JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO – GIEDRIAUS GIMNAZIJA
SAUSIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS
2014–2015 m. m.

Data

6 d.
6 d.
14.00 val.
6 d.
14.00 val.
2 sav.
2-3 sav.
7d.
14.30 val.
8d.
15.30 val.
13 d.

13 d.
13 d.

13 d.
10.00 val.
13 d.
9.00 val.
14 d.
14 d.
10.00 val.
14 d.
10.00 val.
Iki 15 d.

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas

Ataskaitos apie etnokultūrinę ir kraštotyrinę
veiklą gimnazijoje, rengimas
53-osios
Lietuvos
mokinių
chemijos
olimpiados I etapas
Vaiko gerovės komisijos posėdis

I. Danupienė
J. Gudelienė
A.Norkuvienė,
L.Čiečkiuvienė
J.Gudelienė, vaiko gerovės
komisija
D. Kriščiūnienė

Pirmos pagalbos ,,ABC“ 1 g.kl.
(informacinės medžiagos ruošimas)
Gamtos mokslų pamokų stebėjimas ir
aptarimas
3g.kl. klasių vadovų susirinkimas dėl renginių
2015 m.
Gimnazijos tarybos posėdis

A.Januškevičius
J.Gudelienė
J.Kazinevičienė

Sausio 13-osios dienos įvykiams paminėti
atminimo medžiagos parengimas

B.Genienė,
J. Laurinaitis,
D. Šimanskienė

Paroda, skirta sausio 13-ąjai paminėti
(gimnazijos bibliotekoje)
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

V. Sendžikienė

Jurbarko rajono bendrojo ugdymo mokyklų
finalinės krepšinio 5x5 (berniukų) varžybos
II-o laipsnio Vokiečių k. diplomo egzaminas
žodžiu (DSD II)
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio zoninės
tinklinio (mergaičių) varžybos (Kaunas)
XI (III gimnazijos) klasės mokinių užsienio
kalbos (anglų) olimpiados rajoninis turas
IX-X (I-II gimnazijos) klasių mokinių užsienio
kalbos (anglų) konkurso rajoninis turas
(Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje)
2015 metų Brandos egzaminų, Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašų bei Kalbų įskaitų
nuostatų, vykdymo instrukcijų aptarimas
(mokytojų ir mokinių susirinkimuose)

Kūno kultūros mokytojai

Visi mokytojai, kurie turi
pirmą pamoką, mokinių
taryba

O.Stanaitienė
A. Januškevičius
Kūno kultūros mokytojai
J.Kazinevičienė
Užsienio k. (anglų)
mokytojai
I.Giedraitienė,
J.Gudelienė

16 d.
10.00 val.
19 d.
nuo 19 d
Sausis

22 d.
12.00 val.
22 d.
9.00 val.
22 d.
11.00 val.
23 d.
10.00 val.
27 d.
10.00 val.

29 d.
9.00 val.
30 d.
13.00 val.

53-osios
Lietuvos
mokinių
chemijos
olimpiados rajoninis turas
48-osios
Lietuvos
mokinių
biologijos
olimpiados I etapas
2015 m. mokykliniai technologijų ir menų
brandos egzaminai
Dokumentacijos, susijusios su 2015 metų
brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimu ir kalbų įskaitų
organizavimu bei vykdymu ruošimas, duomenų
NEC perdavimo sistemoje KELTAS
registravimas
Valstybinės kalbos mokėjimo (pagal atskiras
kategorijas) ir Lietuvos Respublikos
Konstitucijos pagrindų egzaminai
I-IV gimnazijos klasių mokinių meninio
skaitymo konkurso I turas

A.Norkuvienė,
L.Čiečkiuvienė
J.Ašutaitytė
Technologijų ir menų
mokytojai
I.Giedraitienė,
J.Gudelienė

I.Giedraitienė,
J.Gudelienė

J.Gudelienė,
V.Bartusevičienė,
J.Videikienė
63-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados I A.Kazinevičius,
etapas
D.Kvietkauskienė
48-osios
Lietuvos
mokinių
biologijos J.Ašutaitytė
olimpiados rajoninis turas
IX-XII (I-IV gimnazijos) klasių mokinių V.Bartusevičienė
lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
rajoninis turas (Naujamiesčio pagrindinėje
mokykloje)
X-XI (II-III gimnazijos) klasės užsienio kalbos Sv.Stankevičienė
(rusų) olimpiados I turas
XI (III gimnazijos) klasės mokinių užsienio O.Stanaitienė
kalbos (vokiečių) olimpiados I turas

Parengė direktoriaus pavaduotoja

Jolanta Gudelienė

