JURBARKO R. ERŽVILKO GIMNAZIJOS VEIKLA
2021 m. birželis-liepa-rugpjūtis
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1–8 d. d.

1 d.
1 d.

2 d.
2 d.
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14 d.
15 d.
15 d.

Renginio pavadinimas
5–2G kl. „Sveikatingumo savaitė“.

Atsakingas

J. Mockaitienė
L. Mockuvienė
Mokinių taryba (7 klasė)
1–4 kl. ugdymo diena „Vaikų gynimo diena“.
V. Kazakevičienė
IU ir PU grupių ugdytiniai dalyvaus Eržvilko J. Bajarūnienė
miestelio bibliotekos organizuojamame renginyje R. Juodaitienė
„Tarptautinė vaikų gynimo diena“, kartu su
rašytoja Igne Zarambaite.
2G kl. mokinių tėvų susirinkimas „Mokymosi R. Dumašiutė
galimybės ir ateities perspektyvos“.
VGK posėdis.
V. Valutis
S. Baužienė
Darbinės grupės vidaus auditui rengti pasitarimas. V. Valutis
5–7 kl. „Šokių pertrauka“.
J. Mockaitienė
R. Valutienė
Mokinių taryba (5 klasė).
Darbinės grupės 2021–2023 mokslo metų V. Valutis
ugdymo planui rengti pasitarimas.
2–1G kl. užsienio kalbos savaitė. Projektinė veikla. Užsienio kalbų mokytojai
Dalykų mokytojų dirbančių 5–8 kl. mokinių V. Valutis
pažangos už gegužės mėn. aptarimas.
1 kl. mokinių tėvų susirinkimas „Pirmokų I. Skrodenienė
pasiekimai baigiantis mokslo metams“.
1 kl. mokinių – tėvų popietė „Baltos lankos – I. Skrodenienė
juodos avys“.
1–4 kl. tiriamųjų darbų diena. „Mano pirmieji I. Skrodenienė
tyrinėjimai“.
4 kl. tėvų susirinkimas. „II pusmečio, metinių I. Vabalienė
rezultatų aptarimas, analizė“.
5–3G kl. turizmo diena.
Klasių auklėtojai
1–4 kl. ugdymo diena „Meno diena“.
V. Kazakevičienė
5 kl. mokinių tėvų susirinkimas „Ar sunku būti R. Valutienė
penktoku?“ nuotoliniu būdu Microsoft Teams
platformoje.
1G kl. išvyka į Varlaukio geležinkelio stotį, minit S. Baužienė
Gedulo ir vilties dieną.
Dalykų mokytojų dirbančių 1G–3G kl. mokinių V. Valutis
pažangos už gegužės mėn. aptarimas.
Netradicinės pamokos Šakių cirko meno I. Skrodenienė
mokykloje: Netradicinė pamoka „Cirko meno V. Kazakevičienė
paslaptys – 1 kl. netradicinė pamoka „Išbandyk
save, išmok nepaprastų dalykų!“ – 3 kl.
Tradicinė 1–3G kl. gerųjų mokinių šventė J. Volbikienė
„Gimnazijos perlai“.
Klasių auklėtojai
1–3 kl. mokslo metų užbaigimo šventė.
N. Vizbarienė
4 kl. išleistuvės „ Sudie, pradine“.
I. Vabalienė

6–11 kl. patriotinis pėsčiųjų žygis Globių miške S. Baužienė
Gedulo ir Vilties dienai atminti.
A. Adomavičius
J. Mockaitienė.
17 d.
3G kl. mokinių ir tėvų susirinkimas. „Kas įtakoja R. Balčaitienė
mūsų elgesį. 2020–2021 m. m. iššūkiai“
17 d.
7 kl. edukacinė išvyka į Taurų parką.
L. Mockuvienė
18 d.
2G kl. Pagrindinio ugdymo pažymėjimų įteikimas. R. Dumašiutė
18 d.
Mokslo metų užbaigimo šventė „Sveika, vasara! - J. Mockaitienė
2021“.
Mokinių taryba
22 d.
Parengto gimnazijos veiklos rodiklių įsivertinimo V. Valutis
už 2020–2021 mokslo metus pristatymas
gimnazijos mokytojams ir gimnazijos tarybai.
22 d.
Parengto 2021–2023 mokslo metų ugdymo plano V. Valutis
projekto pristatymas gimnazijos mokytojams ir
gimnazijos tarybai.
28 d.
VGK posėdis.
V. Valutis, S. Baužienė
Liepos 23 75–os gimnazijos laidos atestatų įteikimo šventė.
V. Kubiliūtė-Piaseckienė
d. 13 val.
J. Volbikienė
Rugpjūčio Stovykla „Atžalynas“.
J. Mockaitienė
mėn. 2329 d. d.
31 d. 9 Mokytojų tarybos posėdis.
J. Volbikienė
val.
Stendai, parodos
II pusmečio virtuali mokinių darbų paroda.
R. Valutienė
5–3G kl. mokinių piešinių paroda, skirta Gedulo ir vilties
R. Balčaitienė
dienai „Tremties vaikai...“
16 d.

Pokalbiai, tyrimai, darbas su mokiniais
Mokymosi motyvacijos skatinimo programos vykdymas.
Užsiėmimai patyčių prevencijos tema.
Pedagoginė priežiūra, informacijos pateikimas
5–3G klasės mokinių mokymosi rezultatų aptarimas už 2020–
2021 mokslo metus. Antro pusmečio ir metinių pažymių
išvedimas iki birželio 18 d.
1–4 klasės mokinių mokymosi rezultatų aptarimas už 2020–
2021 mokslo metus Antro pusmečio ir metinių pažymių
išvedimas iki birželio 15 d.
Papildomų darbų skyrimas mokiniams nepasiekusiems
patenkinamo lygio už 2020–2021 mokslo metus:
Pradinės klasės iki 06.15;
5–3G klasės iki 06.18.
Pagalbos teikimas specialiųjų poreikių turintiems mokiniams.

Direktorė

J.Mockaitienė
S. Nacius
J. Volbikienė
J.Mockaitienė
S. Nacius
V. Valutis
J. Volbikienė
Dalykų mokytojai
Klasių mokytojos
Pradinių klasių mokytojos,
5–3G klasių auklėtojai,
dalykų mokytojai
V. Valutis
J. Volbikienė
Pagalbos mokiniui
specialistai
Jurgita Volbikienė

