
 
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2021 METŲ 

LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2021 m. lapkričio 3 d. Nr. VO-163 

Jurbarkas  

 

 

  Vadovaudamasi Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu 

Nr. T2-333 „Dėl Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtintų Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos nuostatų 23.6 papunkčiu, 

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

mėnesio veiklos planą (pridedama).  

  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

laikinai vaduojanti direktorių             Renata Streleckienė 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Renata Streleckienė 

2021-11-03 



 

                                                                                             PATVIRTINTA 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 3 d. įsakymu Nr. VO-163 

 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS  

2021 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

1. Posėdžiai, pasitarimai ir kiti vadybiniai, metodiniai bei kvalifikacijos kėlimo renginiai. 

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

18 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos bendruomenei 

„Akademinių pasiekimų ir asmeninės 

ūgties dermė pamokoje taikant 

savivaldį ir personalizuotą mokymąsi“ 

(40 val.) I modulis „Savivaldis ir 

personalizuotas mokymasis kaip 

sistema, jo planavimo ir organizavimo 

esminiai principai, nuostatos, aplinka, 

metodai“ (6 val.) 

Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra 

Kazlauskienė, doc. dr. Ramutė 

Gaučaitė 

13.00 val. 

Nuotoliniu būdu 

O. Enčerienė, 

J. Ašutaitytė, 

Jurbarko švietimo 

centras 

Pagal poreikį Metodinės tarybos posėdis. Laikas  ir vieta 

derinama 

J. Ašutaitytė, 

Metodinės 

tarybos nariai 

Pagal poreikį Gimnazijos tarybos posėdis. Nuotoliniu būdu J. Kazinevičienė, 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

Iki 31 d. II-III klasių tėvų (atstovų pagal 

įstatymą) susirinkimai klasėse. 

Laikas  ir vieta 

derinama 

Klasių vadovai 

Iki 31 d. Individualūs pokalbiai dalykų 

mokytojų su kuruojančiais vadovais. 

Savianalizės anketų aptarimas. 

Laikas derinamas 

individualiai, vadovų 

kabinetai 

V. Greičiūtė, 

R. Streleckienė, 

O. Enčerienė  

Kiekvieną 

pirmadienį 

I–II klasių vadovų pasitarimas. 14.40 val. 

3 kabinetas 

 

R. Streleckienė, 

klasių vadovai 

Kiekvieną 

pirmadienį 

III–IV klasių vadovų pasitarimas. 14.40 val. 

8 kabinetas 

 

O. Enčerienė, 

klasių vadovai 

Pagal poreikį Vaiko gerovės komisijos posėdis. 14.40 val., 

Mokytojų kambarys 

O. Enčerienė, 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai  

Pagal poreikį Administracijos posėdžiai. Direktoriaus 

kabinetas 

Administracija 

 

2. Renginiai. 

Data Renginio pavadinimas  Laikas ir vieta Organizatorius 

5 d.  IID klasės tėvų susirinkimas. 16.30 val. 

25 kabinetas 

J. Norkūnienė 

8 d.  Integruotos geografijos ir dailės pamokos Gimnazijos erdvės J. Davidavičienė, 

B. Pauliukienė 
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Data Renginio pavadinimas  Laikas ir vieta Organizatorius 

paroda „Virvelinė keramika“.  

8 d. iki 30 

d. 
I klasių mokinių piešinių paroda 

matematikos tematika „Rudeninis 

Teodoro skėčio paradas“. 

Jurbarko viešojoje 

bibliotekoje 

B. Galbogienė, 

L. Naujokienė, 

A. Zikienė,  

Z. Bilotienė,  

V. Strončikienė,  

J. Davidavičienė 
11 d. ir 18 

d. 
Edukacinis užsiėmimas V. Grybo 

muziejuje „Tapyba ant šilko“. 

Memorialinis V. 

Grybo muziejus 

J. Davidavičienė, 

G. Viduolytė 

12 d.  IIB ir IID klasių mokinių Edukacinė 

išvyka į Vilnių. 

Jurbarkas–Vilnius–

Jurbarkas 

J. Norkūnienė, 

G. Bajorinaitė 

16 d. ir 23 

d. 

Lietuvos Kultūros Tarybos remiamas 

projektas  „Fenomenai kaip 

kūryba“. Susitikimų ciklas su 

Kūrybingumo mokyklos lektoriais, VU 

filosofu Kristupu Saboliumi ir 

komunikacijos ekspertu Tomu 

Ramanausku bei Lietuvos menininkais.  

13.00 val. 

7, 8, 26 kabinetai 

R. Streleckienė, 

A. Zikienė, 

V. Greičiūnienė 

18 d.  Paskaita IV klasių mokiniams „Karjerą 

planuoju aš“. 

13.00 val. R. Streleckienė, 

klasių vadovai 

19 d. Rusų kalbos mokomės kitaip. 9–12 (I–IV 

gimnazijos klasių) mokinių darbų 

pristatymas tema „Mano tėviškė – 

mėlyno Nemuno vingis“.  

