
 
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2021 METŲ 

SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. sausio 5 d. Nr. VO-1 

Jurbarkas  

 

Vadovaudamasi Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų, patvirtintų 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T2-333 „Dėl Jurbarko 

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 23.6 papunkčiu, 

t v i r t i n u Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2021 metų sausio mėnesio 

veiklos planą (pridedama).  

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

 

Direktorė      Vida Greičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Jolanta Gudelienė 

2021-01-05 

 



 PATVIRTINTA 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio  

5 d. įsakymu Nr. VO-1 

 

 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos 2021 metų sausio mėnesio 

veiklos planas 

 
Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

 

Visą 

mėnesį 

The Duke of Edinburgh's 

International Award (arba DofE 

apdovanojimai) programos 

vykdymas 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

J. Gudelienė,  

L. Maskolaitienė,  

L. Klijūnas 

5 d. Gimnazijos užsienio kalbos 

mokytojų gerosios patirties sklaida  

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

A. Akutaitienė, užsienio 

k. mokytojai 

5 d. Diskusija ,,Gamtamokslinio ugdymo 

tiriamųjų darbų veiklos dirbant 

nuotoliniu būdu“ 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

J. Ašutaitytė, gamtos 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė 

6 d. Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiados mokyklinis etapas (III 

kl.) 

12.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

A. Akutaitienė, anglų k. 

mokytojai 

6 d. Lietuvių k. ir literatūros metodinės 

grupės susirinkimas 

15.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių  

k. ir literatūros 

mokytojai 

7 d. Lietuvos mokinių chemijos 

olimpiados rajoninis etapas 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

A. Norkuvienė, 

L. Aniulienė 

8 d. Lietuvos mokinių anglų kalbos 

olimpiados rajoninis etapas (III kl.) 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

A.Akutaitienė, anglų k. 

mokytojai 

 8 d. Rusų k. olimpiados mokyklinis 

etapas (II-III kl.) 

11.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

V. Pakinkytė, 

D. Vaznienė 

Visą 

mėnesį 

Komandos darbai strateginiam planui 

parengti 

Nuotoliniu būdu Direktorė V. Greičiūtė 

Visą 

mėnesį 

Komandos darbai metiniam veiklos 

planui parengti 

 

 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui J. 

Gudelienė 

11 d. Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados mokyklinis etapas 

11.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

B. Galbogienė, 

matematikos mokytojai 

13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas 

pilietiškumo pamoka 

12.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

J. Laurinaitis, istorijos 

mokytojai 

iki 14 d.  Lietuvos mokinių jaunųjų 

filologų konkurso mokyklinis etapas 

14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių 

k. ir literatūros 

mokytojai 

14 d. Lietuvos mokinių biologijos 10.00 val. J. Ašutaitytė 



Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

 

olimpiados rajoninis etapas Nuotoliniu būdu 

iki 15 d. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados mokyklinis etapas (I – IV 

kl.) 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių 

k. ir literatūros 

mokytojai 

15 d. Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiados rajoninis etapas 

9.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

B. Galbogienė, 

matematikos mokytojai 

21 d. Lietuvos mokinių fizikos olimpiados 

rajoninis etapas 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

A. Kiniulis 

21 d. Nuotolinė pamoka ,,Mokonomika" 

(„Swedbank“ iniciatyva pamoka 

prisideda prie UNICEF ir UNESCO 

rengiamos „Didžiausios pamokos 

pasaulyje“) 

12.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Metodinės tarybos 

pirmininkė  

L. Naujokienė, klasių 

auklėtojai 

25 d. Atviros matematikos pamokos su 

VDU studente A.Virbauskaite 

,,Kalendorius, laikas ir matematika“ 

8.00 val. 

8.55 val. 

9.50 val. 

12.00 val. 

L. Naujokienė 

Iki 26 d. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso mokyklinis etapas 

14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių 

k. ir literatūros 

mokytojai 

26 d. Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiados III etapo I dalis 

9.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

E. Liutkevičienė 

Pagal 

poreikį 

VGK posėdžiai 14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

O. Enčerienė, VGK  

Pagal 

atskirą 

grafiką 

Nemokamo maitinimo 

organizavimas 

Valgykla Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui ir 

soc. pedagogė R. 

Streleckienė, 

soc.pedagogė D. 

Eidokaitienė 

27 d. Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiados rajoninis etapas (I – IV 

kl.) 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių 

k. ir literatūros 

mokytojai 

28 d. Lietuvos mokinių meninio skaitymo 

konkurso savivaldybės etapas 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

I. Valošinienė, lietuvių 

k. ir literatūros 

mokytojai 

29 d. Gimnazijos mokinių dalyvavimas 

respublikiniame prof. J. Matulionio 

jaunųjų matematikų konkurse (KTU) 

10.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

Matematikos mokytojai 

Visą 

mėnesį 

II pusmečio tvarkaraščio sudarymas Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

O. Enčerienė 

Visą 

mėnesį 

Lietuvių k. ir literatūros įskaitos 

temų formulavimas (pagal pateiktą 

formą) 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Gudelienė, lietuvių k. 

ir literatūros mokytojai 



Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

 

Visą 

mėnesį 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo dalies žodžiu užduočių 

formulavimas (pagal pateiktą formą) 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Gudelienė, lietuvių k. 

ir literatūros mokytojai 

Visą 

mėnesį 

Į mokinių registrą suvedami 

vardiniai sąrašai mokinių, kurie 

dalyvaus PUPP 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Gudelienė 

Visą 

mėnesį 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo I 

etapo dalinė analizė pagal klases 

Nuotoliniu būdu Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

J. Gudelienė, klasių 

auklėtojai, įsivertinimo 

darbo grupė 

29 d. Mokinių tarybos veiklos pusmečio 

aptarimas. 

14.30 val. 

Nuotoliniu būdu 

Mokinių tarybos 

pirmininkas A. 

Sluoksnaitis 

Visą 

mėnesį 

(pagal 

atskirą 

grafiką) 

I-IV klasių mokinių tėvų 

susirinkimai 

Nuotoliniu būdu Klasių auklėtojai 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 


