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         Direktorius V.Vitkauskas 

 

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS 2015 m. sausio 19- 23 d. 

 

Gimnazijoje budintys direktoriaus pavaduotojai:  

pirm.- J.Stasiukonis, antr. - A.Vinciūnienė, treč. - A.Urbonienė,  ketv.- D.Račkys,  penkt. - D.Račkys 

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, 

vieta 

Veikla Dalyvauja / vykdo Atsakingas/-i 

1. 19-23 d. Budi IIIC klasė IIIC kl. mokiniai L.Zizas 

2. 19-23 d. Priežiūra.  

1.Vidaus tvarkos taisyklių laikymasis: 

1.1.Uniformų dėvėjimas ir sausio 5-23 d. nustatytos situacijos analizės parengimas 

(analizė bus pateikta direkcijos siusirinkime su mokytojais). 

1.2.Mokinių vėlavimai į pamokas ir mokinių vėlavimo žymėjimas e-dienyne.  

Klasių vadovų veiklos, sprendžiant nuolatinio mokinių vėlavimo problemas, aptarimas ir 

bendros situacijos analizės parengimas (analizė bus pateikta direkcijos siusirinkime su 

mokytojais). 

1.3. Mokytojų budėjimas valgykloje. Situacijos dėl mokytojų budėjimo postų 

gimnazijoje ir budėjimo principų rengimas (budėjimo tvarkos projektas bus pateiktas 

svarstyti direkcijos susirinkime su mokytojais). 

2. Klasių patalpų optimalaus užimtumo situacijos analizė bei galimų variantų 

efektyvesniam patalpų panaudojimui, tobulinant ugdymo proceso organizavimą, rengimas 

(galimi variantai bus pateikti svarstyti mokytojams, mokiniams ir jų tėvams). 

3. Pusmečio pažymių vedimas ir pateikimas TAMO e- dienyne. 

4. 2014 m veiklos ir veiklos lyginamosios analizės už 2012, 2013 parengimas. 

 

 

I.Čiapaitė, klasės vadovai  

 

 

 

Budintys mokytojai, darbo grupė 

 

A.Vinciūnienė 

  

 

A.Vinciūnienė 

 

 

 

D.Račkys 

 

 

A.Urbonienė 

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

3. 19-23 d. Administracinė - organizacinė veikla  

1.2014 m. gimnazijos veiklos ataskaitos pateikimas Kauno r. kultūros, švietimo ir sporto 

skyriaus specialistams. 

2. Ugdymo reikmėms skirtų mokymo priemonių perdavimas mokytojams, IKT priemonių 

inventorizavimas ir paskirstymas darbuotojams.  

3. Informacijos paruošimas ir skelbimas dėl mokinių priėmimo į gimnaziją.  

4. Pokalbiai su mokytojais ir mokiniais veiklos organizavimo bei vidaus tvarkos taisyklių 

laikymosi klausimais, priežiūros metu nustatytų problemų identifikavimas ir aptarimas. 

5. Kai kurių pareigybių aprašų tikslinimas atsižvelgiant į pasikeitusią įstatyminę bazę ir 

priimtus naujus darbuotojus. 

  

V.Vitkauskas 

 

J.Stasiukonis 

 

A.Vinciūnienė 

A.Urbonienė 

D.Račkys 

V.Vitkauskas 



4. Iki 22 d. (jei būtų 

galimi TAMO veiklos 

trikdžiai, sutvarkyti ne 

vėliau iki 26 d.) 

Klasių vadovai TAMO dienyne sutvarko I pusmečio klasių veiklas ( renginiai, klasių 

valandėlės,  susirinkimai, tėvų susirinkimai, kultūrinė-pažintinė bei socialinė veikla) 

Klasių vadovai A.Vinciūnienė 

5. Iki 22 d.  (jei būtų 

galimi TAMO veiklos 

trikdžiai, sutvarkyti ne 

vėliau iki 26 d.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Klasių vadovai direktoriaus pavaduotojai A.Vinciūnienei pristato: 

1.I-ojo pusmečio I-IV klasių mokinių „Klasės pažangumo“ (TAMO> 

Trimestrai/Pusmečiai>1 pusmetis>uždėti varneles, išskyrus „Įtraukti išvykusius“) 

suvestines; 

2.I-ojo pusmečio I-IV  klasių lankomumo (Klasės lankomumas> I pusmetis > uždėti 

varnelę ant „Rodyti priežastis“) suvestines; 

3. I- ojo pusmečio I-II klasių mokinių  „Socialinės veiklos“ suvestines. 

Visos suvestinės pasirašomos klasių vadovų. 

Klasių vadovai A.Vinciūnienė 

6. 19 d. 

8.45-9.15 val.  

Direktoriaus kab. 

Direkcijos pasitarimas  Direkcijos nariai V.Vitkauskas 

7. 19 d.  

10.10 val. 

Skaitykla 

Mokytojų, pagalbos specialistų informacinis susirinkimas Mokytojai, pagalbos specialistai, 

direkcijos nariai 

V. Vitkauskas 

8. 19, 21, 23 d. 

11.15 val. 

