
 

 

 
 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 2022 METŲ 

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. VO- 

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 2022 metų vasario 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 

2022-02-04 
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                                                                                          PATVIRTINTA 

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus 

gimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 

4 d. įsakymu Nr. VO- 

 

JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS  

2022 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

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

Data Renginio pavadinimas ir temos Laikas ir vieta Organizatorius 

3 d. 16 val. Gimnazijos tarybos posėdis. Nuotoliniu būdu J. Kazinevičienė, 

Gimnazijos 

tarybos nariai 

8 d. Mokytojų tarybos posėdis. 14.40 val., aktų salė V. Greičiūtė 

14 d. Individualizuotų ir pritaikytų programų 

rengimas. Lektorė Jurbarko švietimo 

centro, pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialioji pedagogė 

metodininkė Aušra Mockienė. 

10.00 val., aktų salė L. Tamošaitienė 

4 d. ir 24 d. Nuotolinis vaiko gerovės komisijos 

posėdis. 

15.00 val., Teams 

platforma 

O. Enčerienė, 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

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 Administracijos posėdžiai. Direktoriaus kabinetas Administracija 

 

2. Renginiai. 

Data Renginio pavadinimas  Laikas ir vieta Organizatorius 

1 d. Jurbarko rajono mokyklų IX–XII (I–II 

gimnazijos) klasių mokinių lietuvių 

kalbos ir literatūros olimpiada. 

10.00–14.00 val., 27 ir 28 

kabinetai 

R. Streleckienė, 

I. Valošinienė 

4 d. Rajoninis I–II  klasių anglų kalbos 

konkursas. 

9.00 val.,3 ir 21 kabinetai Anglų kalbos 

mokytojai 

8 d. Tinklinio varžybos Nepriklausomybės 

dienai paminėti. 

14.30 val. , sporto salė L. Klijūnas,  

R. Brazaitis 

10 d. Asmeninės smiginio varžybos 

Nepriklausomybės dienai paminėti. 

14.30 val., sporto salė L. Klijūnas 

10 d. Lietuvos mokinių rusų 

(gimtosios ir užsienio) kalbos 

olimpiada I–II klasių mokiniams. 

9.00 val., bendrabutyje  

11 kabinete 

V. Pakinkytė, 

D. Vaznienė 

10 d.  Rajoninė 7–8 klasių mokinių rusų 

(užsienio) kalbos olimpiada. 

9.00 val., bendrabutyje, 

12 ir 13 kabinetuose 

V. Pakinkytė, 

D. Vaznienė 

11 d.  Meninio skaitymo konkursas (rajoninis 

etapas) 

Jurbarko Antano Sodeikos 

meno mokykla 

S. Ambrazaitis 

11 d. Šimtadienis. Gimnazijos sporto salė S. Ambrazaitis, 

III klasių 

vadovai 

11 d.  Valentino diena. 8.00–15.00 val.  Mokinių taryba 

11 d. Gitaros klubo narių dainos mylimiems... 11.35–11.50 val., II aukšto I. Savickaitė 
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Data Renginio pavadinimas  Laikas ir vieta Organizatorius 

fojė 

11 d.  Koncertas Jurbarko sporto centro 

sportininkų apdovanojimo šventėje. 

16.00 val., Jurbarko 

kultūros centras 

G. Mikšienė 

11 d. Rajono mokinių matematikos olimpiada. Vieta derinama O. Enčerienė, 

B. Galbogienė 

15 d.  Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės 

atkūrimo dienos minėjimas  

18.00 val.  

Gimnazijos stadionas 

Istorijos, 

pilietiškumo 

ugdymo 

mokytojai 

15 d. Renginys „Šokiai ir dainos tau, Tėvyne“, 

skirtas Vasario 16-ajai paminėti. 

11.00 val. 

Jurbarko viešoji biblioteka 

G. Mikšienė, 

R. Žemelienė, 

Šokių studija 

„Era“, Jurbarko 

tremtinių 

organizacija 

22 d. Atvira integruota lietuvių kalbos ir 

literatūros, technologijų ir šokio pamoka 

,,Laumės įvaizdžio reikšmė šiandienos 

žmogui". 

IIC klasė, 26 kabinetas R. Žemelienė 

V. Greičiūnienė 

26 d. Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada 

XI (III gimnazijos) kl. mokiniams 

Nuotoliniu būdu Anglų kalbos 

mokytojai 

iki 28 d. Technologijų olimpiados mokyklinis 

turas. 

Technologijų kabinetai R. Žemelienė, 

A. Būblaitis 

Vasaris Paskaita „Sveikatai palankūs įpročiai“ 

(asmens ir aplinkos švara). 

Laikas ir vieta derinama D. Kriščiūnienė 

Vasaris ID klasės mokinių tėvų (atstovų pagal 

įstatymą) mėnuo. Vaiko sėkmė. Šeimos 

vaidmuo ugdant atsakingą požiūrį į 

mokymąsi. 

