
PATVIRTINTA                

Kauno „Aušros“ gimnazijos Direktorės 

2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-418 

        

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

2022 m. LAPKRIČIO mėn. veiklos planas 

 

 
Eil 

Nr. 

Renginio  

pavadinimas 
Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1. Visų Šventųjų diena  Antradienis 1 d.    

2. Vėlinės  Trečiadienis 2 d.    

3. Anglų kalbos VBE rašto dalies 

(rašinio) vertinimo kriterijų 

pristatymas ir praktinis mokytojų 

užsiėmimas. 

215 kab. Ketvirtadienis 3 d. 

10.00 val. 

 

Užsienio kalbų 

metodinės grupės 

nariai 

R. Rudzenskaitė, anglų 

k. ME, 

J. Savickienė, anglų k. 

vyr. mokytoja 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

4. Socialinių mokslų metodinės 

grupės susirinkimas – 

„Gimnazijos tvarkos aprašų 

analizė ir pasiūlymai“ 

220 kab. Ketvirtadienis 3 d. 

10.00 val. 

Socialinių mokslų 

metodinės grupės 

nariai, kuruojantis 

vadovas 

E. Aleknavičienė, 

geografijos mokytoja 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

5. Tiksliųjų mokslų metodinės 

grupės pasitarimas – „Gimnazijos 

tvarkos aprašų analizė ir 

pasiūlymai“ 

 

344 kab. Ketvirtadienis 3 d. 

10.00 val. 

Tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

nariai 

G. Augulis, tiksliųjų 

mokslų metodinės 

grupės pirmininkas 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

6. Lietuvių metodinės grupės 

pasitarimas – „Gimnazijos tvarkos 

aprašų analizė ir pasiūlymai“ 

460 kab. Ketvirtadienis 3 d. 
10.00 val. 

Lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

nariai 

S. Mikalauskienė, 

lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

7. Menų, technologijų ir fizinio 

ugdymo metodinės grupės 

susirinkimas – „Gimnazijos 

tvarkos aprašų analizė ir 

pasiūlymai“ 

111 kab. Penktadienis 4 d. 

10.00 val. 

Menų ir 

technologijų 

metodinės grupės 

nariai 

I. Gruzdienė, menų, 

technologijų ir fizinio 

ugdymo metodinės 

grupės pirmininkė 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 



8. Finansų olimpiada 2022 Tikslinama Nuo pirmadienio 7 d. 

iki 12 d. (tikslinama) 

1-4 klasių 

mokiniai 

V. Kalinauskaitė, 

ekonomikos mokytoja 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

9. Dalyko mokytojas  kartu su 

mokiniu aptaria mokymosi 

sėkmes ir nesėkmes, mokinio 

mokymosi pažangos siekius 

(Mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aprašas),  sudaromas/ 

tikslinamas mokymosi pažangos 

planas 

Kabinetai Nuo pirmadienio 7 d. 

iki 25 d. 

1-4 klasių 

mokiniai 

Dalykų mokytojai  K. Statkutė-Dainienė, 

G.Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

10. Paroda „2022 metų Nobelio 

premijos laureatai” 

Biblioteka Nuo pirmadienio 7 d. 

iki trečiadienio 30 d. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

11. Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Antradienis 8 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

12. Pasitarimai, susitikimai su 4-ų 

klasių gimnazistais, jų tėvais ir 

klasių vadovais dėl egzaminų 

pasirinkimų 

473 kab. Nuo antradienio 8 d. 

iki 18 d. 

pagal suderintą 

grafiką 

Mokiniai, klasių 

vadovai, 

dėstantys 

mokytojai ir tėvai 

(esant būtinybei) 

4-ų klasių vadovai, 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

13. Pakartotinis lietuvių kalbos 

bandomasis egzaminas 

465 kab. Antradienis 8 d. 

12.00-16.00 

Rašinio nerašę 4 

klasių gimnazistai 

S. Mikalauskienė, 

lietuvių kalbos 

metodinės gr. 

pirmininkė 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

14. Užsiėmimai Krepšinio namuose  Krepšinio 

namai 
Nuo antradienio 8 d. 

iki 26 d. 

1-2 gimn. klasių 

mokiniai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius,  

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

 

15. Tiksliųjų mokslų metodinės 

grupės susirinkimas „4-ųjų gim. 

klasių mokinių matematikos VBE 

diagnostinio darbo Nr. 1 

rezultatai“ 

344 kab. Trečiadienis 9 d. 

14.00 val. 

Tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

nariai  

G. Augulis, tiksliųjų 

mokslų metodinės 

grupės pirmininkas 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



16. Visuotinis darbuotojų 

susirinkimas dėl galimo smurto ir 

priekabiavimo darbe atvejų 

nagrinėjimo komisijos steigimo 

227 kab. Ketvirtadienis 10 d. 

11.40 val. 

