
JURGIO DOBKEVIČIAUS PROGIMNAZIJA 

VEIKLOS IR RENGINIŲ PLANAS 

Spalio mėn. 2016 m.   
  

Mėn. 
diena  

Sav. 
Diena  

Val.  Renginys  Atsakingas  Dalyvauja  Vieta  Pastabos  

4 d. A 18.00 
val. 

Koncertas mokytojo dienos proga 
Kauno halėje  

L.Viršilienė  Mokytojai  Kauno sporto 
halė  

Kvietimai į koncertą 
bus įteikti visiems 

mokytojams  
4-7 d. Visą 

savaitę 
 I-IV klasių mokinių piešinių paroda 

“Mano MOKYTOJAS” 
V.Sanaitienė 1-4 kl. mokinai ir 

mokytojai 
I a. holas  

5 d.  T  8.00-12.
00  

Netradicinio ugdymo diena 
„Mokytojo Diena“  

 
 

L.Viršilienė, 
E.Stankuvienė, 

 12 klasių 
auklėtojai  

Mokytojai ir 
mokiniai  

Mokykla  1 pamoka - dalyko 
mokytojų pamoka 

2 pamoka - auklėtojo 
pamoka 

3 ir4 pamokas veda 
11-12 kl. mokiniai 

(gimnazistai)  
6 d. K 14:00 Metodinis pasitarimas 

 „Dėl pasirengimo veiklos kokybės 
išorės vertinimui“ 

A.Glebauskienė Darbo grupės 
nariai 

Mokytojų 
kambarys 

 

10 d.  P 14:30 Metodinis pasitarimas - 
konsultacija 

 „Dėl pasirengimo veiklos kokybės 
išorės vertinimui“ 

L.Viršilienė,  
 
 

Darbo grupės 
nariai 

O. Visockienė 
A. Keruckė 
A. Paliokaitė 

Mokytojų 
kambarys 

 

11 d.  A  14.00  Vidaus įsivertinimo (audito) grupės 
pasitarimas  

A.Glebauskienė  Audito grupės 
nariai  

Mokytojų 
kambarys  

  



19 d. T 18.00 Visuotinis tėvų susirinkimas tema: 
“Mokyklos išorės verinimas. Aktyvių 

tėvų forumas” 

L.Viršilienė 1-8 kl. 
auklėtojai, 
mokytojai 

Aktų salė  

21 d. P Visą 
dieną 

Netradicinio ugdymo “Muziejų diena”  D.Ruzgienė 1-8 kl. mokiniai Kauno miesto 
muziejai  

Programa pridedama  

24 d. P 9.30 
-15.00 

Išorės vertintojo V.Raišio pirmasis 
vizitas susipažinimui su mokykla 

9.30 - pokalbis su direktore 
10.30 - pokalbis su pavaduotojais 

11.30 - pagalboms mokiniu specilistai 
12.00 - pietūs 

12.30 - susistikimas su savivaldos 
atstovais 

14.00 - susitikimas su visais 
mokytojais. 

 

L.Viršilienė, 
IVG nariai 

Visi mokytojai Mokytojų 
kambarys, 
214 kab. 

 

25 d. A 14.00 Metodinis renginys miesto 
mokytojams “Integruoto dalykų ir 
užsienio kalbų mokymo galimybės 

progimnazijoje” 

L.Viršilienė, 
G.Rudzevičienė 

Dalykų ir 
užsienio klabų 

mokytojai 

214 kab. Programa KPKC 
renginių plane 

  
• Nuo spalio mėn. 13 d. vykdoma 2-3 klasių mokinių plaukimo programa Kauno m. centro sporto mokyklos (Miško g.) baseine. 

Programą finansuoja Lietuvos plaukimo federacija ir iš dalies Kauno m. savivaldybė.  
• Iki rudens atostogų pravedami susirinkimai tėvams 1 ir 5 klasėse ir pagal poreikį kitose klasėse.  
• Mokinių rudens atostogos 1- 5 kl. mokiniams (10-24  iki 11-06 d.) 6-8 kl. ir gimnazijos mokiniams rudens atostogos – 10-31 d. -11-06 

d.)  