33 kabinetas L. Aniulienė,  

ID klasės 

mokinių tėvai 

(atstovai pagal 

įstatymą) 

Vasaris Draugiškos stalo teniso varžybos. Laikas ir vieta derinama S. Motulas 

 

3. Administracijos darbas. 

Data 

 

Veiklos pobūdis Vykdytojas 

15 d. Dalyvavimas Jurbarko r. švietimo įstaigų direktorių pasitarime 

Jurbarko r. savivaldybėje. 

V. Greičiūtė 

Iki 5 d. 2021–2022 m. m. II pusmečio pamokų tvarkaraščio, neformalaus 

ugdymo būrelių, dalykų konsultacijų grafikų sudarymas. 

O. Enčerienė 

Iki 12 d. Kandidatų, dalyvausiančių 2022 m. PUPP, duomenų tvarkymas 

KELTE. 

R. Streleckienė 

Iki 24 d. Pagalbos planų SUP mokiniams parengimas. L. Tamošaitienė, 

D. Eidoklaitienė, 

I. Pranskaitienė, 

VGK nariai 

Vasaris Dalyvavimas Jurbarko r. švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų 

ugdymui nuotoliniame pasitarime. 

O. Enčerienė, 

R. Streleckienė 

Iki 21 d.  Vidurinio ugdymo programos lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo 

įskaitos vykdymo ir vertinimo komisijų sudarymas. 

R. Streleckienė 

Vasaris  Pasirengimas dalyvauti EBPO PISA 2022 tyrime.  R. Streleckienė, 
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Data 

 

Veiklos pobūdis Vykdytojas 

A. Kazinevičius 

Vasaris Kuruojamų dalykų mokytojų veiklų ir pamokų stebėjimas. Kuruojantys 

vadovai 

Vasaris I–II gimnazijos klasių mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos 

tyrimui klausimynų parengimas. 

L. Tamošaitienė, 

D. Eidoklaitienė, 

I. Pranskaitienė, 

VGK nariai 

 

4. Informacijos pateikimas gimnazijos administracijai. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Gavėjas 

Iki 20 d. Informacija apie gimnazijoje ir už jos ribų organizuojamus 

renginius 2022 m. kovo mėnesį. 

O. Enčerienė 

Iki 24 d.  Vidurinio ugdymo programos lietuvių kalbos ir literatūros 

kalbėjimo įskaitų temų pasirinkimas ir patvirtinimas. 

R. Streleckienė 

Iki 25 d. Metinių projektinių darbų tarpinės ataskaitos. O. Enčerienė 

Likus ne 

mažiau kaip 3 

darbo dienoms 

iki renginio 

Prašymai dėl dalyvavimo kvalifikacijos tobulinimo  

renginiuose. 

V. Greičiūtė 

Prašymai dėl mokinių dalyvavimo Kultūros paso edukacijose 

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 Kultūros paso edukacijose už rajono 

ribų. 

Prašymai dėl dalyvavimo turizmo renginiuose už rajono ribų. 

 

5. Informacijos pateikimas įstaigoms. 

Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Teikėjas 

iki 1 d. Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvausiančių 

mokinių sąrašų, kuriuose yra nurodyti dalyvių elektroniniai 

paštai pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

Lietuvių kalbos 

ir literatūros 

mokytojai 

iki 2 d. Rašto dėl mokytojų delegavimo į 2022 m. mokyklinių brandos 

egzaminų vertinimo komisijas pateikimas Švietimo, kultūros ir 

sporto skyriui. 

R. Streleckienė 

iki 2 d.  Anglų kalbos konkurse (IX–X kl.) dalyvausiančių mokinių 

sąrašų su nurodytais dalyvių kontaktais (elektroniniais pašto 

adresais) pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

Anglų kalbos 

mokytojai 

iki 2 d. Matematikos olimpiadoje dalyvausiančių mokinių sąrašų, su 

nurodytais dalyvių kontaktais (elektroninio pašto adresas ir 

telefonas) pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

Matematikos 

mokytojai 

Iki 5 d. Informacijos apie gimnazijos renginius vasario mėnesį 

pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

O. Enčerienė 

iki 8 d. Rusų kalbos olimpiadoje (X–XI kl.) dalyvausiančių mokinių 

sąrašų, kuriuose yra nurodyti dalyvių elektroniniai paštai, 

pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

V. Pakinkytė 

iki 17 d. Istorijos olimpiadoje dalyvausiančių mokinių sąrašų, kuriuose 

yra nurodyti dalyvių elektroniniai paštai ir telefonai pateikimas 

Istorijos 

mokytojai 
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Data 

 

Dokumento, informacijos pavadinimas Teikėjas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

iki 18 d. Paraiškos apdovanoti mokinius, kurių žinių įvertinimo pusmečio 

pažymių vidurkis yra  9,8-10 ir rajono olimpiadų etapų 

prizininkų sąrašų pateikimas Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

R. Streleckienė 

iki 18 d. Paraiškos dėl dalyvavimo dailės olimpiadoje pateikimas 

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. 

J. Davidavičienė 

Iki 20 d. Informacijos teikimas apie gimnazijos kovo mėnesio renginius, 

kuriuos reikia įtraukti į Jurbarko rajono savivaldybės 

administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus veiklos 

planą. 

O. Enčerienė 

 

__________________ 

 

 

 

 

  