Gimnazijos 

darbuotojai 

Darbo Taryba N. Baltrėnienė, direktorė 

17. Biologijos diagnostinis testas 227 kab., 

462 kab. 
Ketvirtadienis 10 d. 

3-4-5 pamokų metu 

4-tų klasių 

mokiniai 

R. Skirgailienė, 

biologijos MM, 

E. Railė, biologijos 

MM 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

18. 1-ų klasių  mokinių inauguracija Gimnazijos 

erdvės 
Penktadienis 11 d. 

13.00 val. 

 

1-ų klasių 

mokiniai 

3 klasių mokiniai ir 

vadovai, 

 

K.Statkutė-Dainienė,  G. 

Rimkevičius,  

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

19. Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 14 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

20. Pasitarimas-diskusija su 3a klasės 

vadove „Sėkmingo klasės vadovo 

darbo organizavimas“ 

473 kab. Pirmadienis 14 d. 

10.00 val. 

(3 pamoka) 

3a klasės vadovė 

L.Gustaitienė 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

21. Pasitarimas-diskusija su 3b klasės 

vadove „Sėkmingo klasės vadovo 

darbo organizavimas“ 

473 kab. Pirmadienis 14 d. 

11.00 val. 

(4 pamoka) 

3b klasės vadovė 

J.Savickienė 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

22. Socialinė akcija „10 dienų be 

narkotikų“. Dalyvauja BPVS 

vyresnysis tyrėjas Darius Joneikis 

gimnazija ir 

jos prieigos 
Nuo pirmadienio 14-

24 dienomis 

bendruomenės 

nariai 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

N. Baltrėnienė, direktorė 

23. Paroda „2022 metų Nobelio 

premijos laureatai” 

Gimnazijos 

FC 
 Antradienis 15 d. Gimnazijos 

bendruomenė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

 

24. 

Viktorina „Kas tie 2022 metų 

Nobelio premijos laureatai?” 

TAMO 

dienynas 
Nuo antradienio 15 

d. iki penktadienio 

25 d. 

1-4 klasių 

gimnazistai 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

25. Pasitarimas-diskusija su 3c klasės 

vadove „Sėkmingo klasės vadovo 

darbo organizavimas“. 

473 kab. Antradienis 15 d. 

11.00 val. 

(4 pamoka) 

3c klasės vadovė 

I.Každailytė 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



26. Pasitarimas-diskusija su 3e klasės 

vadove „Sėkmingo klasės vadovo 

darbo organizavimas“. 

473 kab. Antradienis 15 d. 

13.00 val. 

(6 pamoka) 

3e klasės vadovė 

R.Veličkienė 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

27. Tarpklasinės matematikos 

viktorinos „MMM“ atrankinis 

turnyras. 

eTest.lt 

svetainė 
Antradienis 15 d. 

nuo 16.00 val. 

(nuotolinis) 

1-ųjų gim. klasių 

mokinių 

komandos 

G. Augulis 

matematikos MM, 

tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkas 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

28. Vaiko gerovės komisijos posėdis 

„Dėl ugdymosi sunkumų turinčių 

mokinių“ 

muziejus Trečiadienis 16 d. 

15.30 val. 

VGK nariai, 

kviestieji 

asmenys 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

29. Pasitarimas-diskusija su 3d klasės 

vadovu „Sėkmingo klasės vadovo 

darbo organizavimas“. 

473 kab. Trečiadienis 16 d. 

11.40 val. 

 

3d klasės vadovas 

G.Augulis 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

30. Tolerancijos diena. Susitikimas su 

kviestiniu svečiu 

227 kab. Trečiadienis 16 d. 

2 ir 3 pamoka 

V. Kalinauskaitė V. Kalinauskaitė, 

tikybos mokytoja,  

D. Mikučionienė, etikos 

MM 

N. Baltrėnienė, direktorė 

31. Socialinė akcija skirta tarptautinei 

Tolerancijos dienai paminėti  

Gimnazija Trečiadienis 16 d. 

Pertraukų metu 

1-4 gimn. klasių 

mokiniai 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė 

A. Chmieliauskienė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

32. Lietuvių kalbos diagnostinis 

kontrolinis darbas 2 gimn. klasių 

mokiniams 

460, 465, 

466, 345, 338 

kab. 

Ketvirtadienis 17 d. 

per lietuvių k. 

pamokas 

 

2 gimn. klasių 

mokiniai 

S. Mikalauskienė, 

lietuvių k. metodinės 

gr. pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

33. Darbo grupės gimnazijos 2023 m. 

veiklos planui parengti 

pasitarimas 

Muziejus Ketvirtadienis 17 d. 

15.00 val. 

 

Darbo grupės 

nariai 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, direktorė 

34. Tarpklasinės matematikos 

viktorinos „MMM“ atrankinis 

turnyras. 

eTest.lt 

svetainė 
Ketvirtadienis 17 d. 

nuo 16.00 val. 

