
                                                                                                                                                        PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                 .......................................... 

         Direktorius V.Vitkauskas 

Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazija 

                                                       2014 m. rugsėjo mėn. gimnazijos veiklos planas           

Val. Veikla Vieta Organizuoja / Vykdo / Dalyvauja Atsakingas 

 Rugsėjo 1 d.    Pirmadienis    

10.00 val. 

 

10.30 val.  

Rugsėjo 1 d. Mokslo ir Žinių šventė „Aš labai myliu Lietuvą“ 

 

Šventinės klasių valandėlės. 

Gimnazijos kiemas 

Klasės 

Z.Butiškytė, L.Zizas, A.Šepetkienė, 

IV kl. vadovai 

Klasių vadovai 

Administracija 

 Rugsėjo 2 d.     Antradienis    

8.30 val. -

11.15 val. 

 

12.00 val. 

 

0902-0919 

Savivaldos, saviraiškos ir knygos diena. 

Klasės vadovo pamoka. Instruktažai: saugus elgesys gimnazijoje ir už 

jos ribų; galiojančios gimnazijos tvarkos, uniformos, planai, 

budėjimas, aktyvo rinkimai, supažindinimas su neformaliojo švietimo 

būrelių veikla. 
Mokytojų pasitarimas. Ugdomojo proceso aptarimas. 

Darbuotojų į laisvas vietas atranka ir konkursas. Pokalbiai su kandidatais. 

Pareiginių aprašų rengimas 

Aktų salė 

 

 

Skaitykla 

Klasių vadovai 

 

 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Dir.pavaduotojai 

 

 

 

 

V.Vitkauskas 

 

 

V.Vitkauskas 

 Rugsėjo 3 d.    Trečiadienis    

11.15 val. Kitos ugdymo formos. Kultūrinė –pažintinė, meninė ir kt. veikla. 

Filmo „Nematomas frontas“ peržiūra Kauno Akropolio kino teatre.  

Kaunas I-IV klasių mokiniai, klasių 

vadovai, mokytojai 

Dir.pavaduotojai 

 Rugsėjo 4 d.  Ketvirtadienis    

 

 

 

13.30 

4-5 d. Metodinių grupių pasitarimai.  

Rekomendacijų dėl apdovanojimų Mokytojų dienos proga aptarimas. 

Lankomumo tvarkos korekcijos. 

Juozo Lukšos-Daumanto žūties 63-jų metinių minėjimas pabartupyje 

Metodinių grupių 

kabinetai 

Metodinių grupių pirmininkai 

 

 

I, III kl. atstovai 

Dir.pavaduotojai 

 

 

V.Vitkauskas 

 Ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimas. Dir.pav. kab.  D.Račkys 

04-12 d. Tarifikacijos dokumentų rengimas Dir.pav. kab. A.Vinciūnienė, A.Noreika V.Vitkauskas 

 Rugsėjo  5 d.     Penktadienis    

11.15 val. SEB banko prezentacija gimnazistams dėl AISEK kortelių įsigijimo Aktų salė III, IV klasių mokiniai D.Račkys 

 Tvarkaraščio derinimas su mokiniais ir mokytojais Dir.pav. kab.  D.Račkys 

 Rugsėjo 6 d. Šeštadienis    

 Rudens sambariai Raudondvario pilies parke (09- 05 d. ąžuolo vainikų 

pynimas) 

Raudondvaris A.Vitkauskienė V.Vitkauskas 

 Rugsėjo 8 d.     P i r m a d i e n i s    

8.45 val. Direkcijos pasitarimas. Savaitės ugdomojo proceso aptarimas. Direktoriaus kab. A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

V.Vitkauskas 

10.10 val. Mokytojų informacinis pasitarimas. Savaitės veiklos aptarimas.   Skaitykla Direktorių pavaduotojai/ mokytojai V. Vitkauskas 



8-12 d. Ilgalaikių teminių planų, programų vertinimas ir pokalbiai su mokytojais Dir.pav. kab. Mokytojai, metod. grupių 

pirmininkai 

Dir.pavaduotojai 

11.15 val. Metodinės tarybos posėdis. Rekomendacijų dėl mokytojų apdovanojimų 

Mokytojų dienos proga svarstymas. 

