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

                                                                                                                                                                 2015- 02-13 

         Direktorius V.Vitkauskas 

 

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS  SAVAITĖS VEIKLOS PLANAS  2015 m. vasario 16-20 d. 

 

Eil. 

Nr. 

Data, laikas, vieta 

 

Veikla Dalyvauja / vykdo Atsakingas/-i 

1. 16 d. 

12 val. 

13.30 val. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo programa: 

Šv. Mišios Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. 

Minėjimas Garliavos Meno mokykloje. 

Mokytojai, administracija, 

mokiniai 

 

2. 17, 18 d. Papildomos mokinių atostogos. Mokytojų veikla organizuojama įprastiniu  darbo 

režimu *. Žiūrėti PASTABA (1) ir PASTABA (2)  

  

3. 17 d. 

9.00-14.00 val.  

Laisva diena perkelta iš vasario 16 į 17 d. mokytojams, dalyvavusiems šv. Mišiose ir 

minėjime Meno mokykloje minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. 

Kitiems mokytojams – veikla darbo grupėse pagal administracijos pateiktas užduotis   

 

Mokytojai, specialistai 

 

Direkcija 

4. 17 d. 9.00 val. 

Skaitykla 

Direkcijos ir mokytojų pasitarimas, darbo grupių sudarymas ir užduočių formulavimas Šventinę (vasario 16)  dieną 

nedirbę darbuotojai  

Direkcija 

5. 17 d. 10.00 val. 

Direktoriaus  kab. 

Direkcijos pasitarimas Direkcijos nariai V.Vitkauskas 

6. 17-18 d.  

9.00-14.00 val 

Projekto Erasmus + KA1 paraiškos rengimas. E.Liutkevičienė 

V.Vėjelytė 

 

7. 18 d.  9.00 val. 

Skaitykla 

Mokytojų, pagalbos mokiniams specialistų informacinis susirinkimas Mokytojai, pagalbos specialistai, 

direkcijos nariai 

V. Vitkauskas 

8. 18 d.10.00-14.00 val.  Mokytojų ir specialistų grupinė ar individuali veikla gimnazijoje pagal administracijos 

pateiktas užduotis arba mokytojų sudarytą ir su administracijos nariais suderintą  

personalinės veiklos planą 

Mokytojai, specialistai Pavaduotojai 

ugdymui 

9. 18 d. iki 14.00 val. -Metodinių grupių pirmininkai metodinėse grupėse aprobuotų programų sąrašą pateikia 

direktoriaus pavaduotojai Audronei Urbonienei 

-II pusmečio klasių vadovų planai pristatomi direktoriaus pavaduotojai Albinai 

Vinciūnienei 

- darbo grupių nariai pateikia savo atlikto darbo medžiagą grupės veiklą koordinavusiam 

administracijos nariui   

Metodinių grupių pirmininkai 

 

Klasių vadovai  

 

Grupių pirmininkai 

A.Urbonienė  

 

A. Vinciūnienė 

 

V.Vitkauskas 

10. 18 d. 

10.00 val.  

Metodinių grupių pasitarimai. Pagalbos teikimo silpnai besimokantiems mokiniams 

galimybės (konsultacijos, motyvuojančio skatinimo ir vertinimo formos) 

Mokytojai Metodinių grupių 

pirmininkai 

11. 18 d.  

10.00 val., IT kab. 

Alternatyvių el-dienynų paieška. Veritus sistemos aptarimas- konferencija  E.Petrulienė D.Račkys 



12. 18 d. 11 val. 

PPT Lietuvių g.22, 

Kaunas 

Mokyklų psichologų metodinis pasitarimas. Sudėtingų konsultavimo atvejų aptarimas. 

Grupės supervizija.  

M.Bautrėnienė  

13. 19 d. 

14.00 -15.00 val.  

18.00 val.  

ATVIRŲ DURŲ DIENA  

Būsimiems gimnazijos mokiniams. 

Būsimų gimnazijos mokinių tėvams. 

Mokinių tarybos nariai, 

mokytojai, specialistai,  

A.Vinciūnienė, 

A.Urbonienė, 

D.Račkys 

14. 20 d. 

18 val. VDU salė 

NETRADICINĖ UGDYMO DIENA IV klasių mokiniams (žiūrėti PASTABA (3)) 

ŠIMTADIENIS 

IV kl.mokiniai, mokytojai IV klasių vadovai 

D.Bukauskienė 

D.Krivickaitė 

A.Vrubliauskienė 

Z.Butiškytė 

A.Račkauskienė 

15. 20 d. NETRADICINĖ UGDYMO DIENA 

Kultūrinė veikla 

IB kl. mokiniai A.Šepetkienė 

16. 20 d. 11 val. 

Lapių pagr. mokykla 

Lietuvos mokinių technologijų olimpiada (rajono etapas)  

 (registracija nuo 10 val.)  

Mokiniai A.Vitkauskienė 

E.Vasiliauskaitė 

17. 21 d. 11 val. Nacionalinio diktanto konkursas   

 

PASTABA (1) * Papildomų mokinių atostogų metu (vasario 17, 18 d.) gimnazijos administracija, mokytojai bei specialistai dirba įprastu darbo režimu 

(išskyrus 17 d., jei ji mokytojams direktoriaus įsakymu skiriama kaip laisva diena, kompensuojant jų darbą šventinės dienos metu). Kiti darbuotojai (vasario 

17 d.) ir visi darbuotojai vasario 18 d. dirba pagal tomis dienomis turimų pamokų tvarkaraščio laiką, darbą pradėdami ne vėliau kaip 9.00 val. ir baigdami ne 

anksčiau 14.00 val. (jei tvarkaraštyje pamokos nesibaigia anksčiau).  

 

PASTABA (2) Mokytojų darbo laiko apskaita vasario 17, 18 d. vykdoma kiekvieną dieną raštinėje. Registracija darbuotojams privaloma. Už savalaikį ir 

teisingą laiko pradžios bei pabaigos įrašą registracijos žurnale atsako kiekvienas mokytojas asmeniškai. 

 

PASTABA (3) Vasario 20 d. gimnazijos abiturientams ugdymą organizuojant kitomis ugdymo formomis, šiems mokiniams dėstantys mokytojai dirba 

gimnazijoje pagal tose  klasėse turimų pamokų tvarkaraštį.  

 



 

 

PRIMINIMAS  

Vasario 26 d. 13.30 val. - kvalifikacijos kėlimo seminaras mokytojams „Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas- skirtingų mokinių poreikių 

tenkinimo galimybė“. 

 

 

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

direktoriaus pavaduotojai                       A.Urbonienė                      A.Vinciūnienė                                    D.Račkys 

  

 


