
PATVIRTINTA 
Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorės  

2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-499  

 

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

2023 m. SAUSIO mėn. veiklos planas 

Eil. 

Nr. 

Renginio  

pavadinimas 
Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.   Laimingų Naujųjų metų!  Sekmadienis 1 d.    

2.  Mokinių žiemos (Kalėdų) -atostogos 

Pamokos prasideda sausio 9 d. 

 Pirmadienis 2 d. 

iki 6 d. 

 

   

3.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 

 

Pirmadienis 2 d. 

10.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

4.  Gimnazijos pavaduotojai ir A, B ir C 

kategorijos specialistai (išskyrus 

mokytojus, pagalbos ir karjeros 

specialistus) rengia 2022 m. savo 

veiklos metines ataskaitas pagal 

numatytas veiklos užduotis 

 Nuo pirmadienio 2 d. 

iki 20 d. 

Gimnazijos 

darbuotojai 

Pavaduotojai 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

5.  Poreikio dėl karjeros specialisto 

konsultacijų, grupinių veiklų 

išsiaiškinimo. Anketų pildymas 

TAMO dienyne. 

TAMO 

dienynas 
Nuo pirmadienio 2 d. 

iki 15 d. 

1-4 klasių 

mokiniai, klasių 

vadovai, mokinių 

tėvai 

L. Straukienė, 

karjeros specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

6.  ,,Aušros” gimnazijos vardo šimtmečio 

minėjimo organizacinės grupės 

pasitarimas  

Gimnazijos 

muziejus 
Antradienis 3 d. 

10.00 val. 

,,Aušros” 

gimnazijos vardo 

šimtmečio 

minėjimo 

organizacinės 

grupės nariai 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 



7.  Menų, technologijų mokytojų  

pasitarimas dėl menų ir technologijos 

brandos egzamino eigos aptarimo 

111 kab. Trečiadienis 04 d. 

11.00 val. 

Menų ir 

technologijų 

mokytojai 

V. Gužienė,  

dailės MM, 

 R. Kvedarienė, 

technologijų MM, 

 D. Druskis,  

muzikos ME 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

8.  Virtuali 3-4 kl. grafinio dizaino paroda  „Aušros“ 

gimnazijos 

FB 

Trečiadienis 4 d. 3-4 -ų kl. mokiniai I. Gruzdienė, dailės 

ir technologijų MM 

 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

9.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 

 

Pirmadienis 9 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

10.  Mokinių, besimokančių 3 –ioje klasėje, 

supažindinimas (pasirašytinai) su 

brandos darbo vykdymo instrukcija  

Kabinetai Nuo pirmadienio 9 d. 

iki 13 d. 

3-ių klasių 

gimnazistai 

3- ių klasių vadovai K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

11.  Paskaitų ciklo ,,Savo ateitį kuriame 

patys” 1dalis ,,Planuojame stebėdami” 

Klasių 

vadovų 

kabinetai 

Nuo pirmadienio 9 d. 

iki 31 d. 

klasių valandėlių metu 

1-4 klasių 

mokiniai, klasių 

vadovai 

Klasių vadovai L. Straukienė, karjeros 

specialistė 

12.  Paroda „Laisvės gynėjų diena” Biblioteka Nuo pirmadienio 9 d. 

iki 31 d. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

13.  Video reportažų ciklas „Kalėdos mano 

mieste ir mano širdyje“ 

„Aušros“ 

gimnazijos 

FB 

Nuo  antradienio 10 

iki 21 d. 

Gimnazijos Teatro 

studija 

N. V. Žilinskienė, 

teatro vyr. mokytoja  

 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

14.  Paskaita „Vidurinio ugdymo programos 

naujovės ir niuansai 2023-2024 m. m. 

Individualus planas ir jo struktūra“ 

462 kab. 

 
Trečiadienis 11 d. 

13.50 val. 

2c klasės mokiniai, 

klasės vadovė  

R. Skirgailienė 

K. Statkutė-

Dainienė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

15.  Paskaita „Vidurinio ugdymo programos 

naujovės ir niuansai 2023-2024 m. m. 

Individualus planas ir jo struktūra“ 

220 kab. 

 
Trečiadienis 11 d. 

14.45 val. 

2e klasės mokiniai, 

klasės vadovas  

P. Pogauskas 

K. Statkutė-

Dainienė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

16.  Vaiko gerovės komisijos posėdis ,,Dėl 

signalinių pusmečio rezultatų ir 

sunkumų turinčių mokinių ugdymosi 

rezultatų” 

Muziejus Trečiadienis 11 d. 

