
 

PATVIRTINTA 

Kauno „Aušros“ gimnazijos direktorės 

2023 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-19 

 

  

KAUNO „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

2023 m. VASARIO mėn. veiklos planas 

 

  

Eil. 

Nr. 

Renginio  

pavadinimas 

Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 

1.  Socialinė akcija „10 dienų be 

narkotikų” 

Dalyvauja BPVS vyresnysis 

tyrėjas D. Joneikis 

Gimnazija ir 

jos prieigos 

 

Nuo sausio 20 d. iki  

vasario 03 d. 

 

I-IV klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

 

A. Dailydaitė, 

socialinė pedagogė 

 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

2.  Biologijos olimpiada (miesto 

etapas) 

Mokomieji 

kabinetai 

 

Trečiadienis 1 d. 

9.00 val. 

Atrinkti Kauno 

miesto 

mokiniai 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui  

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

3.  Mokyklos aplinkos atitikties HN  

patikra 

Gimnazijos 

patalpos 
Nuo trečiadienio 1 

d. iki 3 d. 

Kabinetų 

vadovai 

V. Čekanauskienė, 

visuomenės sveikatos 

specialistė  

D. Vaičaitienė, direktorės 

pavaduotoja  ūkio 

reikalams 

4.  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 

nuostatas). Mokinių pasiekimų 

įsivertinimas (TAMO įsivertinimo 

anketa) 

TAMO Nuo trečiadienio  1 

d. iki 10 d. 

I-IV klasių 

mokiniai, 

mokytojai 

Dalykų mokytojai,  

klasių vadovai  

Direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

5.  Šimtadienio šventė Kauno tautos 

namai 
Ketvirtadienis 2 d. 

18 val. 

IV-tų klasių 

mokiniai, 

mokytojai, 

tėvai 

4-tų klasių vadovai N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 



6.  Egzaminų nerimas ir stresas Klasių vadovų 

kabinetai 
Nuo ketvirtadienio  

2 d. iki 28 d. 

II kl. mokiniai, 

klasių vadovai 

 

Klasių vadovai A. Chmieliauskienė, 

psichologė 

7.  Paskaitų ciklo ,,Savo ateitį 

kuriame patys” 1 dalis 

,,Socialiniai vaidmenys. Jų 

pusiausvyra ir reikšmė” 

Klasių vadovų 

kabinetai 
Nuo ketvirtadienio 2 

d. iki 28 d. 

klasių valandėlių 

metu 

I-IV kl. 

mokiniai, 

klasių vadovai 

 

Klasių vadovai L. Straukienė, karjeros 

specialistė 

8.  Administracijos pasitarimas Direktorės kab. Pirmadienis 6 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros 

specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

9.  Istorijos olimpiada (gimnazijos 

etapas) 

220 kab. Pirmadienis 6 d. 
2-3 pamokos 

Užsiregistravę 

gimnazijos 

mokiniai 

E. Vitkauskienė, 

istorijos MM,  

P. Pogauskas, istorijos 

mokytojas 

 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

10.  Paroda „Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena”  

Biblioteka Nuo pirmadienio 6 

d. iki 28 d. 

Gimnazijos 

bendruomenė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

D. Jokūbaitienė, 

bibliotekininkė 

11.  Socialinė akcija „Saugesnio 

interneto diena Lietuvoje” 

Virtuali erdvė, 

Tamo dienynas 
Antradienis 7 d. I-IV gimn. kl. 

mokiniai 

A. Dailydaitė, 

socialinė pedagogė 

 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

12.  Tarpmokyklinės matematikos 71-

oji olimpiados II etapas (miesto) 

Kauno Pilėnų 

progimnazija 
Antradienis 7 d. 

10 val. 

Atrinkti I-IV 

gim. klasių 

mokiniai 

G. Augulis, 

matematikos MM, 

tiksliųjų mokslų 

metodinės grupės 

pirmininkas  

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

13.  Vaiko gerovės komisijos posėdis 

dėl I pusmečio rezultatų 

222 kab. Trečiadienis 8 d. 

15.30 val. 