9.30 val. 

Aktų salė 

V. Pakinkytė, 

D. Vaznienė 

23 d. II klasių mokinių Protmūšis skirtas 

Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. 

Svečiuose Kauno „Aušros“ gimnazijos 

komanda.  

Aktų salėje A. Vabalienė 

Nuo 25 d. Mokinių geriausių dailės darbų paroda. Gimnazijos erdvės I 

aukšte 

J. Davidavičienė 

25 d. IIID klasės tėvų susirinkimas. 18.00 val.  

Nuotoliniu būdu 

V. Greičiūnienė  

26 d.  IIA klasės mokinių diskusijų vakaras 

„Mes visi skirtingi, bet vieni kitiems 

reikalingi!“ 

17.00 val. 

14 kabinetas 

V. Strončikienė 

26 d.  Edukacinė išvyka į Vilniaus Dailės 

Akademiją su menu besidominčiais 

mokiniais. 

Jurbarkas–Vilnius–

Jurbarkas 

J. Davidavičienė 

29 d.  Integruota atvira geografijos ir 

technologijų pamoka IIB klasei: 

„Egzotinių daržovių patiekalai“. 

13.45 val.  

Technologijų 

kabinetas 

B. Pauliukienė, 

R. Žemelienė  

 

3. Administracijos darbas. 

Data 

 

Veiklos pobūdis Vykdytojas 

Iki 5 d. Prašymų Jurbarko Pedagoginei psichologinei tarnybai teikimas, 

Pažymai dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir 

vertinimo instrukcijų pritaikymo specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

mokiniams, gauti (Pridėti mokinio rašto darbus). 

O. Enčerienė 

16 d.  

10.00 val. 

Dalyvavimas mokyklų direktorių pasitarime Jurbarko r. 

savivaldybėje. 

V. Greičiūtė 



Data 

 

Veiklos pobūdis Vykdytojas 

Iki 24 d. Mokinių, buvusių mokinių ir eksternų prašymų dėl brandos 

egzaminų, išskyrus brandos darbą, menų ir technologijų 

egzaminus, registravimas. 

R. Streleckienė 

iki 24 d. Prašymų dėl atleidimo nuo egzaminų priėmimas. R. Streleckienė 

iki 30 d. Kandidatų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems 

reikalingi brandos egzaminų pritaikymai, sąrašų sudarymas. 

R. Streleckienė 

Iki 

lapkričio 

24 d. 

Duomenų apie pasirinktus brandos egzaminus 2021–2022 m. m. 

registravimas mokinių registre. 

R. Streleckienė 

Lapkritis Neformaliojo švietimo programų gimnazijoje vykdymas. O. Enčerienė 

Lapkritis Kuruojamų dalykų mokytojų veiklų ir pamokų stebėjimas. Kuruojantys 

vadovai 

 

4. Informacijos pateikimas gimnazijos administracijai. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Gavėjas 

Iki 4 d. Pateikti IV klasės specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros rašto darbus dėl brandos egzaminų 

užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo. 

O. Enčerienė 

Iki 20 d.  Informacija apie renginius, organizuojamus 2021 m. gruodžio 

mėnesį gimnazijoje ir už jos ribų. 

O. Enčerienė 

Likus ne  

mažiau 

kaip 3 

darbo 

dienoms iki 

renginio 

Prašymai dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose. 

V. Greičiūtė 

Prašymai dėl mokinių dalyvavimo renginiuose pagal Kultūros 

pasą rajone. 

Prašymai dėl mokinių dalyvavimo turizmo renginiuose rajone. 

Likus ne 

mažiau 

kaip 5 

darbo 

dienoms iki 

renginio 

Prašymai dėl dalyvavimo konkursuose, olimpiadose ir kt. 

renginiuose  už rajono ribų. 

V. Greičiūtė 

Prašymai dėl dalyvavimo renginiuose pagal Kultūros pasą už 

rajono ribų. 

Prašymai dėl dalyvavimo turizmo renginiuose už rajono ribų. 

 

5. Informacijos pateikimas įstaigoms. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Teikėjas 

Iki 5 d. Informacijos apie gimnazijos renginius lapkričio mėnesį 

pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui el. paštu. 

O. Enčerienė 

Iki 25 d. Informacijos apie lapkričio mėnesio renginius, kuriuos reikia 

įtraukti į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus planą teikimas. 

O. Enčerienė 

Iki 30 d. Sąrašo apie mokinių ir buvusių mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, kuriems reikalingi brandos egzaminų 

užduoties formos, vykdymo ir vertinimo pritaikymai pateikimas 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui. 

R. Streleckienė 

Iki 30 d. Sąrašo apie mokinių ir buvusių mokinių, kurie brandos 

egzaminus laikys namuose, atskiroje patalpoje pateikimas 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriui. 

R. Streleckienė 

 

__________________ 


