
 PATVIRTINTA 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo  

4 d. įsakymu Nr. VO-142 

 

 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2020 metų rugsėjo mėnesio 

veiklos planas 

 
Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

1 d. Mokslo ir žinių diena 

 

10.00 val. kabinetai pagal 

atskirą sąrašą 

12.00 val. kabinetai pagal 

atskirą sąrašą 

Administracija, 

klasių auklėtojai 

2 d. Klasių komplektų ir mokinių 

skaičiaus tikslinimas 

Direktoriaus kabinetas V. Greičiūtė 

2 d. „Diena su knyga“ ir ugdomųjų veiklų 

su mokomųjų dalykų mokytojais 

aptarimas  

 Kabinetai pagal atskirą 

sąrašą 

Sporto salė 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

3 d. Klasės vadovų diena ir ugdomųjų 

veiklų su mokomųjų dalykų 

mokytojais aptarimas 

Kabinetai pagal atskirą 

sąrašą 

Sporto salė 

Klasių auklėtojai, 

dalykų mokytojai 

3 d. Seminaras gimnazijos mokytojams 

„Microsoft Teams įrankiai“ 

13.00 val. 

Jurbarko viešoji biblioteka 

A. Kazinevičius 

3 d. Menų ir fizinio ugdymo metodinės 

grupės susirinkimas 

11.00 val. 

Sorto salė 

L. Klijūnas 

3 d. Socialinių mokslų metodinės grupės 

susirinkimas 

9.00 val. 

skaitykla 

J. Laurinaitis 

Socialinių dalykų 

mokytojai 

3 d. Gamtos mokslų metodinės grupės 

susirinkimas 

14.35 val. 

18 kabinetas 

J. Ašutaitytė 

4 d. Pažintinės, kultūrinės veiklos I–IV 

klasių mokiniams 

Kultūros paso užsiėmimų 

erdvės, muziejus, laukas 

Klasių auklėtojai 

4 d. Mokytojų susirinkimas dėl ugdymo 

proceso organizavimo  

13.00 val. 

Sporto salė 

V. Greičiūtė 

4 d. Užsienio kalbų metodinės grupės 

susirinkimas 

14.35 val. 

17 kabinetas 

A. Akutaitienė 

Iki 7 d. Informacija apie mokyklinių brandos 

egzaminų vertintojų darbo laiką. 

Direktoriaus pavaduotojos 

kabinetas 

J. Gudelienė 

7 d. Dorinio ugdymo ir pagalbos 

mokiniui specialistų metodinės 

grupės susirinkimas 

14.35 val. 

3 kabinetas 

L. Tamošaitienė 

7 d. Matematikos ir informacinių 

technologijų metodinės grupės 

susirinkimas 

 

14.35 val. 

15 kabinetas 

B. Galbogienė 

7 d. Gimnazijos tarybos posėdis 15.00 val. 

Technologijų kabinetas 

J. Kazinevičienė 



Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

8 d. Brandos darbo organizavimo tvarka 

ir reikalavimai 

15.00 val. 

7 kabinetas 

J. Gudelienė 

9 d. DofE dalyvių susitikimas „DofE 

programos įgyvendinimo strategija, 

lūkesčiai ir tikslai 2020–2021 m.m. 

Direktoriaus pavaduotojos 

kabinetas 

J. Gudelienė 

iki 9 d. Mokinių duomenų bazės 

atnaujinimas 

Direktoriaus pavaduotojos 

kabinetas 

 

R. Streleckienė 

iki 9 d. Saugaus elgesio instruktažų 

pravedimas klasėse. Mokinių 

supažindinimas su saugos ir 

sveikatos instrukcijomis,  

Jurbarko Antano Giedraičio-

Giedriaus  gimnazijos ugdymo 

proceso organizavimo nuotoliniu 

būdu  tvarkos aprašu,   

darbo kompiuteriu saugos ir higienos 

reikalavimais,  

LR SAM rekomendacijomis dėl 

COVID 19 

Erdvės lauke 

Sporto salė 

Klasių vadovai 

11 d. Nacionalinio mokinių konkurso 

„Praeities stiprybė – dabarčiai “ 

apdovanojimų renginys 

10.00 val. 

