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GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS 2015 m. sausio 26- 30 d. 

 

Gimnazijoje budintys direktoriaus pavaduotojai:  pirm.- J.Stasiukonis, antr. - A.Vinciūnienė, treč. - A.Urbonienė,  ketv.- D.Račkys,  penkt. - D.Račkys 

 

EilN. 

 

Data, laikas, vieta 

 

Veikla Dalyvauja / vykdo Atsakingas/-i 

1. 26-30 d. Budi IIID klasė IIID kl. mokiniai G.Gustienė 

2. 26-30 d. Priežiūra 

1.Vidaus tvarkos taisyklių laikymasis: 

1.1.Uniformų dėvėjimo ir mokinių vėlavimo į pamokas sausio 20-30 d. nustatytos 

situacijos analizės parengimas ir pateikimas direkcijos posėdyje.Mokytojų, klasių vadovų 

veiklos, sprendžiant nuolatinio mokinių vėlavimo problemas, aptarimas ir bendros 

situacijos analizės parengimas  bei pateikimas direkcijos posėdyje. 

1.3.I-ojo  pusmečio TAMO dienyno pildymas, I pusmečio rezultatų suvedimas. 

1.4. Kūno kultūros (sporto) bei technologijų (darbų) inventoriaus, mechaninių - techninių 

mokymo priemonių panaudojimas, techninis stovis, sandėliavimas. 

 

Klasės vadovai /I.Čiapaitė 

 

 

 

A.Vinciūnienė 

A.Urbonienė 

 

 

 

D. Račkys 

 J. Stasiukonis 

3. 26-30 d. Administracinė - organizacinė veikla 

1.Gimnzijos 2015 m.Mokinio krepšelio ir ugdymo aplinkos išlaidų sąmatos rengimas 

2.Finansų kontrolės būklės ataskaitos parengimas ir pateikimas savivaldybei. 

3. 2012- 2014 m.  gimnazijos veiklos ataskaitų lyginamosios analizės apibendrinimas. 

4. Gimnazijos 2015 m. veiklos programos pateikimos atskirų dalių korekcija. 

5. Paraiškos pateikimas dalyvauti Geros mokyklos veiklos kokybės pripažinimo projekte. 

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

laikymosi klausimais, priežiūros metu nustatytų problemų identifikavimas ir aptarimas. 

 

L. Andriuškevičienė 

 

V.Vitkauskas 

 

A.Vinciūnienė 

A.Urbonienė 

D.Račkys 

4. 26-30 d. 

413 kab. ir 

Social. mokslų kab. 

Tarptautinio mokinių mainų tarp Nyderlandų Weert Het College ir J.Lukšos gimnazijos 3 

dienų tiriamojo darbo plano parengimas ir pateikimas partneriams Nyderlanduose 

I-IV kl. mokiniai, dalyvaujantys 

mainuose (20 mok.) 

E.Liutkevičienė, V.M.Vėjelytė 

 

5. 26 d. 

Iki 15.00 val. 

Pristatyti: 

1.I-ojo pusmečio I-IV klasių mokinių „Klasės pažangumo“ suvestines; 

2.I-ojo pusmečio I-IV  klasių lankomumo suvestines; 

3.I- ojo pusmečio I-II klasių mokinių  „Socialinės veiklos“ ataskaitą ( mokinių pavardės, 

soc. val.). 

Visos suvestinės pasirašomos klasių vadovų. 

Klasių vadovai A.Vinciūnienė 

D.Račkys 

A.Urbonienė 

6. 26-30 d. Įrašykite 

raudonu rašikliu 

laiką (diena, val.) 

Metodinių grupių pasitarimai „Kaip pagerinti mokinių lankomumą ir atsiskaitymą?“ 

1.Lietuvių kalbos metodinė grupė-  

2.Tiksliųjų mokslų  metodinė grupė- 

Metodinių grupių pirmininkai A.Vinciūnienė 

A.Urbonienė 

D.Račkys 



3. Užsienio kalbų kalbos metodinė grupė- 

4. Gamtos mokslų metodinė grupė- 

5. Socialinių mokslų metodinė grupė- 

6. Menų, kūno kultūros metodinė grupė- 

7. 26 d. 

8.45-9.15 val.  

Direktoriaus kab. 

Direkcijos pasitarimas  Direkcijos nariai V.Vitkauskas 

8. 26 d.  10.10 val. 

Skaitykla 

Mokytojų, pagalbos specialistų informacinis susirinkimas Mokytojai, pagalbos specialistai, 

direkcijos nariai 

V. Vitkauskas 

9 26 d. 

10.30val., 205 kab. 

Integruota etnokultūros, technologijų ir istorijos pamoka „Kabantys sodai“ I kl. mokiniai,  A.Vitkauskienė 

J.Sipavičienė 

V.Vitkauskas 

A.Urbonienė 

10 26 d. 13.00 val. 

Jonučių progim. 

