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Budintis vadovas I savaitė 

08-22-09-07 

A. Buzienė 

II savaitė 

10-14 

S. Vaškūnienė 

III savaitė 

17-21 

L. Janickaitė 

IV savaitė 

24-28 

A. Buzienė 

Mokytojų taryba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08-29, 9.00 Mokytojų tarybos 

posėdis. Darbotvarkė: 

1. Mokytojų tarybos posėdžių 

sekretoriaus rinkimai. 

2. Vasaros darbų atlikimas ir 

kėlimas į aukštesnę klasę. 

(S.Vaškūnienė). 

3.  2018–2019 m. m. ugdymo 

planas (L. Janickaitė). 

4. Gimnazijos 2016–2018 

metų strateginio plano 

vykdymas (A. Buzienė). 

5. Dėl pedagogų darbo 

apmokėjimo tvarkos nuo 

2018-09-01 (A. Buzienė). 

6. Einamieji klausimai. 

Posėdžio vieta – IT kab. Nr.1. 

08-30, 9.00 PUPP ir brandos 

egzaminų rezultatų 

aptarimas. Egzaminų 

rezultatų analizės 

pristatymas. Ats. gimnazijos 

vadovai ir dalykų mokytojai. 

Posėdžio vieta – aktų salė 

   

Direkcinė taryba 

 

 

08-31, 10.00  Posėdis. 

Darbotvarkėje: vadybinių 

funkcijų pasiskirstymas. Ats. 

A. Buzienė 

 Stebėsena I klasėse 

(prisitaikymas prie naujų 

ugdymo(si) sąlygų, klasės 

mokymosi stiliaus 

nustatymas).  

Stebėsena I klasėse 

(prisitaikymas prie naujų 

ugdymo(si) sąlygų, klasės 

mokymosi stiliaus 

nustatymas). Stebėsena III 



Stebėsena III klasėse 

(gebėjimas mokytis pagal 

vidurinio ugdymo dalyko 

programos pasirinktą kursą, 

naujai atvykusių mokinių 

adaptacija 

klasėse (gebėjimas mokytis 

pagal vidurinio ugdymo 

dalyko programos 

pasirinktą kursą, naujai 

atvykusių mokinių 

adaptacija 

Mokinių taryba 

(MT) 

 09-12, 10.40 Steigiamasis 

gimnazijos mokinių tarybos 

susitikimas. Vieta – lietuvių 

k. kab. Nr. 2. Ats. I. 

Stanevičiūtė 

  

Brandos egzaminai   Iki 09-18 IV klasių vadovai 

supažindina mokinius su 

Brandos egzaminų 

organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašu, brandos 

egzaminų tvarkaraščiu. Ats. 

klasių vadovai. 

Iki 09-18 Egzaminuojamųjų 

dalykų mokytojai  

supažindina IV klasių 

mokinius su brandos 

egzaminų vykdymo 

instrukcijomis. Ats. dalykų 

mokytojai 

Iki 09-25, 10.00 IV klasių 

mokiniai parašo prašymus 

laikyti mokyklinius menų ir 

technologijų brandos 

egzaminus, brandos darbą. 

Ats. dalykų mokytojai, 

klasių vadovai 

Mokyklos renginiai 09-03 Mokslo ir žinių šventė. 

Pradžia – 9.00.  Ats. A. 

Buzienė, klasių vadovai 

 

 
 

 09-26 Netradicinio ugdymo 

diena, skirta  Europos kalbų 

dienai paminėti „Kalbos 

atveria duris“. Ats. anglų, 

rusų ir lietuvių kalbų 

mokytojai, klasių vadovai, 

kitų dėstomų dalykų 

mokytojai 

Metodinė taryba, Dalykų ilgalaikių planų  09-19, 14.45 Metodinės  



pirmininkė – 

Audronė 

Balčiūnaitė 

derinimas metodinėse 

grupėse. Ats. metodinių 

grupių pirmininkai 

tarybos pasitarimas. Vieta – 

matematikos kab. Nr.5. Ats. 