Vilniaus universitetas 

istorijos fakultetas 

J. Laurinaitis 

12 d. Šokių kolektyvo „Era“ dalyvavimas 

Performansų šventėje 

15.00 val. 

Jurbarkas 

R. Žemelienė 

16 d. Klasių vadovų metodinės grupės 

susirinkimas 

16.00 val. 

Technologijų kabinetas 

L. Naujokienė 

16 d. Fizikos viktorina I-ų gimnazijos 

klasių mokiniams 

15.00 val. 

Jurbarko viešoji biblioteka 

A. Kazinevičius 

17 d. Lietuvių k. ir literatūros metodinės 

grupės susirinkimas 

14.00 val. 

8 kabinetas 

V. Greičiūnienė 

iki 21 d. 

 

 

 

 

 

Iki 21 d. 

Mokytojų dalykų planų, 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų 

modulių programų aptarimas 

metodinėse grupėse, suderinimas su 

kuruojančiu pavaduotoju ir teikimas 

direktoriui tvirtinti   

Klasių  vadovų  veiklos programų 

aptarimas klasių vadovų  metodinėje 

grupėje, suderinimas su kuruojančiu 

direktoriaus pavaduotoju teikimas 

direktoriui tvirtinti. 

Direktoriaus pavaduotojos 

kabinetas 

Dalykų mokytojai, 

administracija 

Iki 21 d. Mokinių tarybos formavimas 2020–

2021 m. m. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J. Gudelienė 

Klasių auklėtojai 

iki 21d. Neformaliojo švietimo 

organizavimas  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J. Gudelienė, 

neformaliojo švietimo 

vadovai 

 



Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

iki 21 d. Ataskaita apie abiturientų ir 

dešimtokų tolimesnį mokymąsi  

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J. Gudelienė, 

klasių vadovai 

22 d. Teisinių žinių konkurso "Temidė" II 

etapas 

10.00 val. 

Marijampolė 

V. Staponas 

3–4 sav. Virtuali viktorina užsienio k. 

pamokos, skirtos „Europos kalbų 

dienai“ paminėti 

Microsoft Teams 

 

Užsienio k. mokytojai 

iki 22 d. 

 

Suaugusiųjų ugdymo organizavimas 

 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

R. Streleckienė, 

dalykų mokytojai 

23 d. DofE apdovanojimų ceremonija Vilnius V. Greičiūtė, 

J. Gudelienė, 

L. Maskolaitienė, 

L. Klijūnas 

 

Visą 

mėnesį 

Pamokų tvarkaraščių koregavimas I–

IV gimnazijos klasių mokiniams 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

O. Enčerienė 

Pagal 

poreikį 

Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimas 

14.30 val. 

3 kabinetas 

O. Enčerienė 

25 d. Jaunųjų žurnalistų išvyka į 

baigiamąjį respublikinio projekto 

„Žurnalistikos laboratorija" renginį 

Vilnius V. Greičiūtė, 

V. Greičiūnienė 

21-30 d. Dalyvavimas respublikiniame 

projekte „Pasakų iššūkis 2020“. 

7 kabinetas V. Greičiūnienė 

Visą 

mėnesį 

Projekto „Edukacinės kelionės“ 

veikla  

 

7 kabinetas 

Išvykos į Kauną 

J. Davidavičienė 

30 d. Metodinės tarybos susirinkimas 

(administracija, dalyvauja gimnazijos 

metodinių grupių pirmininkai) 

16.00 val. 

Technologijų kabinetas 

Administracija 

L. Naujokienė 

 

 

 

___________________ 

 