Posėdžių salė Metod. grupių pirmininkai V.Vitkauskas 

 Rugsėjo 9 d.    A n t r a d i e n i s    

08-12 d. Specialistų prisistatymai naujai į gimnaziją atvykusiems mokiniams 

 

Klasės I.Drukteinienė, I.Čiapaitė 

M.Bautrėnienė 

A.Vinciūnienė 

 Duomenų surinkimas apie mokinių pasiekimus brandos egzaminuose ir 

PUPP bei tolimesnę mokinių veiklą 

Dir.pav. kab.  A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

10.10 val. I-II kl. vadovų pasitarimas dėl veiklos planavimo krypčių. Posėdžių salė I-II kl. vadovai A.Vinciūnienė 

 Rugsėjo 10 d.    T r e č i a d i e n i s    

10.10 val.  Metodinės tarybos posėdis. Veiklos kryptys. Konferencijos „Sėkminga 

pamoka“ nuostatų aptarimas 

Posėdžių salė Metodinės tarybos nariai A.Vinciūnienė 

 Rugsėjo 11 d.     K e t v i r t a d i e n i s    

10.10 val. Vaiko gerovės komisijos posėdis. Specialiųjų poreikių mokinių pažymų 

pristatymas. Dalyvauja mokytojai, dėstantys Ia, Id, Ic, IIc, IIIa kl. 

Skaitykla M. Bautrėnienė 

VGK nariai 

A.Vinciūnienė 

 Rugsėjo 12 d.     P e n k t a d i e n i s    

 Netradicinė ugdymo diena Mokslo festivalyje KTU „Erdvėlaivis Žemė” 

2014 

KTU Tiksliųjų mokslų metodinės grupės 

nariai/ mokytojai/mokiniai 

D.Račkys 

D.Grigienė 

11.00 val.  Policijos mokyklos pristatymas Mastaičiuose Mastaičiai Mokinių grupė V.Vitkauskas 

 Rugsėjo 15 d.    P i r m a d i e n i s    

8.45 val. Direkcijos pasitarimas. Savaitės ugdomojo proceso aptarimas. Direktoriaus kab. A.Vinciūnienė, D.Račkys V.Vitkauskas 

10.10 val.  Mokytojų informacinis pasitarimas   Skaitykla Direktorių pavaduotojai/ mokytojai V. Vitkauskas 

15.00 val. Aktų ir sporto salių užimtumo grafiko derinimas (mokytojai pateikia 

pageidavimus) 

Dir.pav. kab. Būrelių vadovai, mokytojai A.Vinciūnienė 

15-30d. Dalykų žinių patikrinimo testai Ibcd, III f klasėse Klasės Metodinių grupių pirmininkai A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 16 d.   A n t r a d i e n i s    

15.00 val. Neformaliojo švietimo būrelių vadovų tvarkaraščio derinimas Dir.pav. kab. Būrelių vadovai A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

18.00 val. 

18.30 val. 

I b c d, III f klasių visuotinis tėvų susirinkimas. 

Susirinkimai klasėse. 

Supažindinimas su gimnazijos ugdymo procesu, veiklos kryptimis. Klasės 

tėvų aktyvo rinkimai. Klasės vadovo veiklos plano pristatymas. 

Aktų salė 

Klasės 

Klasių vadovai A.Šepetkienė, 

A.Armonienė, L.Vainilavičienė, 

D.Lajauskienė  

A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 17 d.   T r e č i a d i e n i s    

 Tarifikacijos ir darbo užmokesčio derinimas su Švietimo skyriaus vedėja Švietimo skyrius  V.Vitkauskas 

17-22d. Praeitų 2013-2014 m.m. TAMO dienyno peržiūra ir perdavimas į archyvą Dir.pav. kabinetas E.Petrulienė A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 18 d.    K e t v i r t a d i e n i s    

Pagal atskirą 

grafiką. 

