L. Aniulienė 

 

iki 18 d. Fizikos olimpiados savivaldybės etape dalyvausiančių mokinių sąrašus 

siųsti el. paštu ausra.baliukynaite@jurbarkas.lt 

L. Miliuvienė 

 

iki 18 d. Mokinių, dalyvausiančių lietuvių kalbos ir literatūros (9–12 kl.) I. Valošinienė 
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Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Teikėjas 

olimpiados rajoniniame etape, sąrašai (siųsti el. paštu 

dalia.jaramavičiene@jurbarkas.lt) 

iki 19 d. Jaunųjų filologų konkurso dalyvių darbus siųsti el. paštu 

dalia.jaramavičiene@jurbarkas.lt 

V. Greičiūnienė 

iki 20 d. Teikti prašymus gauti Pažymą dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, brandos egzaminų 

užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams. Pridėti mokinio rašto 

darbus (rašiniai, diktantai). Prašymus bei rašto darbus siųsti el. paštu 

ppt@jurbarkosc.lt arba pristatyti į Jurbarko švietimo centro PPT. 

O. Enčerienė 

iki 23 d.  Biologijos olimpiados savivaldybės etape dalyvausiančių mokinių 

sąrašus, kuriuose yra nurodyti dalyvių elektroniniai paštai siųsti el. 

paštu ausra.baliukynaite@jurbarkas.lt 

J. Ašutaitytė 

iki 26 d. Mokinių, dalyvausiančių anglų kalbos konkurso (9–10kl.)  rajoniniame 

etape, sąrašai (siųsti el. paštu dalia.jaramavičiene@jurbarkas.lt) 

L. Maskolaitienė 

iki 26 d.  Informacijos apie gimnazijos vasario mėnesio renginius, kuriuos reikia 

įtraukti į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus veiklos planą teikimas (siųsti el. paštu 

dalia.jaramavičiene@jurbarkas.lt) 

O. Enčerienė 

iki 30 d. Atsiskaitymas už išsilavinimo pažymėjimų dublikatus ir sugadintus 

pažymėjimų blankus. 

V. Greičiūtė 

iki 31 d. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sąrašų suderinimas 

(esant duomenų pakitimui) su Jurbarko švietimo centro PPT.  

R. Streleckienė 

 

 

________ ________________ 

 

mailto:ppt@jurbarkosc.lt

