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 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 54 straipsnio 5 punktu bei 

kitais bendrojo ugdymo įstaigų veiklą ir gimnazijos veiklos planavimą reglamentuojančiais 

dokumentais:  

 1. S u d a r a u  gimnazijos 2017 m. veiklos plano projekto rengimo darbo grupę: 

              Audronė Urbonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkė; 

Saulius Skučas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

             Zita Talutienė, geografijos mokytoja ekspertė – mokytojų metodinės tarybos 

pirmininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė; 

Aušra Masiulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė – antrų užsienio kalbų 

metodinės grupės pirmininkė; 

Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė – gamtos mokslų metodinės grupės 

pirmininkė;  

Virginija Levanauskaitė, informacinių technologijų ir matematikos vyr. mokytoja – 

matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė; 

Ina Grinienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, IIIC klasės vadovė – klasių 

vadovų / kuratorių metodinės grupės pirmininkė. 

 2. K v i e č i u darbo grupės veikloje dalyvauti mokinių ir mokinių tėvų atstovus: 

 Vytautą Gluoksnį, mokinių tėvą, gimnazijos tarybos pirmininką; 

 Virginiją Kondratavičienę, mokinių mamą, gimnazijos tarybos narę; 

 Almantą Vitkauską, IVD kl. mokinį, gimnazijos mokinių prezidentą; 

 Augustę Lučkaitę, IVA kl. mokinę, mokinių tarybos narę. 
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 3. N u r o d a u direktoriaus pavaduotojui ugdymui Dainiui Račkiui, direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams Juozui Stasiukoniui, pagalbos mokiniams specialistėms Gintarei 

Orintienei, Jurgai Raudienei, Elenai Raudaitienei iki 2017 m. sausio 9 d. pateikti darbo grupei  savo 

personalinės ir kuruojamų sričių veiklos organizavimo bei priežiūros vykdymo 2017 m. veiklos 

planus.   

4. Darbo grupei iki 2017 m. sausio 23 d. su veiklos plano projektu susipažinti Kauno 

rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Sondrą 

Pakalnienę ir pateikti jį svarstyti gimnazijos mokytojų tarybai. 

5. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

pavaduojanti direktorių    Audronė Urbonienė 

 


