KOMISIJOS
Komisija, grupė
Metodinė taryba

Vaiko gerovės komisija

Pirmininkas, koordinatorius
Daiva Taučiuvienė,
istorijos mokytoja metodininkė,
– pirmininkė
Jūratė Stankevičienė,
direktorė – koordinatorė
Anfija Bartkevičienė,
vyresnioji socialinė pedagogė

Mokytojų ir pagalbos
mokiniui specialistų
atestacinė komisija

Jūratė Stankevičienė,
direktorė

Gimnazijos veiklos
kokybės įsivertinimo
grupė
Ugdymo plano
2020-2021 m. m.
rengimo grupė

Jūratė Stankevičienė,
direktorė
Jūratė Stankevičienė,
direktorė

Nariai
Regina Miknevičienė, humanitarinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė,
Milda Levandauskienė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė,
Kęstutis Stankevičius, vizualinių menų, kūno kultūros būrelio pirmininkas,
Violeta Grudzinskaitė, pradinių klasių, ikimokyklinio ugdymo metodinio būrelio pirmininkė.
Jūratė Garnienė, komisijos pirmininko pavaduotoja, IVg klasės auklėtoja,
Violeta Varnienė, logopedė metodininkė,
Laima Pabriežienė, bendrabučio auklėtoja,
Lina Jakštienė, 6 klasės auklėtoja,
Ala Umbrasienė, seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su šeimomis,
Ginta Čepienė, Širvintų rajono policijos komisariato tyrėja.
Rasa Kralikevičienė, švietimo ir kultūros skyriaus vedėja,
Daiva Taučiuvienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Marytė Dižavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
Alvydas Olsevičius, tėvų atstovas, gimnazijos tarybos pirmininkas.
Jūratė Garnienė, technologijų mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji mokytoja,
Lina Jakštienė, matematikos mokytoja metodininkė,
Milda Levandauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja.
Daiva Taučiuvienė, istorijos mokytoja metodininkė,
Eglė Mačiulienė, IIg klasės auklėtoja,
Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Regina Miknevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Jūratė Niekienė, fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja.
Snieguolė Frankauskaitė, IIIg klasės mokinė,
Algis Juzėnas, tėvų atstovas,
Aušra Pilkauskienė, tėvų atstovė.

Veiklos plano
rengimo grupė

Jūratė Stankevičienė,
direktorė

Ugdymo karjerai
organizavimo darbo
grupė
Paramos priėmimo ir
skirstymo komisija
Mokinių priėmimo
komisija

Sigitas Miknevičius, fizikos
vyresnysis mokytojas – ugdymo
karjerai koordinatorius.
Anfija Bartkevičienė,
vyresnioji socialinė pedagogė
Lina Jakštienė,
metodinės tarybos narys.

Netinkamo ilgalaikio
turto ir atsargų
nurašymo komisija
Darbo grupė korupcijos
pasireiškimo tikimybei
nustatyti
Krizių valdymo
komanda

Kęstutis Stankevičius,
technologijų mokytojas
metodininkas.
Jūratė Niekienė, vyresnioji
fizinio ugdymo mokytoja.

Sveikatos stiprinimo
koordinacinė grupė

Sondra Bartulienė,
biologijos mokytoja
metodininkė
Algirdas Vilčinskas,
ūkvedys

Priešgaisrinės saugos
mokymų darbuotojų
žinių tikrinimo komisija

Jūratė Stankevičienė,
direktorė

Daiva Taučiuvienė, metodinės tarybos pirmininkė,
Rima Vrubliauskė, specialioji ir socialinė pedagogė,
Jūratė Balukevičienė, anglų k. mokytoja metodininkė,
Lina Jakštienė, matematikos mokytoja, metodininkė,
Eglė Mačiulienė, bibliotekininkė.
Jūratė Garnienė IVg klasės auklėtoja,
Daiva Taučiuvienė, 7 klasės auklėtoja,
Eglė Mačiulienė, bibliotekininkė,
Regina Miknevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,
Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Marytė Dižavičienė, pedagogoų tarybos narys,
Regina Miknevičienė, pedagogų tarybos narys,
Kęstutis Stankevičius, mokyklos tarybos narys,
Giedrė Ragauskienė, mokyklos tarybos narys.
Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,
Sigitas Miknevičius, fizikos vyresnysis mokytojas.
Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė,
Regina Čapskienė, vyr. buhalterė.
Rima Vrubliauskė, specialioji ir socialinė pedagogė,
Sigitas Miknevičius, informacinių technologijų mokytojas,
Kęstutis Stankevičius žmogaus saugos ir technologijų mokytojas,
Asta Autukevičienė, bendruomenės slaugytoja.
Rima Vrubliauskė, specialioji ir socialinė pedagogė,
Asta Autukevičienė, bendruomenės slaugytoja,
Laima Pabriežienė, fizinio ugdymo mokytoja.
Kęstutis Stankevičius žmogaus saugos ir technologijų mokytojas,
Jūratė Niekienė, raštvedė.