15.30 val. 

VGK nariai, 

kviestieji asmenys 

A. Dailydaitė, 

socialinė pedagogė  

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 



17.  Atranka į anglų k. 9-10 klasių konkursą Klasių 

kabinetai 
Trečiadienis 11 d. 

pamokų metu 

1-2 klasių mokiniai J. Savickienė, 

užsienio kalbų 

metodinės grupės 

pirmininkė,  

R. Petrauskaitė-

Gervickienė, anglų 

k. MM 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

18.  Lietuvių kalbos olimpiada 465 kab. Ketvirtadienis 12 d. 

11.00-12.00 val. 

1-4 klasių mokiniai S. Mikalauskienė, 

lietuvių k. mokytojų 

metodinės grupės 

pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

19.  Minime Sausio 13-ąją visuotinė 

pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes 

liudija” 

Gimnazijos 

patalpų 

languose 

dešimčiai 

minučių 

uždegamos 

vienybės, 

atminimo ir 

pergalės 

žvakutės 

Penktadienis 13 d. 

8.00 val. 

Gimnazijos 

mokytojai, 

mokiniai, 

darbuotojai 

Kabinetų vadovai G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

20.  Atvira pamoka „Sausio 13-oji - kelias į 

Laisvę“ 

220 kab. Penktadienis 13 d. 

6 pamoka 

1 e kl. P. Pogauskas, 

istorijos mokytojas 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

21.  Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“ 

(rusų, anglų k.) 

Klasių 

kabinetai 
Penktadienis 13 d. 

pamokų metu 

1-4 klasių mokiniai T. Poškaitis, anglų k. 

MM, 

A. Andriukaitienė, 

rusų k. mokytoja 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

22.  Paskaita „Vidurinio ugdymo programos 

naujovės ir niuansai 2023-2024 m. m. 

Individualus planas ir jo struktūra“ 

338 kab. 

 
Penktadienis 13 d. 

13.50 val. 

2b klasės mokiniai, 

klasės vadovė 

R. Rudzenskaitė 

K. Statkutė-

Dainienė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

23.  Socialinė akcija „Mokykla be dūmų“. 

Dalyvauja BPVS vyresnysis tyrėjas D. 

Joneikis 

Gimnazija ir 

jos prieigos 
Nuo pirmadienio 16 

d. iki 27 d. 

1-4 kl. mokiniai, 

mokytojai 

A. Dailydaitė, 

socialinė pedagogė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

24.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 

 

Pirmadienis 16 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė pedagogė, 

bibliotekininkė, 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 



psichologė, 

karjeros specialistė 

25.  Klasių poreikių aptarimas, bendrų 

veiklų planavimas 

Mokyklos 

muziejus 
Nuo pirmadienio 16 

d. iki 31 d. 

individualiai sutartu 

laiku 

Klasių vadovai, 

karjeros specialistė 

Klasių vadovai L. Straukienė, karjeros 

specialistė 

26.  Tarpklasinė matematikos viktorina 

„MMM“, atrankinis turnyras.  

(Nuotoliniu 

būdu 

eTest.lt) 

 

Antradienis 17 d. 

nuo 16.00 val. 

3-ųjų gim. klasių 

mokiniai 

G. Augulis, 

matematikos MM 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

27.  Fizikos bandomasis egzaminas 349 kab. Antradienis 17 d. 

4-5 pamokos 

4-ųjų gimn. kl. 

mokiniai pasirinkę 

fizikos VBE 

A. Surblienė, fizikos 

ME 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

28.  70-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada (gimnazijoje, I etapas). 

227 kab. Trečiadienis 18 d. 

nuo 9.00 val. 

1-4 gim. klasių 

atrinkti mokiniai 

G. Augulis, 

matematikos MM  

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

29.  Paskaita „Vidurinio ugdymo programos 

naujovės ir niuansai 2023-2024 m. m. 

Individualus planas ir jo struktūra“  

465 kab. 

 
Trečiadienis 18 d. 

14.40 val. 

2a klasės mokiniai, 

klasės vadovė D. 

Mikučionienė 

K. Statkutė-

Dainienė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

30.  Tarpklasinės tinklinio varžybos Sporto salė Trečiadienis 18 d. 

14.40 val. 

