
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

BALANDŽIO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2015–2016 m. m. 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

1 -ą 

savaitę 

Pasirūpink savo sveikata ,,Gimnazijos poliklinika“ 

Paskaita ,,Viso gyvenimo skiepai“ 

D.Kriščiūnienė 

2 -ą 

savaitę 

Neformaliojo ugdymo poreikių anketos pateikimas, 

duomenų analizė 

J.Gudelienė,  

klasių vadovai 

3-ią 

savaitę 

Pavasarinė talka J.Gudelienė, A.Būblaitis, 

klasių vadovai 

1d.  

13.30 val. 

Gimnazijos mokinių dalyvavimas Bendrojo ugdymo 

mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių 

respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“ II 

(rajoniniame) etape (Jurbarko kultūros centre) 

J. Gudelienė, 

J. Laurinaitis 

1-2 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas Meninio skaitymo 

konkurso šalies etape (Kuršėnai) 

J.Videikienė 

 

4d. 

9.50 val. 

Integruota lietuvių k. ir muzikos pamoka 2g kl. 

Mokiniams ,,Tarmės mūsų turtas‘ 

J.Gudelienė, 

L.Samoškienė, 

D.Pavlavičienė, 

J.Norkūnienė 

 

Visą mėnesį 2016 metų mokykliniai technologijų ir menų brandos 

egzaminai 

Technologijų ir menų 

mokytojai 

7 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas Regioninės moksleivių 

tautodailės parodos–konkurso uždaryme ir rezultatų 

paskelbime (Tauragė) 

I.Petruitienė, 

A,Būblaitis 

7d. 

10.00 val. 
Konferencija - praktikumas Jurbarko r. ugdymo įstaigų 

direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, 

pedagogams, pagalbos mokiniui specialistams mokyklų 

bibliotekininkams „Ugdymo proceso tobulinimas“ 

 

I.Giedraitienė, 

Mokytojų metodinė taryba 

 

 

 

 

8d. 

10.35 val. 
Lietuvių kalbos (gimtosios) dalies žodžiu (viešojo 

kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas 

J.Gudelienė, 

L.Samoškienė, 

V.Bartusevičienė, 

J.Videikienė 

9-12 d. 
Respublikinės informacinių technologijų olimpiados 

baigiamasis etapas (Prienai) 

E.Liutkevičienė 

Iki 11 d. 
2016 metų mokyklinių technologijų ir menų brandos 

egzaminų kandidatų darbų vertinimo komisijų sudarymas 

J.Gudelienė, 

O.Enčerienė 

12-13-14 d. 2016 metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos 

 

 

I.Giedraitienė,  

lietuvių k. mokytojai 

13 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas Bendrojo ugdymo J. Gudelienė, 



10.00 val. mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių 

respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“, III 

(zoniniame) etape (Jurbarko kultūros centre) 

J. Laurinaitis 

14 d.  Lengvosios atletikos finalinės kroso varžybos R. Brazaitis, 

L. Klijūnas 

15 d. 

16.00 val. 

Merginų choro ,,Saulė“ dalyvavimas Respublikinės 

moksleivių Dainų šventės kolektyvų peržiūroje 

D.Lapienė, 

J.Gudelienė 

18 d. 

10.00 val. 

Gimnazijos mokinių dalyvavimas VIII–IX (I gimnazijos) 

klasių mokinių užsienio kalbos (anglų) meninio vertimo 

konkursas 

Užsienio kalbos (anglų) 

mokytojai 

19 d. 

14.30 val. 

Paskaita gimnazijos mokiniams ,,Karo prievolė“ I.Giedraitienė 

5 ir 19 d.  „Basketnews.lt Lietuva" 10–12 klasių turnyras 

(Raseiniai) (Tauragė) 

P.Valaitis 

21-22 d. Lietuvos mokinių dailės olimpiada III (respublikinis) 

etapas (Alytus) 

J.Davidavičienė 

22-23 d. Lietuvos mokinių istorijos olimpiados šalies etapas 

(Klaipėda) 

J.Laurinaitis 

 visą 

mėnesį 

 

Gimnazijos bendruomenės mikroklimato tyrimas D.Eidokaitienė, 

R.Streleckienė 

visą 

mėnesį 

 

Konsultacijos dėl individualaus ugdymo plano  

(2 gimnazijos klasių mokiniams) 

O.Enčerienė, 

I.Giedraitienė 

30 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas Jurbarko miesto ir 

verslo dienų 2016 šventinėje programoje 

J.Gudelienė,  

R. Žemelienė 

29-30 d. Gimnazijos Jaunųjų šaulių dalyvavimas Tauragės 

apskrities jaunųjų šaulių rinktinės sąskrydyje 

M.Jazukevičius 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               Jolanta Gudelienė 

 

 


