
Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 2014 m. rugpjūčio 25-31 d. ir rugsėjo 1 d. veiklos planas 
 

Data Val. Veikla Vieta Organizuoja/vykdo Atsakingas Priežiūra 
 

I, 25 d. 
 
25-28 d. 

8 val. 
 
9 val. 
10 val. 

Informacijos apie laisvas darbo vietas patalpinimas svetainėje 
 
Direkcijos pasitarimas gimnazijos veiklos planavimo klausimais 
Mokytojų susirinkimas veiklos klausimais 
Administracinė veikla ir įvairios organizacinės priemonės: 
- kandidatų į laisvas darbo vietas atranka ir pasiruošimas 
konkursui 
-Ugdymo plano, pamokų ir darbo krūvių derinimas, pamokų 
tvarkaraščio rengimas 
-Tarifikacinio sąrašo ir gimnazijos veiklos ataskaitos už 2014 m.  
pirmą pusmetį rengimas  
- I, III ir kitų klasių mokinių sąrašų tikslinimas 
- materialinio turto tikslinimas ir ruošimas perdavimui naujam 
direktoriaus pavaduotojui ūkiui po konkurso 
- personalinių kompiuterių (PC) ir kitų mokymo priemonių 
patikra ir perdavimas laikinam naudojimui darbuotojams 
- PC, atmintukų, knygų ir kitų mokymo priemonių grąžinimas į 
biblioteką bei saugyklą 
 
-pasiruošimas mokslo metų pradžios šventei; skelbimas; 
kvietimai svečiams; sveikinimai; įgarsinimo aparatūra ir kt. 
- mėnesinių duomenų pateikimas energijos tiekėjams, techninio 
personalo tabelių rengimas 
- Ūkinio ir remontui skirtų priemonių įsigijimas, patalpų 
paruošimas darbui (dažymo, valymo darbai) 
- Mokyklinio autobuso ir garažo inventoriaus ruošimas 
perdavimui 
- darbo sutarčių nutraukimo arba keitimo įforminimas 
- vežiojamų mokinių preliminaraus sąrašo sudarymas 

- rugsėjo mėnesio veiklos plano projekto rengimas  
- pasirenkamų dalykų, modulių ir neformalaus švietimo būrelių 
programų, teminių planų rengimas, patalpų ir inventoriaus 
paruošimas darbui, pasiruošimas Rugsėjo 1-jai 
-mokinių turėjusių vasaros darbus žinių patikrinimas 
- buvusių abiturienų tolimesnio mokymosi statistikos rengimas 
- gimnazijos erdvių apipavidalinimas 

 
 
Direktoriaus kab. 
Skaitykla 
Gimnazijoje ir kt. 
 

V. Levanauskaitė 
 
Pavaduotojai 
Mokytojai ir specialistai 
 
Komisija 
 
D. Račkys 
 
A.Noreika 
 (pagal funkcijas) 
A.Vinciūnienė, D.Račkys 
A.Volungevičienė 
 
J. Stasiukonis 
 
mokytojai su kuriais 
nutraukiamos d. sutartys  
 
IV klasių vadovės, 
A.Šepetkienė, L.Zizas 
laikinai paskirti asmenys 
 
paskirti asmenys ir 
techninis personalas 
S. Aleksandravičius ir 
A.Volungevičienė 
D. Dulinskienė 
I. Čiapaitė 
A.Vinciūnienė ir D.Račkys 
mokytojai ir pagalbos 
mokiniams specialistai 
 
dalykų mokytojai 
buvusios IV kl. vadovės 
dailės mokytojai 

V.Vitkauskas 
 
V.Vitkauskas 
 
 
V.Vitkauskas 
 
D. Račkys 
 
A.Noreika 
 
A.Vinciūnienė 
L. Andriuškevičienė 
 
mokytojai ir kiti 
darbuotojai 
J. Stasiukonis, 
E. Uselienė ir 
A. Volungevičienė. 
A.Noreika 
 
V.Vitkauskas 
 
V. Vitkauskas 
 
L.Andriuškevičienė 
 
D. Dulinkienė 
I.Čiapaitė 
A.Vinciūnienė 
A.Vinciūnienė ir 
D.Račkys, 
 A. Noreika 
A. Vinciūnienė ir 
D.Račkys 
A.Noreika 

V.Vitkauskas 
 
 
 
 



II, 26 d. 10 val. 
 