 

1-4 -ų klasių  

mokiniai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

31.  Atvirų durų diena fizikos pamokose 349 kab. Ketvirtadienis 19 d. 

1-7 pamokos 

Norintys dalykų 

mokytojai 

A. Surblienė, fizikos 

ME 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

32.  Paskaita „Vidurinio ugdymo programos 

naujovės ir niuansai 2023-2024 m. m. 

Individualus planas ir jo struktūra“ 

111 kab. 

 
Penktadienis 20 d. 

13.50 val. 

 

2d klasės mokiniai, 

klasės vadovė  

R. Kvedarienė 

K. Statkutė-

Dainienė, direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

33.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 

 

Pirmadienis 23 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros 

specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 



34.  Dalykų mokytojai pateikia vasario 

mėnesio kontrolinių darbų datas 

TAMO Trečiadienis 25 d. 

iki 14.00 val. 

Dalykų mokytojai S. Kondrotaitė, 

matematikos 

mokytoja 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

35.   Krepšinio varžybos Sporto salė Trečiadienis 25  d. 

14.40 val. 

 

1-4-ų klasių  

mokiniai, Kauno 

,,Žalgirio” 

krepšinio 

akademijos 

auklėtiniai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

36.  Administracijos pasitarimas Direktorės 

kab. 

 

Pirmadienis 30 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

37.  1-3 kl. kūrybinių darbų paroda Gimnazijos 

III a. 

koridoriuje 

Antradienis 31 d. 1-3 gim. klasių 

mokiniai 

V. Gužienė, 

dailės MM 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

38.  Baigiame vesti pusmečio įvertinimus, 

įrašome įskaitų rezultatus 3-4 klasių 

mokiniams, pakeitusiems dalyką ar 

dalyko kursą. 

 Antradienis 31 d. Dalyko mokytojai K. Statkutė-

Dainienė, G. 

Rimkevičius, 

direktorės 

pavaduotojai 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

39.  Dalykų mokytojai, dirbantys 3-4 

klasėse, iki sausio 31 d.  darbo dienos 

pabaigos TAMO dienyne  koreguoja 

grupės sąrašus pagal individualių 

ugdymosi planų pasikeitimą, kiti 

mokytojai – II pusmečio pamokų 

tvarkaraštį nuo vasario 1 d. 

 Antradienis 31 d. Dalykų mokytojai Klasių vadovai K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

40.  Mokymosi pažangos analizė dalyko 

pamokose bei klasės valandėlėse (pagal 

metodinės grupės priimtus susitarimus 

bei Kauno ,,Aušros“ gimnazijos 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos V skyriaus 

 Nuo antradienio 31 

d. iki vasario 8 d. 

1-4 klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

Dalykų mokytojai, 

klasių vadovai  

K. Statkutė-Dainienė, 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojai 

ugdymui 



nuostatas“) bei mokinių pasiekimų 

įsivertinimas (TAMO įsivertinimo 

anketa). 

 

Pateikti:  

 

Iki 9 d.  Metodinių grupių pirmininkai pateikia veiklos gaires 2023 m.: kontrolinių - diagnostinių darbų grafiką, atvirų pamokų grafiką, 

numatomas priemones mokinių pasiekimams gerinti, renginių grafiką.                                          K.Statkutė-Dainienė 

 

Iki 10 d.  1-4  klasių vadovai pateikia gruodžio mėnesio Klasės vadovo priežiūros suvestines. 

                                                                                                                                                                                           Kuruojančiam pavaduotojui, 

                                                                                                                                                                                                   Socialinei pedagogei   

 

Iki 10 d. 3-ių kl. vadovai pateikia mokinių prašymus dėl brandos darbo.                                           K.Statkutė-Dainienė 

 

Iki 13 d. 12 val. 3-4 klasių vadovai  mokinių prašymus dėl individualių ugdymosi planų pasikeitimo antram pusmečiui.    K.Statkutė-Dainienė 

 

 

Iki 31 d. 1-2 klasių vadovai pateikia informaciją apie mokinių socialinę-pilietinę veiklą (vadovautis Socialinės - pilietinės veiklos aprašu). 

                                                                                                                                                                                                    G. Rimkevičius          

                                                                                                                                                                                                     

Iki  vasario 3 d.  klasių vadovai pateikia I pusmečio lankomumo - pažangumo ataskaitas                                                      K. Statkutė-Dainienė 

                                                                                                                                                                                                     G. Rimkevičius 

 

Bus domimasi:  elektroninio TAMO dienyno pildymu, ugdymo diferencijavimu bei pasiekimų vertinimu pamokose. 

 

Ruošė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui 

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

 


