
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

BALANDŽIO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2014–2015 m. m. 

 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

 

1-2 d Gimnazijos mokinių dalyvavimas 64-ojoje 

Lietuvos mokinių matematikos olimpiadoje  

(Vilniaus ,,Juventos“ gimnazija) 

A.Januškevičius 

1-2 d Gimnazijos mokinių dalyvavimas Lietuvos 

mokinių meninio skaitymo konkurse   

(Šalies baigiamasis etapas, Biržai) 

J.Videikienė 

2-3 d. Užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) kalbos 

įskaita XII (IV gimnazijos) klasės mokiniams 

I.Giedraitienė 

Balandis Informacinio stendo išleidimas tema ,,Vakarų 

aukštaičiai lietuvių kultūros kontekste”  

(tarmė, rūbai, šventės ir kita) 

D.Pavlavičienė, 

J.Norkūnienė 

Balandis Paroda gimnazijos bibliotekoje, skirta 

etnografinių regionų metų paminėjimui 

V.Sendžikienė, 

I.Pranaitienė 

Balandis Pateikčių paruošimas skaitmeniniame ekrane  

tema ,,Mes – aukštaičiai, mes – žemaičiai” 

D.Pavlavičienė 

Balandis Klasės valandėlės ,, Psichologinis 

atsparumas prieš egzaminus“- (2 ir 4 

klasėms) 

 

D.Kriščiūnienė 

3d.  

10.00 val. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis J.Gudelienė, 

Vaiko gerovės komisija 

7-8 d. 

9.00 val. 

Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu 

(viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo organizavimas ir 

vykdymas 

J.Gudelienė 

9-11 d. Lietuvos X–XI klasių mokinių užsienio kalbos 

(rusų) olimpiados šalies etapas (Kaunas) 

L.Stanislovaitienė 

10 d. Teisinių žinių konkursas „Temidė“ 

(Marijampolė) 

J.Laurinaitis, 

J.Gudelienė 

14 d. 

14.30 val. 

IX (I gimnazijos) klasės mokinių diktanto 

rašymo konkurso I turas 

V.Bartusevičienė, 

Lietuvių k. mokytojai 

Iki 16 d. 

 

X (II gimnazijos) klasės mokinių, dalyvausiančių 

užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) pasiekimų 

lygio nustatymo teste, sąrašų registravimas NEC 

duomenų perdavimo sistemoje KELTAS 

Administracija 

16 d. 

17.30 val. 

Kultūringiausio gimnazisto šventė. 

 

D. Grikšienė, 

 I. Danupienė,  

I. Giedraitienė, 

J.Gudelienė, 

G.Mikšienė 



Visą  

Balandžio 

mėnesį 
 

Pasiruošimas Poezijos šventei - seminarui “ 

iškilieji mūsų krašto žmonės – Jurgis 

Baltrušaitis”   

  

 

 

 

 

 

 

A.Januškevičius, 

 I.Giedraitienė, 

 J.Gudelienė, 

 D.Grikšienė, 

 L.Stanislovaitienė, 

Sv.Stankevičienė, 

 G.Mikšienė,  

N. Kurtinaitienė, 

 J.Videikienė 

Balandžio 

1 -ą 

savaitę 

Pasirūpink savo sveikata ,,Gimnazijos 

poliklinika“ 

D.Kriščiūnienė 

Balandžio 

2 -ą 

savaitę 

Neformaliojo ugdymo poreikių anketos 

pateikimas, duomenų analizė 

J.Gudelienė, klasių 

vadovai 

Balandžio 

4-tą 

savaitę 

Pavasarinė Talka J.Gudelienė, A.Būblaitis, 

klasių vadovai 

Visą  

Balandžio 

mėnesį 

 

Paroda ,,Velykų belaukiant“ I.Petruitienė, 

A.Būblaitis,  

N.Kurtinaitienė 

Visą 

Balandžio 

mėnesį 

 

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano (2 

gimnazijos klasių mokiniams) 

O.Enčerienė, 

I.Giedraitienė 

14 d. 

9.00 val. 

Seminaras mokytojams ,,Karjeros planavimas“ 

(29 kab.) 

I.Giedraitienė 

16 d. 

10.00 val. 

OECD PISA tyrimo vykdymas gimnazijoje J.Gudelienė, 

O.Enčerienė, 

A.Kazinevičius 

17 d. 

11.40 val. 

Akcija ,,Savanorystės reikšmė“ (AJE atstovai) J.Gudelienė 

17 d. 

15.00 val. 

Gimnazijos mokinių dalyvavimas buvusios 

gimnazijos mokytojos Z.Kairiūkštienės knygos 

pristatyme (Jurbarko viešojoje bibliotekoje) 

A.Januškevičius, 

J.Gudelienė, 

G.Mikšienė 

17 d. Gimnazijos krepšinio rinktinės dalyvavimas 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos 

varžybose krepšinio taurei laimėti 

R.Brazaitis 

18 d. 

10.00 val. 

Merginų choro ,,Saulė“ dalyvavimas dainų 

maratone ,,Dainų mozaika“ (Vilnius) 

D.Lapienė, 

J.Gudelienė 

22 d. 

10.00 val. 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų 

finalinės kroso estafečių varžybos 

Kūno kultūros mokytojai 

20-24 d. Užsienio kalbos (anglų, rusų, vokiečių) 

pasiekimų lygio nustatymo, X (II gimnazijos) 

klasės mokiniams, testas 

Administracija 

23-24 d. Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai 

A.Januškevičius, 

I.Giedraitienė 

23-24 d. Respublikinis dailės olimpiados turas (Vilnius) Dailės mokytojai 



Visą 

Balandžio 

mėnesį 

 

2015 metų mokykliniai technologijų ir menų 

brandos egzaminai 

Administracija, menų ir 

technologijų mokytojai 

24 d. Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio bendrojo 

ugdymo mokyklų finalinės orientavimosi sporto 

varžybos (Šiauliai) 

R.Brazaitis 

29 d. 

17.30 val. 

Merginų choro ,,Saulė“ koncertas "Tau, mamyte, 

gražiausia daina" (Jurbarko kultūros centras) 

D.Lapienė, 

J.Gudelienė 

29 d. 

9.00 val. 

Pamoka  ,,Planuok savo karjerą” I.Giedraitienė 

30 d. 

12.00 val. 

Konferencija ,,Ugdymo proceso tobulinimas” I.Giedraitienė, 

J.Ašutaitytė 

30 d. 

10.00 val. 

Gimnazijos mokinių dalyvavimas IX (I 

gimnazijos) klasės mokinių diktanto rašymo 

konkurse rajoniniame ture 

V.Bartusevičienė, 

Lietuvių k. mokytojai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja                                                                 Jolanta Gudelienė 

 

 

 

 

 

 

 

 