Kviestieji 

asmenys, VGK 

nariai 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

14.  Klasių tėvų susirinkimai dėl 

pirmojo pusmečio ugdymosi 

rezultatų 

Kabinetai arba 

nuotoliniu būdu 
Ketvirtadienis 9 d. 

18.00 val. 

I-IV gimn. 

klasių mokinių 

tėvai 

Klasių vadovai Direktorės pavaduotojai 

ugdymui 



15.   Šv. Valentino diena - 2023  Fojė Penktadienis 10 d. 

pertraukų metu 

I-IV 

gimnazinių 

klasių mokiniai  

Gimnazistų taryba, 

J. Savickienė, 

gimnazistų tarybos 

koordinatorė 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

16.  Žiemos atostogos  Nuo pirmadienio 13 

d. iki 17 d. 

I-IV klasių 

mokiniai 

  

17.  Mokytojų tarybos posėdis dėl 

pirmojo pusmečio mokinių 

pasiekimų rezultatų ir jų 

tobulinimo 

227 kab. Pirmadienis 13 d. 

11.00 val. 

Gimnazijos 

mokytojai, 

vadovai, 

specialistai 

Direktorės pavaduotojai 

ugdymui 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

18.  ,,Aušros” gimnazijos vardo 

šimtmečio minėjimo 

organizacinės grupės pasitarimas 

Gimnazijos 

muziejus 
Pirmadienis 13 d. 

13.00 val. 

„Aušros“ 

gimnazijos 

vardo 

šimtmečio 

minėjimo 

organizacinės 

grupės nariai 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

19.  Lietuvos valstybės atkūrimo 

diena (dalyvaujame renginiuose 

mieste) 

 Ketvirtadienis 16 d. 

 

   

20.  Administracijos pasitarimas Direktorės kab. Pirmadienis 20 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros 

specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

21.  Gimtosios kalbos savaitė Pamokų metu Nuo pirmadienio 20 

d. iki 24 d. 

I-IV klasių 

mokiniai 

Lietuvių kalbos 

mokytojai, S. 

Mikalauskienė, lietuvių 

k. metodinės grupės 

pirmininkė 

 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

 

22.  II klasių anglų k. diagnostinė 

patikra - lygio rekomendacija 

Pamokų metu Nuo pirmadienio 20 

d. iki 24 d. 

II klasių 

mokiniai 

Anglų kalbos 

mokytojai, J. 

Savickienė, anglų k. 

MM, užsienio kalbos 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 



mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė 

23.  II klasių rusų k., vokiečių k. 

diagnostinė patikra 

Pamokų metu Nuo pirmadienio 20 

d. iki 24 d. 

II klasių 

mokiniai 

Rusų ir vokiečių kalbų 

mokytojai, J. 

Savickienė, anglų k. 

MM, užsienio k. 

mokytojų metodinės 

grupės pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

24.  Vasaris -  fizinio aktyvumo ir 

sveikos gyvensenos  mėnuo 

 Nuo pirmadienio 20 

d. iki 28 d. 

I-IV klasių 

mokiniai 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

25.  Užsiėmimas ,,Meilė laisvės kovų 

ir netekčių metais“ 

Aktų salė 

 
Pirmadienis 20 d. 

13.50 val. 

 

 

I klasių 

mokiniai 

 

L. Charbakaitė, 

pilietinio ugdymo 

mokytoja 

 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

26.  Judrieji žaidimai Sporto salė Pirmadienis 20 d. 

14.00 val. 

 

I klasių 

komandos 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

27.  Projektas „Mokomės kurdami“ – 

karjeros diena 

Universitetai, 

aukštojo ir 

profesinio 

mokymo įstaigų 

erdvės 

Antradienis 21 d. 

9.00-15.00 val. 

I-IV klasių 

mokiniai, 

klasių vadovai, 

dalyko 

mokytojai 

L. Straukienė, karjeros 

specialistė  

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

28.  Projektas „Mokomės kurdami“ – 

Atvirų durų diena būsimiems 9 (I) 

ir 11 (III) klasių mokiniams 

Kabinetai, 

gimnazijos 

erdvės 

Antradienis 21 d. 

9.00-15.00 val. 

