
KAUNO „VARPO“ GIMNAZIJA . 2017 – 2018 m. m.                                                                                                              TVIRTINU  

                                                                                                                                                                                                       Direktorė Ilmantė Bagdonė   

VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS      
 

Renginio pavadinimas Diena Laikas Vieta Dalyvauja Atsakingas 

Sisteminga mokinių lankomumo, vėlavimo į 

pamokas analizė ir aptarimas mokinių gerovės 

darbo  grupėje 

01 d. Darbo valandos 322 kab. VGK nariai ir 

kviesti mokiniai 

A.Bartašius 

Motyvacijos stiprinimo grupė 01 ir 08 d. 6 pamoka 

5 pamoka 

Poilsio kambarys II kl. gimnazistai 

III kl. gimnazistai 

L. Šekienė 

Renginių ciklas „Būk gimnazistas“ 

 Gimnazijos savivaldos atstovų pranešimas 

„Kauno „Varpo“ gimnazijos privalumai ir 

galimybės“ 

 Apžvalginė ekskursija Kauno „Varpo“ 

gimnazijoje 

 Proto mūšis „Sveikatą stiprinanti 

mokykla“ 

 Dailės, technologijų kūrybinės dirbtuvės  

„Mano gebėjimai, kuriuos atrandu iš 

naujo“, kūno kultūros žaidimai 

06 ir 08 d.  

12.05 – 12.50 

 5 pamoka 

 

 

 

 

13.00 – 13.45  

6 pamoka 

13.55 – 14.40  

7 pamoka 

 

Aktų salė 

 

 

 

 

 

Aktų salė 

 

Dailės, technologijų 

kabinetai, sporto salė, 

atletikos kab. 

Kauno Petrašiūnų 

progimnazijos 8 

klasių mokiniai  

(6 d.) 

 

VDU „Atžalyno“ 

progimnazijos 8 

klasių mokiniai  

(8 d.) 

 

 

I.Bagdonė 

R. Butrimienė 

MSS 

P. Stankevičienė 

G. Šukytė 

Menų, kūno kultūros 

mokytojai 

MEPA projektas: 

 Paskaita „Jaunimo teisės ir galimybės ir 

Europrotai ES“.  

Lektorės Diana Burneikienė, Kauno Europe 

Direct vadovė; 

Aurelija Prašmantaitė, VDU politikos mokslų 

magistrė. 

08 d. 10.55 val. 317 kab. Pageidaujantys III - 

IV klasių 

gimnazistai. 

G. Šukytė 

 

Ugdymo diena, skirta mokinių karjeros švietimui 

-   išvykos į  įmones, susitikimai su įvairių 

profesijų atstovais. 

09 d. Pagal parengtą 

grafiką 

Pagal parengtą grafiką  I – IV klasių 

gimnazistai 

G. Šukytė 

Klasių vadovai 

Valentino dienos foto siena ir Valentino paštas 14 d.   I – IV klasių 

gimnazistai 

 

Individualūs pokalbiai dėl asmeninės pažangos, 

VBE pasirinkimų 

01 – 15 d. Saviugdos 

pamokos 

Kauno Varpo gimnazija Mokiniai, klasių 

vadovai 

I.Bagdonė 

Kuruojantys 

pavaduotojai 



Elektroninio dienyno priežiūra 01 – 28 d. Darbo valandos 322 kab. Mokytojai A.Bartašius 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas: 

 Dalyvavimas projekte – akcijoje „Aš – 

Lietuvos pilietis“ 

 Dalyvavimas akcijoje „Iškelk Lietuvos 

vėliavą“ 

 Viktorina 

15 d. 10.35 – 11.10 val. Aktų salė, gimnazijos 

vidaus ir lauko erdvės 

Gimnazijos 

bendruomenė 

G. Šukytė 

R. Mačiulis 

IV-ųjų gimnazijos klasių mokinių pasiruošimas 

brandos egzaminų ir įskaitų pasirinkimui. 

