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KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS       
 

Renginio pavadinimas Diena, laikas, vieta Dalyvauja Atsakingas 

IV klasių mokinių brandos egzaminų pasirinkimas. 01 d. Klasių vadovai, 

mokytojai 

A.Bartašius 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS suvesti duomenis į mokinių 

registrą apie mokinių pasirinktus brandos egzaminus 

01 d. IV klasių vadovai A.Bartašius 

Lietuvių k. ir literatūros  įskaitos temos, patvirtintos direktorės, 

suvedamos į duomenų perdavimo sistemą KELTAS. 

01 d. Lietuvių k. ir 

literatūros mokytojai 

A.Bartašius 

Vidurinio ugdymo programos organizavimas 2017 m. II kl. 

individualių ugdymo planų suvestinės sudarymas. 

01 – 20 d. II  klasių vadovai ir 

mokiniai 

A.Bartašius 

Mokyklos duomenų perdavimo sistemoje KELTAS išspausdintus, 

kandidatų pasirašytus ir mokyklos vadovo parašu patvirtintus 

kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus pateikti švietimo sk. 

03 d. IV klasių mokiniai A.Bartašius 

 1 (9) klasių anglų kalbos olimpiada I turas 03 – 06 d.  

7 pamoka (13,55-14,40) 

304 kab.  

Iš anksto užsiregistravę 

mokiniai 

J. Damijonaitienė 

R. Misiūnienė 

Užsienio kalbų metodinės grupės pasitarimas 03 – 07 d.  

11.40-12.05 

108 kab. 

Mokytojai D. Cibulskienė 

Gimnazijos įsivertinimo darbo grupės pasitarimas  03 – 14 d.  

11.40-12.05 

308 kab. 

Nariai R. Krygerienė 

Projekto „Darnios eismo saugos diegimas remiantis Norvegijos patirtimi 

(DESA)“ baigiamoji popietė „Protų mūšis“ 

06 d.  

12.05 – 13.45 val. 

Aktų salėje 

II – IV klasių 

gimnazistai 

G. Šukytė 

"Aktyvių tėvų klubas" susitikimas ir  Tėvų įgūdžių užsiėmimas 

"Laimingi tėvai - laimingi vaikai" (ves psichologė Nida Gruodienė). 

07 d. 

18 - 19.30 val. 
Mokinių tėvai L. Šekienė 

Akcija „Spalvų savaitė“ 06 – 10 d. Gimnazijos 

bendruomenė 

MSS 

Projektas – akcija „Aš – Lietuvos pilietis“, skirta Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. 

„Trispalvis pavasaris“ – karpinių (medžiai, paukščiai, tautinių juostų 

ornamentai) paroda 

Tautinės pertraukos: 

 Dainų  

 Šokių  

10 d. 

 

 

 

 

10.35 val. aktų salėje 

11.40 val. aktų salėje 

Gimnazijos 

bendruomenė 

G. Šukytė 

Menų mokytojai 



Tiksliųjų mokslų dalykinė savaitė –  

 matematikos „Protų kova“ (I – II kl.) 

 tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2017“ 

 Skirta Tarptautinei PI dienai paminėti. 

14 – 17 d. I – III klasių gimnazistai A. Sipavičius 

Netradicinė biologijos pamoka „Europos Sąjungos Aplinkosaugos naujovės“, 

dalyvauja Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana 

Lokoševičiūtė – Burneikienė  

14 d.  

9.50 val. 

217 kab. 

I A klasės gimnazistai P. Stankevičienė 

Edukacinio projekto „Kino klubas“ gimnazijoje atidarymas. Lietuvos kino 

centras ir Kultūros ministerija. 

16 d. II C klasės grupė ir 

pageidaujantys 

R. Krygerienė 

G. Šukytė 

Paruošti mokytojų sąrašą mokyklinių brandos egzaminų kandidatų 

darbams vertinti 

17 d. Mokytojai A.Bartašius 

Lietuvių kalbos įskaita IV kl. mokiniams (viešasis kalbėjimas) 20 – 31 d.  

pamokų metu / po pamokų,  

pagal direktorės įsakymu patvirtintą grafiką  

IV kl. mokiniai A. Bartašius 

Lietuvių k. ir literatūros įskaitos organizavimas IV klasių mokiniams 20 – 31 d. Lietuvių k. ir 

literatūros mokytojai 

A.Bartašius 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 20 – 24  d. I – IV klasių gimnazistai L. Šekienė 

A. Miklaševičiūtė 

Netradicinė biologijos pamoka „Europos Sąjungos Aplinkosaugos naujovės“, 

dalyvauja Kauno Europe Direct informacijos centro vadovė Diana 

Lokoševičiūtė – Burneikienė  

21 d.  

13.55 val. 

217 kab. 

III klasės gimnazistai P. Stankevičienė 

Kultūrinė pažintinė diena, skirta edukacinei veiklai 28 d. I – IV klasių gimnazistai Klasių vadovai 

G. Šukytė 

Gimnazijos teatro trupės spektaklio premjera –  

Rebeka Una „Atjunk“,  inscenizacija.  
Režisierė Martyna Gedvilaitė 

29 d. 

Aktų salė 

Gimnazijos 

bendruomenė 

G. Šukytė 

M. Gedvilaitė 

Paruošti mokytojų (pirmaeilininkų) sąrašą valstybinių brandos 

egzaminų vykdymui 

31 d. Mokytojai A.Bartašius 

Elektroninio dienyno priežiūra 1 – 31 d. Mokytojai A.Bartašius 

 

 

 