(nuotolinis) 

2-ųjų gim. klasių 

mokinių 

komandos 

G.Augulis matematikos 

mokytojas 

metodininkas, tiksliųjų 

mokslų metodinės 

grupės pirmininkas 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

35. Metodinių grupių posėdžiai 

aptariant priemones strateginio  ir 

metinio planų tikslams 

Kabinetai Nuo ketvirtadienio 

17 d. iki 24 d. 

 

Dalykų mokytojai Metodinių grupių 

pirmininkai 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



įgyvendinti 

36. Regos patikra mokyklos 

darbuotojams (UAB  

„Akivaizda“, dr. B. Būdienė) 

105 kab. Penktadienis 18 d. 

9.00-12.00 

Pageidaujantys 

pedagogai ir kiti 

mokyklos 

darbuotojai 

V. Čekanauskienė, 

visuomenės sveikatos 

specialistė  

N. Baltrėnienė, direktorė 

37. Socialinė akcija „Pasisveikinkime 

su kiekvienu“, skirta pasaulinei 

sveikinimosi dienai paminėti. 

fojė Pirmadienis 21 d. 

7.30-8.00 val. 

bendruomenės 

nariai 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė metodininkė. 

N. Baltrėnienė, direktorė 

38. Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 21 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

39. Atranka į anglų k. klubo gabių 

narių ratą 

348 kab. Nuo pirmadienio 21 

d. iki trečiadienio 23 

d. 

1-3 gimnazinių 

klasių mokiniai 

R. Petrauskaitė - 

Gervickienė, anglų k. 

MM, J. Savickienė, 

anglų k. vyr. mokytoja 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

40. Kūrėjų popietė „Pagauk kūrybos 

paukštę“ 

Skaitykla Antradienis 22 d. 

13.00 

1-4 klasių 

gimnazistai 

S. Mikalauskienė, 

lietuvių k. metodinės 

gr. pirmininkė 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

41. Gamtos mokslų metodinės grupės 

susirinkimas 

349 kab. Trečiadienis 23 d. 

14.45 val. 

Biologijos, 

chemijos, fizikos 

mokytojos 

A. Surblienė, gamtos 

mokslų metodinės 

grupės pirmininkė 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

42. Lietuvių metodinės grupės 

posėdis, skirtas  aptarti 

bandomojo egzamino rezultatus 

bei  priemones strateginio  ir 

metinio planų tikslams 

įgyvendinti 

 

465 kab. Ketvirtadienis 24 d. 

nuo 15.30 val. 

Lietuvių kalbos 

mokytojos 

S. Mikalauskienė, 

lietuvių k. metodinės 

grupės pirmininkė 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

43. Tėvų diena „Mokinių mokymosi 

sėkmė‘‘ (kontaktinės, nuotolinės 

konsultacijos – susitikimai su 

Kontaktiniu 

būdu 

kabinetuose 

Ketvirtadienis 24 d. 

nuo 17 val. pagal 

registraciją 

Gimnazijos 

mokytojai, 

mokinių tėvai, 

Klasių vadovai, 

pavaduotojai ugdymui 

N. Baltrėnienė, direktorė 

 



dalykų mokytojais) arba 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

(registracijos forma  

bus atsiųsta į TAMO 

lapkričio 18d.) 

globėjai 

44. Dalykų mokytojai pateikia 

gruodžio mėnesio kontrolinių 

darbų datas 

Per TAMO Iki penktadienio 25 

d. 

Dalykų mokytojai S. Kondrotaitė, 

matematikos mokytoja 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

45. Adventinis rytmetis Aktų salė Pirmadienis 28 d. 

1 pamoka 

Administracija, 

mokytojai, klasių 

atstovai 

V. Kalinauskaitė, 

tikybos mokytoja 

 

46. Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 28 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

Pateikti:  

 

Iki  10 d. klasių vadovai  pateikia socialinei pedagogei bei kuruojančiam pavaduotojui klasės vadovo priežiūros suvestines. 

 

Iki 11 d. lietuvių kalbos mokytojai pateikia 2 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimo (žodžiu) pasirinktas temas. 

G. Rimkevičius  

Iki 18 d. klasių vadovai pateikia mokinių prašymus dėl Brandos egzaminų pasirinkimo. 

               K. Statkutė-Dainienė 

 

Iki 30 d. ilgalaikės socialinio ir emocinio ugdymo programos LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ programos įgyvendinimo priežiūra. 

               A.Dailydaitė 

 

Ugdomoji priežiūra. Savalaikės pagalbos organizavimas bei individualios pažangos matavimas pamokoje:  

lapkričio 07-18 d.– pirmų-antrų klasių  pamokose; 

lapkričio 21 - 30 d.– trečiųjų-ketvirtųjų  klasių pamokose. 

Pamokų stebėjimas pagal pateiktą grafiką. 

               N. Baltrėnienė 

               K. Statkutė-Dainienė 

               G. Rimkevičius 

Ruošė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

Kristina Statkutė-Dainienė, tel. (8 37) 399096  