Renginys „Neužmiršti", skirtas Aušvico - Birkenau koncentracijos stovyklų išlaisvinimo 

70-osioms metinėms paminėti 

V.Vitkauskas V.Vitkauskas 

11 26 d., 13.30 val. 

Posėdžių salė 

Kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams „Klasės vadovas ir socialinių įgūdžių 

ugdymas“. Lektorius  E.Karmaza 

Mokytojai D.Račkys 

12 26 d., 14.30 val. 

Aktų salėje 

"Oratorių konkursas“ anglų kalba III-IV kl. mokiniai, 

E.Liutkevičienė, P.Kudirkienė 

 

13 27 d. 9.15 val. 

Raudondvario gim. 

Kauno r. mokinių lietuvių kalbos olimpiada I-IV kl. keturi mokiniai, 

lydintis mokyt. 

D. Krivickaitė, 

A.Vinciūnienė 

14 27 d., 11.35 val.  

Skaitykla 

Protų mūšis „AIDS: geriau žinoti“ tarp II klasių komandų. I.Čiapaitė, I.Drukteinienė, 

Z.Butiškytė 

 

15 27 d., 12.00 val. 

Skriaudžių pagr.m. 

Susitikimas su Skriaudžių pagr. mokyklos dešimtų klasių mokiniais  D. Račkys 

A.Urbonienė 

16 27 d., 14.00 val. 

Benediktinių 

vienuolynas 

Aleksoto dekanato tikybos mokytojų metodinė diena D.Bruzgienė  

17 28 d., 10.10 val. 

Aktų salė 

Visuotinis II-okų susirinkimas: Supažindinimas su pupp organizavimo ir vykdymo 

nuostatomis 

II-okai D. Račkys 

18 28 d., 10.10 val. 

Skaitykla 

Mokinių tarybos ir klasių seniūnų susirinkimas. Savaitės veiklos aptarimas.  I-IV kl. seniūnai, mokinių tarybos 

(MT) nariai 

A.Vinciūnienė  

A.Urbonienė 

19 28 d.,9.30 -11.30 val. 

UAB „Garlita“ 

Pažintinis vizitas: ekonomikos ir profesinio veiklinimo pamoka - išvyka į įmonę „Garlita“ IV eko mok./B.Grevienė  

20 28 d., 13.30 val. 

410 kab. 

Projekto VEIK mokymai  mokinių grupei   Mokinių grupė I.Čiapaitė  

http://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/135-sausio-26-d-13-val-garliavos-jonuciu-progimnazijoje-ir-gimnazijoje-vyks-renginys-neuzmirsti-skirtas-ausvico-birkenau-koncentracijos-stovyklu-islaisvinimo-70-osioms-metinems-pamineti
http://www.jonuciupg.garliava.lm.lt/index.php/135-sausio-26-d-13-val-garliavos-jonuciu-progimnazijoje-ir-gimnazijoje-vyks-renginys-neuzmirsti-skirtas-ausvico-birkenau-koncentracijos-stovyklu-islaisvinimo-70-osioms-metinems-pamineti


21. 28 d. 13 val. 

Viešoji biblioteka  

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, poeto Leono Milčiaus naujos poezijos knygos 

„ Rudens žydėjimas“ pristatymas  

Z. Butiškytė /A.Urbonienė,  

30 mokinių atstovų 

V.Vitkauskas 

22 28 , 17 val.  

Aktų salė 

Šimtadienio repeticijos  su IV grupe Z.Butiškytė  

23 29 d., 10.10 val.  VGK pasitarimas. I pusmečio mokinių lankomumo analizė VGK nariai A.Vinciūnienė 

24 29 d., 13.30 val. 

Skaitykla 

Atvira anglų-lietuvių klb. pamoka Kauno r. mokytojams "Aš nevergausiu nė vienam iš 

jūsų"(romantinio personažo paveikslas pagal Dž.Bairono " Kainą")  

P.Kudirkienė, D.Juknevičienė 

IID kl. mokiniai 

A.Urbonienė 

A.Vinciūnienė 

25 29 d., 14 val. 

Kauno r. Švietimo 

centras 

Pasitarimas SSM grupei Z.Butiškytė  

26 29 d., 14.20 val. 

410 kab. 

Projekto VEIK mokymai  mokinių grupei  Mokinių grupė  I.Čiapaitė 

 

27 29 d., 15.15 val. 

IIE kab. 

„Bendradarbiavimo įgūdžių lavinimo užsiėmimas“ I dalis IIE kl. M. Bautrėnienė 

I. Čiapaitė 

28 30 d., 10-18 val. 

Kaunas,  

Aukštaičių g.51 

Aukštųjų mokyklų mugė 2015, Kaunas  I-IV kl. mok  

 Jonučių 

progimnazija 

Numatomas susitikimas su Jonučių progimnazijos 8 klasių mokiniais  A.Vinciūnienė 

 

PRIMINIMAS 

                   1. 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). 

2.Vasario 4 d. –Atvirų durų diena gimnazijoje. 

3. 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.Urbonienė                      A.Vinciūnienė                  D.Račkys 

 

 


