
 

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

2022 m. lapkričio  mėn.  

 

 
Eil 

Nr. 

Renginio  

pavadinimas 
Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Antradienis 8 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

2.  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 

3.  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 

4.  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 

5.  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 

6.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 14 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 



7.  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 

8.  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 

9.  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 

10.  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 

11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 21 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

17.  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 



18.  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 

19.  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 

20.  Tėvų diena „Mokinių mokymosi 

sėkmė‘‘ (kontaktinės, nuotolinės 

konsultacijos – susitikimai su 

dalykų mokytojais) 

Kontaktiniu 

būdu 

kabinetuose 

arba 

nuotoliniu 

būdu - Zoom 

Ketvirtadienis 24 d. 

nuo 17 val. pagal 

registraciją 

(registracijos forma  

bus atsiųsta į TAMO 

lapkričio 18d.) 

Gimnazijos 

mokytojai, 

mokinių tėvai, 

globėjai 

Klasių vadovai, 

pavaduotojai ugdymui 

N. Baltrėnienė, direktorė 

 

21.  Adventinis rytmetis Aktų salė Pirmadienis 28 d. 

1 pamoka 

Administracija, 

mokytojai, klasių 

atstovai 

V. Kalinauskaitė, 

tikybos mokytoja 

 

22.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 
Pirmadienis 28 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė 

N. Baltrėnienė, 

direktorė 

N. Baltrėnienė, direktorė 

  


