
                      PATVIRTINTA 
                    2015-10-23 
                    Direktorius V.Vitkauskas 

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

  

Diena Laikas, vieta Veikla Dalyvauja/vykdo Atsakingas/-i 
26-30 d.  Mokinių rudens atostogos   

26 d. 
 

9.00 val. 
Direkt.kab. 

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

26 d.  9.30 val. 

Nr. 230 

Mokytojų neformalios veiklos organizavimo grupės pasitarimas Grupės nariai A.Vinciūnienė 

26 d. 9.30 -11.00 

Nr. 202 

Akių patikra (pageidaujantiems)    

26 d.  11.00 val. 

Aktų salė 

Mokytojų supažindinimas dėl bendradarbiavimo virtualioje erdvėje 

(nuotoliniu būdu)  
V.Levanauskaitė 
 

 

26 d. 12.00 val. 
IT kab. Nr. 313 

ir 319 

Kompiuterinio raštingumo užsiėmimas mokytojams ir pagalbos 

specialistams. Susipažinimas su gimnazijos dokumentais 

Mokytojai/ E.Petrulienė, 

V.Levanauskaitė, 

A.Vinciūnienė 

 

26 d. 13.00 val. 
Skaitykla 

Mokytojo Sauliaus Skučo refleksijos apie mokytojo darbą ir savo patirtį. 

Diskusija apie gimnazijos galimybes tobulinti ugdymo turinį, diegti naujoves 

ir pan. 

Norintys mokytojai V.Vitkauskas 

26 d.  Iki 11.00 val. Dušų naudojimo tvarkos pateikimas kuruojančiam vadovui KK mokytojai D. Račkys 

27 d.  9.00 val. 
Posėdžių salė 

Direktoriaus pokalbis su Metodinės tarybos nariais ir strateginių veiklos 

krypčių rengimo grupe 
MT nariai ir grupė 
 

V.Vitkauskas 

27 d. 11.00 val. 
Skaitykla 

Klasių vadovų pasitarimas (veiklos su mokiniais, tėvais optimizavimo, 

renginių organizavimo klausimais ir kt.) 

Klasių vadovai A.Vinciūnienė 

27 d. 9.00 val.  - 

17.00 val. 

Kauno m. 

mokytojų 

namai 

Anglų kalbos VBE dalies žodžiu vertintojų mokymai pagal projektą “Anglų 

kalbos VBE siejimas su BEKM “ 

E.Liutkevičienė 

P.Kudirkienė 

 

27 d. 10.00 val. 

A.Mitkaus pgr. 

Seminaras mokytojams “Sėkmingos mokyklos link”. Stažuotės 

Nyderlanduose pristatymas. 
V.M. Vėjelytė  

27 d.  12.00 val. 

Skaitykla 

Mokytojų instruktažai dėl įėjimo į gimnaziją (įdiegus elektroninę praėjimo 

kontrolės sistemą)  
Mokytojai, pagalbos specialistai J.Stasiukonis 

 

28 d.  9.30 val. 
Nr. 230 

Ugdymo karjerai grupės pasitarimas dėl Karjeros dienos organizavimo 

gimnazijoje 
Karjeros grupė A.Vinciūnienė 



28 d. 9.00 val. Įsivertinimo grupės susirinkimas Įsivertinimo grupė A.Urbonienė 

 

28 d. 
10.00  
Vilnius 

Lietuvos švietimo darbuotojų kongresas “Švietimo politika - link socialinio 

sprogimo” 
V.M. Vėjelytė  

28 d.  10.00 val. 
Aktų salė 

Tarptautinė anglų kalbos mokytojų konferencija „Developing Writing and 

Speaking Skills: a Challenge for Teachers and Students“ 
Darbo grupė V.Vitkauskas 

E.Liutkevičienė 

J.Stasiukonis 
 

28-29 d. Jonučių gimn. Vadybinis seminaras vadovams D. Račkys  

29 d. 9.00 val. Metodinių grupių pasitarimai: 
1.Mokytojų  2015 m. veiklos analizavimas ir duomenų rengimas gimnazijos 

2015 metų veiklos ataskaitai. 
2. Vadovėlių  ir kitų mokymo poreikio svarstymas (protokolo išrašą (el. 

variantą) pateikti dir. pav. D. Račkiui).  
3. Gabių mokinių mokslams, kūrybai, sportui ir kt. dalykams monitoringas 

(sąrašų sudarymas pagal sritis). 

4. Pupp ir brandos egzaminų rezultatų, už tris paskutinius metus,  

palyginamųjų analizių svarstymas ir išvadų (kaip įtakosime pokyčius ) 

rengimas  (protokolo išrašą (el. variantą) pateikti dir. pav. D. Račkiui). 
 

Mokytojai, pagalbos specialistai Metodinių 

grupių 

pirmininkai 

29 d.  12.00 val. 
Posėdžių salė 

I klasių vadovų ir pagalbos specialistų pasitarimas  I kl. vadovai, pagalbos 

specialistai 
A.Vinciūnienė 
 

30 d.  Individualus darbas pagal direktoriaus sudarytų darbo grupių pirmininkų 

iškeltus uždavinius ir darbų paskirstymus. 
 Darbo grupės: 
- Gimnazijos veiklos tobulinimo,  strateginių krypčių ir veiklos prioritetų 

2016-2020 m. formulavimas (V.Vitkauskas, S.Skučas) 

- Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių kai kurių punktų arba formuluočių 

koregavimas atsižvelgiant į pakitusią įstatyminę bazę,  terminologiją ir pan. 

(D.Račkys) 
- Gimnazijos internetinėje  svetainėje esančios informacijos atnaujinimas ir 

naujų duomenų pateikimas (A.Vinciūnienė) 

 V.Vitkauskas 

 
 
 
 

Pavaduotojai    A.Vinciūnienė   A.Urbonienė    D.Račkys 
 

 