I-IV klasių 

mokiniai, 

dalyko 

mokytojai 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui, 

Priėmimo komisija, 

mokytojai dalykininkai 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

29.  Geografijos bandomasis 

egzaminas 

223 kab. Trečiadienis 22 d. 

1-3 pamokos 

Mokiniai, 

pasirinkę 

geografijos 

VBE 

E. Aleknavičienė, 

geografijos VM, 

L. Charbakaitė, 

geografijos mokytoja 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

30.  Krepšinio varžybos Sporto salė Trečiadienis 22 d. 

14.00 val. 

 

III-IV klasių 

komandos 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 



31.  Vaiko gerovės komisijos posėdis 

dėl I pusmečio rezultatų 

222 kab. Trečiadienis 22 d. 

15.30 val. 

Kviestieji 

asmenys,  

VGK nariai 

A. Dailydaitė, socialinė 

pedagogė  

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

32.  Gimtosios kalbos viktorina 465 kab. Ketvirtadienis 23 d.  

 13.00 val. 

I klasių 

mokiniai 

Lietuvių kalbos 

mokytojai, S. 

Mikalauskienė, lietuvių 

k. metodinės grupės 

pirmininkė 

K. Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

33.  Tinklinis „Kitaip…” Sporto salė Ketvirtadienis 23 d. 

14.00 val. 

 

I-II klasių 

komandos 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

34.  Dalykų mokytojai pateikia kovo 

mėnesio kontrolinių darbų datas 

TAMO Ketvirtadienis 23 d. 

iki 15.00 val. 

Dalykų 

mokytojai 

G. Žardinskas, 

matematikos mokytojas 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

35.  Ekonomikos olimpiada (miesto 

etapas) 

 

(Gimnazijos mokiniams 

organizuojamas  nuotolinis 

mokymas) 

Mokomieji 

kabinetai 

 

Penktadienis 24 d. 

9.00 val. 

Atrinkti Kauno 

miesto 

mokiniai 

K.Statkutė-Dainienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

D.Vaičaitienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

36.  Administracijos pasitarimas Direktorės kab. Pirmadienis 27 d. 

9.00 val. 

Pavaduotojai, 

socialinė 

pedagogė, 

bibliotekininkė, 

psichologė, 

karjeros 

specialistė 

N. Baltrėnienė, 

gimnazijos direktorė 

N. Baltrėnienė,  

gimnazijos direktorė 

37.  Geografijos olimpiada 

(gimnazijos etapas) 223 kab. 
Pirmadienis 27 d. 

4-5 pamokos 

I-III klasių 

mokiniai 

E. Aleknavičienė, 

geografijos VM, 

L.Charbakaitė, 

geografijos mokytoja 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

38.  Tinklinio varžybos Sporto salė Antradienis 28 d. 

14.00 val. 

 

I-IV klasių 

komandos 

Fizinio ugdymo 

mokytojai 

G. Rimkevičius, 

direktorės pavaduotojas 

ugdymui 

 



Pateikti:  d. 3-ų klasių mokiniai, pasirinkę brandos darbą, suformuluoja brandos darbo temą ir.   K.Statkutė 

Iki   11 d.  2-ų klasių mokiniai, pasirašytinai supažindina su  lietuvių kalbos ir literatūros raštu ir matematikos pasiekimų patikrinimo vykdymo 

instrukcijomis;                             

G.Rimkevičius 

 

Iki  07 d. klasių vadovai pateikia I pusmečio lankomumo - pažangumo ataskaitas;                  Kuruojančiam vadovui 

 

Iki 10 d. 1-4  klasių vadovai  per TAMO dienyną pateikia sausio mėnesio Klasės vadovo priežiūros suvestines;    Kuruojantys 

vadovai,  

                 Socialinė pedagogė 

Bus domimasi:   

Konsultacijų lankomumu, neformalaus ugdymo užsiėmimų veikla, pamokos planavimu ir organizavimu, TAMO dienyno pildymu, pusmečių 

įvertinimu, pasiekimų vertinimu bei pažangos matavimu. 

N. Baltrėnienė 

K. Statkutė-Dainienė 

G. Rimkevičius 

Ruošė: 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Statkutė-Dainienė 