Iki 15 d. Darbo valandos 322 kab. IV klasių vadovai A.Bartašius 

Individualus dalyvavimas visuomeninėje akcijoje 

„Uždek žvakutę ant savanorių kapo“ 

16 d. 11.00 val. Įvairios Kauno miesto 

kapinės 

Individualus 

gimnazijos 

bendruomenės 

narių dalyvavimas 

I.Bagdonė 

G. Šukytė 

Bandomųjų VBE analizė 12 d. 9.00 val. Kauno Varpo gimnazija Administracijos 

atstovai 

Kuruojantys 

pavaduotojai 

Lietuvos mokinių dailės olimpiados I etapas 14 d. 15.00 val. Dailės kabinetas I – IV klasių 

gimnazistai 

G. Šukytė 

V. Mikalajūnaitė 

Konsultacijos mokiniams 19 d. 10.00-13.00 val. Dalykų kabinetai Mokiniai 

(pageidaujantys) 

Mokytojai 

R. Butrimienė 

Užsienio kalbų metodinės grupės pasitarimas, 

gerosios patirties sklaida 

20 d. 10.00 val. 108 kab. Mokytojai R. Butrimienė 

Įsivertinimo darbo grupės pasitarimas. Rodiklių 

aprašymas pagal mokyklos kontekstą. 

20 d. 13.00 val. 308 kab. Darbo grupės 

nariai 

R. Krygerienė 

Šimtadienis 21 d. 18.00 val. VDU Didžioji salė III – IV klasių 

gimnazistai 

Administracija 

III – IV klasių 

vadovai,  

M. Gedvilaitė 

Duomenų perdavimo sistemoje KELTAS įkelti 

duomenis apie abiturientų egzaminų pasirinkimus 

Iki 23 d. Darbo valandos 322 kab. IV klasių vadovai A.Bartašius 

Per dvi darbo dienas patikrinti ir, jei reikia, 

Mokinių registre ištaisyti iki vasario 24 d. įvestus 

duomenis apie mokinių pasirinktus brandos 

egzaminus, atitinkamų dalykų kursus, pirmojo 

pusmečio įvertinimus, buvusių mokinių 

pasirinktus brandos egzaminus 

 

26 – 27 d. Darbo valandos 322 kab. IV klasių vadovai A.Bartašius 



Protmūšis ,,Sveika gyvensena‘‘  26 – 28 d.   I – II klasių 

gimnazistai 

Gamtos mokslų 

metodinė grupė,  

D. Orvidienė 

Gimnazijos duomenų perdavimo sistemoje 

KELTAS išspausdintus, kandidatų pasirašytus ir 

gimnazijos direktorės parašu patvirtintus 

kandidatų brandos egzaminų pasirinkimų sąrašus 

pateikti švietimo skyriui 

28 d. Darbo valandos 322 kab. Direktorė A.Bartašius 

Netradicinio ugdymo pamokos „Mokykla be 

sienų – mokausi kitaip“, išvykos į KTU kūrybines 

dirbtuves dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose 

28 d. Pagal parengtą 

grafiką 

KTU I – IV klasių 

gimnazistai 

G. Šukytė 

Klasių vadovai 

Sistemoje KELTAS patikrinti vardinius sąrašus ir 

sudaryti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ir 

buvusių mokinių, kuriems reikalingi pritaikymai, 

sąrašą (PUPP aprašo 30.3 punktas). 

09 d. Darbo valandos 322 kab. II klasių vadovai A.Bartašius 

Edukacinis užsiėmimas ,,Varpelio“ pradinių 

klasių mokiniams, skirtas projektui  #MEPA 

Lietuva įgyvendinti. 

Diena ir laikas 

derinami. 

 Kauno ,,Varpo“ gimnazija, 

informacinis centras 

Kauno ,,Varpelio“ 

pradinės mokyklos 

mokiniai. 

L. Mačaitytė-

Kaselienė. 

Informacinis stendas, kūrybos paroda, skirta 

vasario mėnesį gimusiems literatūros, kultūros 

veikėjams (Balys Sruoga, Motiejus Valančius). 

01 – 28 d. Darbo valandos  Gimnazijos biblioteka 

(informacinis centras). 

Gimnazijos 

mokiniai 

L. Mačaitytė-

Kaselienė. 

MEPA projektas: 

 Pamokos ir viktorinos „Varpelio“ pradinės 

mokyklos mokiniams „ES ir EP“ 

Sutartu laiku  Kauno „Varpelio“ pradinė 

mokykla 

Kauno „Varpelio“ 

pradinės mokyklos 

4 klasių mokiniai 

D. Cibulskienė 

MEPA projekto 

jaunieji 

ambasadoriai 

Ugdomasis konsultavimas 01 – 28 d. Pagal grafiką Dalykų kabinetai Mokytojai Direktorė, 

pavaduotojai 

Arbatos pertraukos Kiekvieną 

penktadienį 

11.40 val. Mokytojų kambarys Mokytojai L. Šekienė 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/mepalietuva?source=feed_text&story_id=602805870068776
https://www.facebook.com/hashtag/mepalietuva?source=feed_text&story_id=602805870068776