 

Metodinės tarybos (MT) posėdis: Ugdymo plano projekto; 
kultūrinei-pažintinei mokinių veiklai skirtų valandų, modulių ir 
kitų dalykų programų pristatymas; mokinių kontingento ir 
komplektacijos statistika; mokytojų metodinė veikla 2014 m. II 
ketvirtyje 

Skaitykloje MT pirmininkė, 
pavaduotojai, grupių 
pirmininkai, mokytojai 

D.Krivickaitė 
A.Vinciūnienė 
D.Račkys 

V.Vitkauskas 

 
III, 27 d. 

8.30 val 
 
 
9. 30 val 
 
 
13 val. 

Direkcijos posėdis.  I, III ir kitų klasių sąrašų tvirtinimas, klasių 
patalpų ir vadovų skyrimas, mokytojų tarybos posėdžio 
nutarimų svarstymas;  
Visuotinis darbuotojų susirinkimas. Vidaus tvarkos taisyklės, 
darbo ir priešgaisrinės saugos instruktažai 
 
Kauno r. ugdymo įstaigų direktorių pasitarimas 

Direktoriaus kab. 
 
 
Aktų salė 
 
 
Savivaldybėje 

A.Vinciūnienė irD.Račkys 
klasių vadovai 
 

V.Vitkauskas 
 
 
V.Vitkauskas 
 
 
V. Vitkauskas 

 

IV, 28 d. 10 val. Mokytojų tarybos posėdis 
- Brandos egzaminų pasiekimai ir perspektyvos ateičiai. 
-Gimnazijos veiklos ir ugdymo proceso kryptys 2014-2015 m.m. 
-Mokinių turėjusių vasaros darbus kėlimas į aukštesnę klasę. 
-Pranešimai: (1) Šiuolaikinis mokytojas. Koks jis?  Mokytojo 
vieta ir vaidmenys mokykloje bei visuomenėje. 
 (2) Mokytojas-vienas iš svarbiausių veiksnių padedančių ugdyti 
tautines ir pilietines jaunimo vertybes. 
- Kiti klausimai 

Skaitykla Metodinių grupių 
pirminikai, modulių ir kt. 
dalykų mokytojai  
 
A.Račkauskienė 
 
E.Ilčinskienė 

D.Račkys 
A.Vinciūnienė 
A. Noreika 

V.Vitkauskas 

V, 29 d.  Gimnazijos tarybos  posėdis: 2014-2015 m.m. veiklos ir ugdymo 
proceso prioritetinės kryptys 
Administracinė veikla 
-NŠ ir kitos veiklos (pagal funkcijas) duomenų bazės perdavimas 
-Darbo ir mokymosi sutarčių, įvairių įsakymų pasirašymas 

Posėdžių salė Pavaduotojai 
 
 
A.Noreika 

V. Gluoksnis 
V.Vitkauskas 
 
Pavaduotojai 
V.Vitkauskas 

V.Vitkauskas 

VII, 31 d. 10 val. ŠV. Mišios už Garliavos mokyklų mokytojus ir mokinius Garliavos bažn.    

I, 09 01 d.  10 val. Mokslo metų pradžios šventė  IV kl. vadovai A.Vinciūnienė  
 

Direktorius      V. Vitkauskas 
 

Šį planą  pagal funkcijas ir kuruojamas sritis detalizuoja, gimnazijos mokytojų veiklą organizuoja bei priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojai ugdymui    
A. Vinciūnienė, D.Račkys, A. Noreika (iki 08.29 d.). Kompiuterių, kitų mokymo priemonių perdavimo, grąžinimo laiką nustato J.Stasiukonis ir  E. Uselienė. 
 

Darbo laikas administracijai ir pagalbos mokiniams specialistams – 8.30-16.00 val., mokytojams  – 8.30-13.30 val. gimnazijoje, o nuo 13.30 val. –  
veikla kitose erdvėse. Darbuotojų darbo laiko apskaita kiekvieną dieną bus vykdoma raštinėje. Darbuotojų registracija privaloma, nes pagal jos duomenis 
pavaduotojas D. Račkys pildys oficialius darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Keisti darbo laiką dėl rimtų priežasčių galima tik direktoriaus leidimu. 
 

Direktorius Vidmantas Vitkauskas interesantus priims kiekvieną dieną tik nustatytomis valandomis.  
Priėmimo valandos gali būti nustatytos ir vėliau nei 13.30 val., todėl registruotis prašome iš anksto. Interesantų registraciją vykdys raštinės vedėja. 