A. Balčiūnaitė 

Metodinės grupės 08-30, 15.00 Lietuvių kalbos 

ir literatūros mokytojų 

metodinė grupė . Gerosios 

patirties sklaida.Pokalbis 

„Darbas su naująja 

pagrindinio ugdymo 

programa: patirtis ir 

galimybės“. Vieta-L3 

kabinetas. Ats. R. 

Baranauskienė. 

08-30, 11.00. Gamtos mokslų 

ir kūno kultūros mokytojų 

metodinės grupės 

susirinkimas dėl ilgalaikių 

pamokų planų ir juose 

įrašomų veiklų suderinimo. 

Ats. D. Lesutienė. Vieta – IT 

kab. Nr.2. 

08-31 Užsienio kalbų 

metodinė grupė. Anglų 

kalbos pratybų pasirinkimo ir 

reikalingumo aptarimas; 

Anglų ir rusų kalbų ilgalaikių 

planų derinimas; užsienio 

kalbų valstybinio egzamino 

rezultatų aptarimas. Ats. I. 

Sakalauskienė 

09-12, 13.55 Matematikos 

mokytojų pasitarimas. Vieta – 

matematikos kab. Nr.4. Ats. 

D. Vilkienė 

 09-25, 14.45. Gamtos 

mokslų ir kūno kultūros 

mokytojų metodinės grupės 

susirinkimas dėl VBE 

rezultatų ir netradicinio 

ugdymo, integruotų, 

edukacinių erdvių 

panaudojimo, būrelio bei 

„Kolega–kolegai“ veiklų 

aptarimo. Ats. D. 

Lesutienė. Vieta – fizikos 

kab. 

Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 

kvalifikacijos 

08-28, 9.00-13.30 Seminaras 

„Socialinės ir emocinės 

kompetencijos – raktas 

gimnazisto galimybėms 

   



tobulinimas at(si)skleisti“. Lektorė – Asta 

Blandė. Ats. A. Buzienė. 

Vieta – IT kab. Nr.1 

Darbo grupė 

pedagogų etatų 

paskirstymo 

projektui rengti, 

vadovė  – Audronė 

Buzienė 

08-20, 9.00 posėdis. Vieta – 

IT kab. Nr. 1.  

08-24, 11.00 posėdis. Vieta – 

IT kab. Nr. 1 

  09-28 Posėdis virtualioje 

erdvėje. Darbotvarkėje: dėl 

gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklių naujos redakcijos. 

Ats. A. Buzienė, L. 

Kalesnykaitė 

Gimnazijos taryba 08-29, 17.30 Dėl pritarimo 

ugdymo planui 2018–2019 

m. m. Dalyvauja direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui L. 

Janickaitė. Ats. A. Buzienė, 

J. Jočys. Vieta – IT kab. Nr.1   

   

Vaiko gerovės 

komisija – 

pirmininkė Lina 

Janickaitė 

   09-25, 14.40 Vaiko gerovės 

komisijos posėdis. Vieta – 

IT kab. Nr.1. 

Gimnazijos veiklos 

įsivertinimas – 

darbo grupės 

vadovė Rita 

Česonienė 

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir pristatymas 

   09-27, 14.00 
Susitikimas-konsultacija 

su  NMVA  mokyklų 

įsivertinimo skyriaus 

metodininke J. 

Tumlovskaja. Vieta – 

istorijos kab. Nr.1. 

Dalyvauja visi 

gimnazijos mokytojai, 

vadovai ir pagalbos 

mokiniui specialistai. 

Ats. A. Buzienė, R. 



Česonienė 

Projektinė veikla  09-11, 10.00 I-III klasių 

gimnazistų susitikimas su 

Ignu Bakėjumi. Projektas 

„Kuriame gimnaziją be 

patyčių, smurto ir 

prievartos“. Ats. G. 

Gudonienė ir R. 

Kamarauskienė. Vieta - 

stadionas 

 09-24 Projektas 

„Mokinys – mokiniui“. 

Susitikimas su buvusia 

gimnaziste G. 

