
 
                   

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

Diena Laikas, vieta Veikla Dalyvauja/vykdo Atsakingas/-i 
19 - 23 d.  Priežiūra: 

1. 2015 m. brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų rezultatai: rezultatų 

analizė, kitimo priežasčių identifikavimas, bendrų pasiekimų vertinimas (pažymos 

ruošimas Kauno r. savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriui) 
2.Mokinių bylos- III klasės. 

 
Direktoriaus pavaduotojai 
 
 
Klasių vadovai 

 
D.Račkys 
A.Vinciūnienė 
 
D.Račkys 

19-20 d. iki 20 d. darbo 

pabaigos 
Edukacinio seminaro Lenkijoje dalyvių preliminaraus sąrašo sudarymas A.Vinciūnienė V.Vitkauskas 

19-23 d.  Knygos apie Kauno rajoną (sudarytojas P. Garnys) rengimo konsultavimas, medžiagos 

ruošimas ir pateikimas 
 V.Vitkauskas 

19 d. 
 

9.00  val. 
Direkt. kab. 

Administracijos pasitarimas veiklos ir veiklos planavimo klausimais Direktoriaus pavaduotojai V. Vitkauskas 

19 d. 10.00 val. Sutarties nuostatų rengimas, sąlygų derinimas ir sutarties pasirašymas dėl patalpų nuomos 

su neformaliojo švietimo paslaugų teikėjais 
J. Stasiukonis V. Vitkauskas 

19 d.  14.30 val. 
Švietimo  sk. 

Atsiskaitymas už viešojo vežiojimo bilietus švietimo skyriuje. I.Čiapaitė  
 

19 d. 15.00 val. Ugdymo įstaigų vadovų tarybos renginys su švietimo skyriaus vedėja  V. Vitkauskas 

20 d. 12.00val. 
Kapucinų 

vienuolynas 

Integruota tikybos - anglų klb. pamoka, skirta Pašvęstojo gyvenimo metams. IIIg.kl. D. Bruzgienė, S. 

Skučas 

20 d.  9.30 val. Direktoriaus pavaduotojų  pasitarimas  Direktoriaus pavaduotojai  
 

20 d.  10.10 val. 
Skaitykla 

Mokytojų ir pagalbos mokiniams specialistų informacinis pasitarimas Adimistracija ir pedagoginis 

personalas 
V.Vitkauskas 

20 d. Po 6 pam. 
Skaitykla 

Direkcijos posėdis dėl I ir III  kl. mokinių lietuvių k. diagnostinio testo rezultatų Direkcijos nariai, 
lietuvių k. mokytojai 

A. Urbonienė 

20 d. Po 7 pam. 
Skaitykla 

Direkcijos posėdis dėl I ir III  kl. mokinių anglų k. diagnostinio testo rezultatų Direkcijos nariai, 
anglų k. mokytojai 

A.Urbonienė 

20 - 23 d. Klasės I klasių mokinių adaptacijos tyrimas (anketinė apklausa) I g. kl.  J. Raudienė 
21 d.  Vilnius Kauno r. rusų kalbos mokytojų išvyka į Vilniaus ,,Gabijos" gimnazijos rusų k. mokytojos 

ekspertės Marytės Puzaitės atvirą pamoką-seminarą ,,Mokymo(si) metodai ugdantys 

mokinių atsakomybę“ 

A.Masiulienė, A.Vinciūnienė  

21 d. Kaunas, 

Garliava 
Interviu Lietuvos Ryto televizijai kuriančiai filmą apie Kauno rajoną. Filmo autorių 

konsultavimas Kauno rajono savivaldybės veiklos 1990-2015 m. klausimais. 
 V.Vitkauskas 



21 d. 15.30 val. 

Skaitykla 
Išplėstinis direkcijos posėdis dėl Gimnazijos strateginio plano 2017-2019 metams 

projekto rengimo organizavimo (ilgalaikės darbo grupės sudarymas) 
Direktoriaus pavaduotojai, 

mokytojai 
V. Vitkauskas 

21 d. 12.20 - 15.00 

val., ,,Romuva’’ 
III klasių mokinių edukacinė išvyka į kino teatrą ,,Romuva’’.  Filmo ,,Radviliada’’ 

stebėjimas ir aptarimas 
Lietuvių kalbos mokytojos, III 

klasių mokiniai 
 

21 d.  14.15 val.  
Linksmakalnis 

Savanorių grupės veikla VŠĮ “Penkta koja”  Mokiniai- savanoriai, 

I.Čiapaitė 
I.Čiapaitė 

22 d.  9.25 val.  
Skaitykla 

Paskaita "Jaunų žmonių socialinės atsakomybės ir sveikų tarpusavio santykių kaip 

vertybės ugdymas" 
IC kl., R. Vaicekauskienė 

(Šeimos santykių institutas)  
J.Raudienė, 
A.Noreika, 
D.Bruzgienė 

22 d.  10.10 val. 
Nr.230 

Vaiko gerovės komisijos pasitarimas dėl spec. mokinių mokymosi motyvacijos 

stiprinimo 
VGK nariai A.Vinciūnienė 

22 d. 
 

Po 6 pam. 
Skaitykla 

Direkcijos posėdis dėl I ir III  kl. mokinių matematikos diagnostinio testo rezultatų Direkcijos nariai, 
matematikos mokytojai 

A.Urbonienė 
 

22 d. 18.30 val. 
Aktų salė 

Mokinių, dalyvaujančių mainuose su Nyderlandų Het College, bei jų tėvų susirinkimas Mainuose dalyvaujantys 

mokiniai ir jų tėvai 
V.M.Vėjelytė 
E.Liutkevičienė 

    23 d.  13.30 val. 
Švietimo sk. 

Atsiskaitymas už nemokamo maitinimo organizavimą švietimo skyriuje I.Čiapaitė  

23 d.  10.30 val. 
Nr. 412 kab. 

Konkurso “Tapk pilotu penkiolikai minučių” I etapas IC, I.Čiapaitė ir nepilnamečių 

inspektorė 
I.Čiapaitė 

23 d. 9.30 val. 
Direkt. kab. 

Veiklos ir priežiūros rezultatų aptarimas. Veiklos vertinimas. Kitos savaitės veiklos plano 

derinimas 
Administracija V.Vitkauskas 

23 d.  10.30 val. 
Direkt. kab. 

Direkcijos ir pagalbos mokiniams specialistų pasitarimas Direktoriaus pavaduotojai, 

pagalbos specialistai 
V .Vitkauskas 

23 d. 
 

 

12.00 val. 
Lapių pagr.   

Respublikinis konkursas „ Rudens natiurmortas 2015“ 
 

I-III klasių mokiniai E.Vasiliauskaitė 
L.Zizas 

23 d. 12.30 val.  
Aktų salė 

Klaipėdos LCC International University lektoriaus Emilijaus Gricio paskaita II g.kl. 

mokiniams apie teisingo pasirinkimo gyvenime svarbą  
 

II A, B, C, D kl. mokiniai, 

E.Liutkevičienė,  mokytojai, 

turintys pamokas su šiomis 

klasėmis 

E.Liutkevičienė 

 
PRIMINIMAS 

1. Mokinių rudens atostogos - spalio 26-30 d.  

2. Spalio 28 d. gimnazijoje organizuojama Kauno rajono anglų kalbos mokytojų tarptautinė  konferencija. 

3. Numatoma edukacinė kelionė į Lenkiją - spalio 29, 30 d. 

 
 
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui             A. Vinciūnienė    A. Urbonienė   D. Račkys   
 

 


