
Gimnazijos direktorės, pavaduotojų ugdymui planuojami susitikimai (posėdžiai, pasitarimai, renginiai)  

2022 m. rugsėjo mėn.  
 

 

Eil 

Nr. 

Renginio  

pavadinimas 

Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.  Mokytojų tarybos 

posėdis. Ugdymo ir 

veiklos gairės 2022-2023 

m. m. 

227 kab. Antradienis 30 d. 

11.00 val. 

Gimnazijos 

pedagogai 

Pavaduotojai 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

2.  Mokomųjų kabinetų 

paruošimo Mokslo ir 

žinių šventei apžiūra 

Mokomieji 

kabinetai 

Trečiadienis 31 d. 

(10.00-13.00 val.) 

Dalyko 

mokytojai 

Klasių vadovai K. Statkutė-Dainienė,  

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

3.  Mokslo ir žinių šventė 

gimnazijoje 

 

I-okų ir abiturientų 

susitikimas su gimnazijos 

administracija 

Pagrindiniai 

laiptai  

 

2-3 klasių 

kabinetai 

Rugsėjis 

Ketvirtadienis 1 d. 

10.00 val. 

 

 

Gimnazijos 

bendruomenė 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui, 

N. V. Žilinskienė, 

teatro vyr. 

mokytoja 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

4.  Vadovų pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 5 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

bibliotekinink

ė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

5.  Gamtos mokslų 

metodinės grupės 

susirinkimas 

349 kab. Trečiadienis 7 d. 

11.40 val. 

Gamtos 

mokslų 

mokytojai 

A.Surblienė, 

gamtos mokslų 

metod. grupės 

pirmininkė 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



6.  4- klasių vadovų 

pasitarimas dėl Mokytojų 

dienos organizavimo ir 

kitais einamaisiais 

reikalais 

472 kab. Trečiadienis 7 d. 

11.40 val. 

4-ų klasių 

vadovai 

K.Statkutė-

Dainienė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

7.  Klasių vadovų 

pasitarimai su socialine 

pedagoge, psichologe ir 

kuruojančiu vadovu dėl 

veiklos gairių 

Muziejus Nuo  trečiadienio  

7 d. 14.40 val.-1 kl. ir 

2 kl. vadovai 

8 d. 14.40 val.-3 kl. ir 

4 kl. vadovai 

1-4 klasių 

vadovai 

Socialinė 

pedagogė  A. 

Dailydaitė 

K. Statkutė-Dainienė, 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

8.  Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

susirinkimas 

220 kab.  Ketvirtadienis 8 d. 

14.40 val. 

Metodinės 

grupės nariai 

D.Mikučionienė,  

socialinių mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

G.Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

9.  Menų, technologijų ir 

fizinio ugdymo 

metodinės grupės 

susirinkimas.1. Dėl 

ilgalaikių teminių planų, 

neformalaus ugdymo 

programų, klasės vadovų 

planų aptarimo. 

2.MM R. Kvedarienės 

pranešimas „Savivaldus 

mokymasis Prancūzijos, 

Šveicarijos ir Italijos 

švietimo įstaigose“ 

111 kab. Ketvirtadienis 8 d.  

15.00 val. 

 

Menų 

technologijų ir 

fizinio 

ugdymo 

metodinės 

grupės nariai 

 

I.Gruzdienė, 

menų, 

technologijų ir 

fizinio ugdymo 

metodinės grupės 

pirmininkė 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

10.  Vadovų pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 12 d.  

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 



psichologė, 

bibliotekinink

ė 

11.  Užsienio k. metodinės 

grupės mokytojų 

susirinkimas 

215 kab. Pirmadienis 12 d. 

11.40 val. 

Užsienio k. 

metodinės 

grupės 

mokytojai 

J.Savickienė, 

užsienio k. 

metodinės 

mokytojų grupės 

pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

12.  Metodinė mokytojų 

diena: 

1. Seminaras-praktinis 

užsiėmimas (Erasmus + 

tarptautinio projekto 

“STEAM -įrankis 

kūrybiniam potencialui 

išreikšti” (paskutinių 

dviejų mobilumų veiklų 

sklaida, baigiamoji 

ataskaita kolektyvui); 

2. pasiūlymai vertinimo 

sistemos tobulinimui; 

3. Svarbūs einamieji 

klausimai. 

227 kab.  

 

Trečiadienis 14 d. 

15.00 val. 

 

Mokytojai, 

specialistai 

(Dalyvavimas 

privalomas) 

Projekto 

įgyvendinimo 

grupės nariai, 

dalyvavę 

mobilumuose; 

E.Railė, 

biologijos MM, 

projekto 

gimnazijoje 

koordinatorė; 

 

N Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

13.  Vadovų pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 19 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

bibliotekinink

ė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 



14.  Tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

pasitarimas:  

1. Matematikos PUPP ir 

VBE rezultatų analizė. 

2. Metodinės grupės 

pirmininko rinkimai. 

Kiti klausimai. 

344 kab. Trečiadienis 21 d. 

14.00 val. 

Metodinės 

grupės nariai 

G.Augulis, 

metodinės grupės 

pirmininkas 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

15.  Vaiko gerovės komisijos 

veiklos gairės 2022-2023 

m. m. 

muziejus Trečiadienis 21 d. 

14.40 val. 

VGK nariai G. Rimkevičius, 

direktorės 

pavaduotojas 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, direktorė 

16.  Vadovų pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 26 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

psichologė, 

bibliotekinink

ė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

17.  1-ų  klasių mokinių tėvų 

susirinkimas „Mes – 

„Aušros“ gimnazijos 

bendruomenės nariai: 

tradicijos, pareigos ir 

atsakomybės“ 

Aktų salė Ketvirtadienis 29 d. 

17.30 val. 

1 klasių 

mokinių tėvai 

G. Rimkevičius, 

K.Statkutė-

Dainienė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui 

N.Baltrėnienė 

gimnazijos direktorė 

 

 

18.  2-3-4-ų  klasių mokinių 

tėvų susirinkimas 

„Mokymosi motyvacija, 

jos skatinimas“ 

Klasių 

kabinetai 

Ketvirtadienis 29 d. 

17.30 val. 

2-4 klasių 

mokinių tėvai 

G. Rimkevičius, 

K.Statkutė-

Dainienė, 

direktorės 

pavaduotojos 

ugdymui 

N.Baltrėnienė 

gimnazijos direktorė 

 

 


