
JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA 

 

KOVO MĖNESIO  RENGINIŲ PLANAS 

2015–2016 m. m. 

 

Data Renginio pavadinimas ir temos  Atsakingas 

 

1d.  

14.30 val, 

VGK posėdis J.Gudelienė 

1d. 

11.00 val. 

Kalbos dienų renginys – pokalbis su jubiliatu kraštiečiu ir 

mūsų Garbės piliečiu habil. dr. Arnoldu Piročkinu apie 

gimtąją kalbą 

Lietuvių k. metodinės 

grupės pirmininkė 

V.Bartusevičienė 

3d. 

10.00 val. 

Rajoninis renginys mokinių savivaldai stiprinti ,,Būk 

aktyvus“ 

J. Gudelienė 

R. Streleckienė 

I. Petruitienė, 

D.Eidokaitienė, 

G.Mikšienė 

3-4d. IX–XII klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados šalies etapas (Palanga) 

J.Videikienė 

4-5 d. XIX šalies mokinių filosofijos olimpiados baigiamasis 

etapas (Vilnius) 

A.Baltrušaitienė 

7-8d. Pilietinė akcija, skirta kovo 11 ,,Papuoškim Lietuvos 

Nepriklausomybės kovotojų amžino poilsio vietas“ 

Jurbarko rajono istorijos 

mokytojų metodinio 

būrelio pirmininkė 

B.Genienė 

8d. 

12.00 val. 

Pilietiškumo pamoka ,,Kelias į Lietuvos 

Nepriklausomybę“.  

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos mokinių ir 

mokytojų paruoštas montažas (dalyvaus Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto signatarai) 

A.Januškevičius 

9d. 

13.00 val. 

Intelektualinis konkursas mokiniams, skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo, 1990 m. kovo 11-osios, 

paminėjimui 

J. Gudelienė 

J. Laurinaitis 

B. Pauliukienė 

A. Zikienė, 

G.Mikšienė 

9d. 

10.00 val. 

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų finalinės 

tinklinio varžybos 

A.Baltrušaitis,  

kūno kultūros mokytojai 

11d. 

10.00 val. 

Gimnazijos mokinių, mokytojų, jaunųjų šaulių 

dalyvavimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 

renginiuose Jurbarko mieste  

B.Genienė 

M.Jazukevičius 

12d. Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo ugdymo mokyklų 

finalinės smiginio varžybos (Šiauliai) 

L.Klijūnas 

Iki 15d. XII klasės lietuvių kalbos ir literatūros patvirtintų įskaitos 

temų išsiuntimas į NEC 

I.Giedraitienė 

15d. NEC organizuojamos (per Mokytojo TV) transliacijos, 

skirtos 2016 metų užsienio kalbų valstybinių brandos 

egzaminų kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo 

klausimams aptarti, stebėjimas 

 

 

I.Giedraitienė,  

užsienio k. mokytojai 



16d. 

14.00 val. 

Pasitarimas dėl pasiruošimo užsienio kalbos valstybinių 

brandos egzaminų kalbėjimo dalies vykdymui (dalyvauja 

brandos egzamino vykdymo grupės nariai) 

I.Giedraitienė 

16d. Lietuvos XI klasės mokinių vokiečių kalbos šalies 

olimpiados etapas 

A.Januškevičius 

18-19 d. Lietuvos šaulių sąjungos LDK Kęstučio šaulių 7-osios 

rinktinės organizuojamas jaunųjų šaulių sąskrydis, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

(Tauragė) 

M..Jazukevičius 

18-19 d. Lietuvos XI klasės mokinių vokiečių kalbos šalies 

olimpiados etapas (Klaipėda) 

O.Stanaitienė 

20d. 

11.40 val. 

Pasaulinė vandens diena VGK komisijos narė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė D.Kriščiūnienė 

21 d. 

8.00  val. 

Valstybinio užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies 

brandos egzamino vykdymo grupės narių pasitarimas 

I.Giedraitienė 

21-23 d. 

9.00 val. 

Valstybinio užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalies 

brandos egzamino organizavimas ir vykdymas 

I.Giedraitienė 

24-25 d. 

12.00 val. 

16.00 val. 

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos ir Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminas 

I.Giedraitienė 

24d. 

11.40 val. 

Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos sprendimu 

minima Tarptautinė Tuberkuliozės diena 

VGK komisijos narė, 

sveikatos priežiūros 

specialistė D.Kriščiūnienė 

3 sav. Bendros Raseinių ir Jurbarko rajonų valstybinio užsienio 

kalbos (anglų) kalbėjimo dalies brandos egzamino 

vertinimo grupių narių pasitarimai –  konsultacijos (pagal 

atskirą susitarimą) 

A.Januškevičius 

kovas 2016 metų mokyklinių technologijų ir menų brandos 

egzaminų organizavimas ir vykdymas 

J.Gudelienė, menų ir 

technologijų mokytojai 

23-24 d. 2016 metų lietuvių kalbos (gimtosios)  dalies žodžiu 

(viešojo kalbėjimo) pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo organizavimas ir vykdymas (pagal mokyklos 

direktoriaus įsakymu patvirtintą datą ir laiką) 

J.Gudelienė,  

lietuvių k. mokytojai, 

vykdymo komisija 

kovas Dokumentacijos, susijusios su 2016 metų brandos 

egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimu bei 

lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimu bei 

vykdymu, ruošimas, duomenų NEC perdavimo sistemoje 

KELTAS registravimas 

I.Giedraitienė,  

J.Gudelienė 

 

 

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                               Jolanta Gudelienė 