Bernotaite. Ats. R. 

Česonienė 

Projektas 

„Erasmus + 

DE.CO.D.E.“ 

projekto vadovė – 

Valda Maslinskienė 

Projekto veiklų tikslinimas ir 

planavimas 

Projekto veiklų tikslinimas ir 

planavimas. Projekto 

pristatymas 

 

Projekto veiklų tikslinimas ir planavimas. Projekto 

komandos formavimas 

 
 

Biblioteka  Vadovėlių išdavimas Paroda, skirta rašytojo 

Mariaus Katiliškio gimimo 

metinėms 

Paroda, skirta rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto gimimo 

metinėms 

Sporto varžybos   Pirmų-antrų klasių futbolo 

varžybos. Ketvirtadieniais, po 

šešių pamokų. R. Chmeliauskas 

 

Bendradarbiavimas 

su mokinių tėvais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

  09-20, 18.00 IV-tų klasių tėvų 

susitikimas su klasių ir 

gimnazijos vadovais. Ats. L. 

Janickaitė, IV-tų klasių vadovai. 

Vieta – mokytojų kambarys 

09-26, 17.30 Ic klasės 

tėvų susirinkimas. Vieta 

– istorijos kab. Nr. 2. 

Ats. M. Vaičelytė 

Visuomenės 

sveikatos priežiūra 

gimnazijoje – 

Laima Razmienė 

1. Stendas  „Pasaulinė širdies diena“ 

2. Asmens higienos patikra I-IV gimn. klasėse. 

3. Paskaitos pokalbiai. „Užkrečiamos ligos ir jų prevencija. Pedikuliozė, Niežai“. 

4. Vaikų sveikatos pažymų registracija, fizinio pajėgumo grupių sudarymas 

Pagalba mokiniui – 

psichologė Vaida 

 Prisistatymas pirmų klasių 

mokiniams (klasių vadovams 

Prisistatymas pirmų klasių 

mokiniams (klasių vadovams 

Prisistatymas pirmų 

klasių mokiniams (klasių 



Babrauskienė paskyrus laiką). 

Bendradarbiaujant su  

socialine pedagoge ir 

mokytojais, stendo kūrimas 

projektui „Kuriame gimnaziją 

be patyčių, smurto ir 

prievartos“ 

paskyrus laiką). 

Bendradarbiaujant su  socialine 

pedagoge ir mokytojais, stendo 

kūrimas projektui „Kuriame 

gimnaziją be patyčių, smurto ir 

prievartos“  

 

vadovams paskyrus 

laiką). 

Bendradarbiaujant su  

socialine pedagoge ir  

mokytojais, stendo 

kūrimas projektui 

„Kuriame gimnaziją be 

patyčių, smurto ir 

prievartos“ 

Kita veikla 

08-22, 15.00 Susitikimas su 

konsultantu etatinio darbo 

apmokėjimo klausimais V. 

Gendviliu. Ats. A. Buzienė, 

V. Anskaitė. IT kabinetas Nr. 

1. 

08-27, 9.00-13.30 seminaras 
„Švietimo įstaigų darbo 

užmokesčio reforma nuo 

2018-09-01“. Vieta – 

Ukmergės turizmo ir verslo 

informacijos centras. A. 

Buzienė, S. Vaškūnienė, V. 

Anskaitė 

 .  09-24, 15.00 Profesinės 

sąjungos narių 

susitikimas su 

gimnazijos vadovais ir 

vyr. buhaltere. Vieta – IT 

kab. Nr.1. Ats. L. 

Kalesnykaitė, A. 

Buzienė. 

09-27, IIc klasės 

mokinių istorijos ir 

pilietiškumo pamoka 

Medininkų muitinės 

memoriale. Ats. E. 

Rutkauskienė. 

09-27, buvusio 

mokyklos mokinio 

Leono Mlečkos 

(XXXIII-ioji laida) 

fotografijų ekspozicijos 

parodai rengimas. Ats. J. 

Krušinskaitė 

 

 
Planui informaciją rinko ir veiklas derino A.Buzienė 

 