Vaiko gerovės komisijos posėdis.  Pokalbiai su mokiniais, turinčiais 

mokymosi ir elgesio problemų. TAMO mokinių lankomumo peržiūra. 

Posėdžių salė VGK nariai, I.Čiapaitė 

 

A.Vinciūnienė 

 Rugsėjo 19 d.     P e n k t a d i e n i s    

19-26 d. Pamokų lankymas I bcd III f kl.  Tikslas: susipažinti su naujai atvykusių Klasės  A.Vinciūnienė 



mokinių mokymosi motyvacija. Pokalbiai su mokytojais dėl pagalbos 

silpniau besimokantiems mokiniams. 

D.Račkys 

 Rugsėjo 22 d.       Pirmadienis    

8.45 val. Direkcijos pasitarimas. Savaitės ugdomojo proceso aptarimas. Direktoriaus kab. A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

V.Vitkauskas 

10.10 val. Mokytojų informacinis pasitarimas   Skaitykla Direktorių pavaduotojai/ mokytojai V. Vitkauskas 

 Rugsėjo 23 d.       Antradienis    

23-24 d. Mokinių asmens bylų tvarkymo priežiūra Dir.pav. kabinetas Klasių vadovai A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 24 d.   Trečiadienis    

24-30 d. Metodinių grupių pasitarimai. Pagalbos silpniau besimokantiems būdai ir 

formos. Konsultacijų centro veiklos organizavimas. Lankomumo gerinimo 

kryptys. 

Metod. grupių kabinetai Metodinių grupių pirmininkai A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 25 d.   Ketvirtadienis    

 TAMO dienyno pildymo peržiūra. Pasirinktos klasės. Dir.pav. kab.  A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

 Rugsėjo 26 d.     Penktadienis    

 Europos kalbų dienos renginiai.     

10.00 val. Rugsėjo 27 d. Šeštadienis 

Garliavos sporto šventė.  

Garliavos sporto ir 

kultūros centras 

Kūno kultūros mokytojai, mokiniai V. Urbšys, 

met.gr.pirmin. 

 Rugsėjo 29 d.   P i r m a d i e n i s    

8.45 val. ir 

14 val. 

Direkcijos pasitarimas. Mėnesio veiklos analizė ir vertinimas. Pasitarimas 

dėl mokytojų dienos šventės organizavimo.  

Direktoriaus kab. A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

V.Vitkauskas 

10.10 val. Mokytojų informacinis pasitarimas   Skaitykla Direktorių pavaduotojai/ mokytojai V. Vitkauskas 

 Rugsėjo 30 d.   A n t r a d i e n i s    

 Pokalbiai su Ibcd klasių mokiniais. Adaptacijos pliusai ir minusai. Pagalbos 

priemonių numatymas. Pokalbiai su klasių vadovais dėl priemonių taikymo. 

Klasės Klasių vadovai, mokiniai A.Vinciūnienė 

 

 

1. Gimnazijos veiklos ir procesų priežiūra bei valdymas. Pavaduotojų ugdymui funkcijų tolygumo ir persidengimo stebėjimas, veiklos priežiūra ir vertinimas. 

V.Vitkauskas 

2. Ugdomojo proceso organizavimo ir vykdymo bei mokytojų ir mokinių veiklos stebėjimas bei korekcija. D.Račkys, A. Vinciūnienė. 

3. Mokinių lankomumo priežiūra. I. Čiapaitė 

 

Direktoriaus pavaduotojai:.............................A.Vinciūnienė,..........................D.Račkys 

Pagalbos mokiniams specialistai: ................................ I. Čiapaitė,  ............................ E. Uselienė, .............................. M. Bautrėnienė 

 

 


