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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. 

rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ bei siekdamas, kad būtų laiku ir kokybiškai 

parengtas gimnazijos 2019–2020 mokslo metų ugdymo planas bei ugdymo tvarkos: 

 1. S u d a r a u gimnazijos 2019–2020 m. m. ugdymo plano ir tvarkos projektų rengimo darbo 

grupę: 

 1.1. Audronė Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupės pirmininkė; 

 1.2. Žydrūnė Bastienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė; 

 1.3. Zita Talutienė – mokytojų metodinės tarybos pirmininkė, geografijos mokytoja 

ekspertė, narė; 

1.4. Jūratė Petrikaitė - lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos 

mokytoja ekspertė, narė; 

1.5. Asta Račkauskienė - gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, chemijos mokytoja 

ekspertė, narė; 

1.6. Gintarė Orintienė, socialinė pedagogė, narė; 

1.7. Laura Kuncevičienė, etikos mokytoja, narė. 

 2. K v i e č i u į gimnazijos 2019–2020 m. m. ugdymo plano ir tvarkos projektų rengimo 

darbo grupę gimnazijos tarybos atstovus: 

 2.1. Milaną Striuogienę – tėvų atstovę; 

 2.2. Ugnę Šimonėlytę – II D kl. mokinę, mokinių atstovę; 

 3. K v i e č i u į gimnazijos 2019–2020 m. m. ugdymo plano ir tvarkos projektų rengimo 

darbo grupę gimnazijos darbo tarybos ir mokytojų profesinės sąjungos atstovus: 

 3.1. Algį Juozulyną – biologijos mokytoją metodininką, mokytojų profesinės sąjungos ir 

darbo tarybos pirmininką; 

 3.2. Liną Zizą – dailės mokytoją metodininką, darbo tarybos narį. 
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 4. S k i r i u  direktoriaus pavaduotoją ugdymui, gimnazijos ugdymo plano rengimo darbo 

grupės pirmininkę Audronę Urbonienę atsakinga už darbo grupės veiklos planavimą, organizavimą 

bei savalaikį ugdymo plano projekto parengimą ir pateikimą mokytojų tarybai svarstyti. 

              5. P a v e d u darbo grupei iki 2019 m. gegužės 31 d. parengti gimnazijos 2019–2020 mokslo 

metų ugdymo plano bei ugdymo tvarkos projektus. 

 6. Apmokėjimas už papildomą darbą rengiant ugdymo plano ir tvarkų projektus, šio įsakymo 

1 punkte išvardintiems mokytojams, gali būti skiriamas kitu direktoriaus įsakymu pagal kiekvieno 

mokytojo atliktus darbus ir pasiektus rezultatus. 

  

 

 

Direktorius     Vidmantas Vitkauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


