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Jurbarko Antano Giedraičio–Giedriaus gimnazijos 2020 metų spalio mėnesio 

veiklos planas 
Data 

 

Renginio pavadinimas ir temos  Laikas 

Vieta 

Atsakingas 

 

1 d. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, 

brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas lietuvių k. ir literatūros 

metodinėje grupėje 

16.00 val. 

Technologijų kabinetas 

V. Greičiūnienė 

1 d. Menų ir technologijų mokyklinių 

brandos egzaminų rezultatų 

aptarimas menų ir kūno k. mokytojų 

metodinėje grupėje 

15.00 val. 

Technologijų kabinetas 

L.Klijūnas 

1 d. Matematikos ir informacinių 

technologijų brandos egzaminų 

rezultatų aptarimas 

14.30 val. 

Skaitykla 

G. Galbogienė, 

matematikos ir 

informacinių 

technologijų metodinė 

grupė 

2 d. Seminaras IKT koordinatoriams, 

mokyklų vadovams, mokyklų 

darbuotojams, koordinuojantiems 

skaitmeninių technologijų diegimą 

„Mokyklų darbuotojų, 

koordinuojančių informacinių ir 

komunikacinių technologijų veiklą, 

kompetencijos tobulinimas“ 

9.00 val. 

ITMC 

J. Gudelienė, 

IKT mokytojai 

5 d. Tarptautinė mokytojų diena 

 

14.00 val.  

Technologijų kabinetas 

 

 

Administracija. 

Mokinių taryba 

 

6 d. Paskaita-vaizdo konferencija 

Jurbarko r. ugdymo įstaigų 

pedagogams ir mokiniams 

„Besimokančios smegenys“ 

14.00 val. 

Microsoft Teams nuotolinė 

platforma 

L.Tamošaitienė, 

J. Ašutaitytė 

7 d. Virtuali paskaita mokiniams 

„Studijos užsienyje: naujienos ir 

aktualijos“  Lektorius Gvidas Gerčas, 

UAB „Kalba“ 

 

14.00 val. 

Microsoft Teams nuotolinė 

platforma 

R. Streleckienė 

8 d. Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimas 

14.30 val. 

Skaitykla 

O. Enčerienė 

8 d. DoFe programos komandos 

susirinkimas 

15.00 val. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J. Gudelienė 



9 d. DoFe programos pristatymas 

gimnazijos mokiniams 

15.00 val. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J. Gudelienė 

9 d. 12-oji Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiada  

13.00 val. 

Microsoft Teams nuotolinė 

platforma 

J. Ašutaitytė, 

A. Kazinevičius 

16 d. Atvira biologijos pamoka gamtoje 

Jurbarko r. gamtos mokslų 

mokytojams „Aplinkos veiksnių 

įtakos medžių lapų ilgiui tyrimas“ 

14.00 val. 

Jurbarko dvaro parkas 

J. Ašutaitytė 

26-27 d. Socialinio ir emocinio ugdymo ir 

LIONS QUEST programos 

integravimo mokykloje tvarumo 

seminaras. 

9.00 val. 

Jurbarkas 

R. Streleckienė. 

O. Enčerienė 

27 d.  

 

Respublikinė gamtos mokslų 

mokytojų konferencija 

„Gamtamokslinis ugdymas 

šiandienos mokykloje“ 

10.00 val. 

Panemunės pilis,  

Jurbarko raj. 

J.Ašutaitytė, 

A.Kazinevičius 

Visą 

mėnesį 

Pamokų stebėjimas ,,1-3 g klasių 

mokinių adaptacija“ 

Microsoft Teams nuotolinė 

platforma 

Administracija 

Visą 

mėnesį 

Brandos egzaminų pasirinkimo 

prašymų pildymas 

15.00 val. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

4g. klasių auklėtojai 

 

 

Visą 

mėnesį 

Eksternų brandos egzaminų 

pasirinkimo prašymų registravimas, 

dokumentų priėmimas 

Gimnazijos raštinė 

 

 

 

A.Špelverienė, 

V.Uosaitienė 

J.Gudelienė 

Visą 

mėnesį 

Duomenų, susijusių su 2020 metų 

brandos egzaminais,  registravimas 

perdavimo sistemoje KELTAS. 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

J.Gudelienė 

Visą 

mėnesį 

Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos parengto ir kartu su 

Nacionaline švietimo agentūra 

įgyvendinamo ir Europos Komisijos 

remiamo Britų Tarybos vykdomo 

projekto „Parama mokyklų 

vadovams, ugdymo turinio reformos 

Lietuvoje lyderiams“ mokymai 

Pagal atskirą tvarkaraštį 

Microsoft Teams nuotolinė 

platforma 

J.Gudelienė 

Visą 

mėnesį 

  Pedagogų registro duomenų 

tvarkymas 

Direktoriaus pavaduotojos 

ugdymui kabinetas 

O. Enčerienė 

 

 

 

 

___________________ 

 