Posėdžių salė 

Mokinių tarybos (MT) pasitarimai  MT nariai A.Vinciūnienė  

 

9. Data bus paskelbta 

mokytojų 

informaciniame 

pasitarime 

Klasių vadovų susirinkimas. Refleksijos dėl mokinių dalyvavimo/nedalyvavimo kitų 

ugdymo formų renginyje sausio 8 d. ir užmokykliniame renginyje sausio 13 d. 

Pakartotinas klasės vadovo funkcijų identifikavimas ugdant mokinių vertybines nuostatas, 

pareigos jausmą bei ataskomybę. Mokinių ir mokytojų dalyvavimo užmokyliniuose 

renginiuose, reprezentuojant gimnaziją, principai. 

A.Vinciūnienė, A.Urbonienė V.Vitkauskas 

10. 20 d.  

Garliavos pagr.m-la 

Susitikimas su Garliavos A.Mitkaus pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniais  A.Urbonienė 

11. 20 d. 

10.10 val. 

Skaitykla 

Klasių seniūnų susirinkimas. Savaitės veiklos aptarimas I-IV kl. seniūnai, mokinių tarybos 

(MT) nariai 

A.Vinciūnienė  

12. 20 d. 13.00 švietimo 

skyriuje 

Direktorių tarybos susitikimas su Kauno r. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo 

ir sporto skyriaus vedėja I. Marcinkevičiene. 

V.Vitkauskas  

13. 21 d.  

10.00 val. 

Domeikavos 

gimnazija  

Direktoriaus pavaduotojų dalyvavimas Kauno r. direktorių pavaduotojų ugdymui ir skyrių 

vedėjų pasitarime. Stebėtų ir vertintų pamokų refleksija. 

Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui  

 

14. 21 d. 

11.00 val. 

PPT, Lietuvių gt. 22, 

Kaunas 

Psichologų metodinis pasitarimas. Apklausos rezultatų aptarimas. 2015 m. veiklos plano 

rengimas  

M.Bautrėnienė  



15. 21 d. 

13.30 val. 

410 kab. 

Projekto VEIK mokymai  mokinių grupei   Mokinių grupė Z.Butiškytė 

I.Čiapaitė  

16. 22 d. 

Mastaičių pagr.  m-

la. 

Susitikimas su Mastaičių pagrindinės mokyklos 10 klasių mokiniais  A.Urbonienė 

17. 22 d. 

10 val.  

Savanorių pr.192 

Mokyklų direktorių pasitarimas V.Vitkauskas  

18. 22 d. 

10.10 val.  

VGK pasitarimas. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi rezultatų aptarimas VGK nariai A.Vinciūnienė 

19. 22 d. 

14.30 val. 

410 kab. 

Projekto VEIK mokymai  mokinių grupei  Mokinių grupė  Z.Butiškytė 

 

20. 22 d. 

14.35 

IIE kab. 

Bendravimo įgūdžių lavinimo užsiėmimas IIE kl. IIE kl. mokiniai M.Bautrėnienė 

I. Čiapaitė 

21. 22 d. 

Skaitykloje arba aktų 

salėje 

A. Makūnienės paramos ir labdaros fondo organizuoto piešinių konkurso  rezultatų 

aptarimas ir nugalėtojų apdovanojimas (dalyvauja LR Seimo narys A. Nesteckis, fondo 

vadovė A. Makūnienė, rajono švietimo centro metodininkė R. Marcvinkevičienė ir kt.)  

E. Vasiliauskaitė 

 

A.Vinciūnienė 

 

22. 23 d. 

9.25 val.  

Grupinis užsiėmimas mergaitėms „Patinku sau tokia, kokia esu“ . 

Valgymo sutrikimų prevencija. 

IB kl. mergaitės M.Bautrėnienė, 

I.Drukteinienė 

23. 23 d. 

10.00 val. 

Raudondvario 

gimnazija 

48-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada A.Juozulynas D.Račkys 

24. 23 d. 

14.00 val. 

Direktoriaus kab. 

Gimnazijos 2015 m. veiklos plano svarstymas ir korekcija direkcijoje Direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui 

V.Vitkauskas 

 

 

PRIMINIMAS 

                       

                   1. Iki kiekvienos savaitės antradienio darbo pabaigos mokytojai, pagalbos specialistai, neformaliojo švietimo vadovai per TAMO direktoriaus 

pavaduotojai Albinai Vinciūnienei atsiunčia ateinančios savaitės veiklas (užpildo lentelės visas grafas).  

                   2. Sausio 26 d.13.30 val.- kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams „Klasės vadovas ir socialinių įgūdžių ugdymas“. Lektorius    E.Karmaza. 



3. Iki vasario 2d. dalykų mokytojai pristato metodinių grupių pirmininkams pasirenkamųjų dalykų/modulių, kuriuos siūlytų  dėstyti 

2015/2016m.m., anotacijas  (anotacijos pateikimo formos pavyzdys bus atsiųstas per Tamo). 

4. Iki vasario 18 d. metodinių grupių pirmininkai metodinėse grupėse aprobuotų programų sąrašą pateikia direktoriaus pavaduotojai   

A.Urbonienei. 

 

Veiklos  ir ugdymo proceso organizavimas, koordinavimas bei priežiūra; plano įgyvendinimo korekcija ir vertinimas:  

direktoriaus pavaduotojai                      A.Vinciūnienė                                                      A.Urbonienė                                      D.Račkys 

 

 

 


