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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 2018 m. veiklos plano projekto rengimo darbo grupę: 

              1.1. Audronė Urbonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės 

pirmininkė; 

1.2. Nariai: 

1.2.1. Žydrūnė Bastienė  – direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

1.2.2. Gintarė Orintienė – socialinė pedagogė; 

             1.2.3. Zita Talutienė, geografijos mokytoja ekspertė – mokytojų metodinės tarybos 

pirmininkė, socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė; 

1.2.4. Saulius Skučas, anglų kalbos mokytojas metodininkas – pirmos užsienio kalbos 

metodinės grupės pirmininkas; 

1.2.5. Aušra Masiulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė – antrų užsienio kalbų 

metodinės grupės pirmininkė; 

1.2.6. Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė – gamtos mokslų metodinės 

grupės pirmininkė;  

1.2.7. Laura Kuncevičienė, etikos mokytoja-psichologė, IC klasės vadovė – klasių 

vadovų/kuratorių metodinės grupės pirmininkė; 

1.2.8. Lina Labatmedienė – psichologė. 

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

 2.1. Vytautą Gluoksnį, mokinių tėvą, gimnazijos tarybos pirmininką; 

 2.2. Ugnę Šimonėlytę, IE klasės mokinę, gimnazijos mokinių tarybos narę. 

 3. N u r o d a u direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams Juozui Stasiukoniui, 

pagalbos mokiniams specialistėms Gintarei Orintienei, Linai Labatmedienei, Laurai 

Kuncevičiernei, Elenai Raudaitienei iki 2018 m. sausio 5 d. pateikti darbo grupės pirmininkei savo 

veiklos planus 2018 metams ir dalyvauti plano projekto rengimo darbo grupės veikloje ir ypač 

rengiant tas plano dalis, kurios susijusios su pagalbos mokiniams teikimu.   

4. Darbo grupei iki 2018 m. sausio 22 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.  

 

 

Direktorius      Vidmantas Vitkauskas 

 


