
KOMISIJOS 

Komisija, grupė Pirmininkas, koordinatorius Nariai 

 

 

Direktoriaus 

įsakymas 

Metodinė taryba  Jūratė Balukevičienė, anglų 

kalbos mokytoja 

metodininkė – pirmininkė 

Jūratė Stankevičienė; 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui – koordinatorė. 

Jurgita Kancerevičienė, humanitarinių mokslų metodinio būrelio pirmininkė, 

Daiva Taučiuvienė, tiksliųjų, gamtos ir socialinių  mokslų metodinio būrelio 

pirmininkė, 

Kęstutis Stankevičius, technologijų, menų metodinio būrelio pirmininkas, 

Audronė Dabravolskienė, pradinių klasių, ikimokyklinio ugdymo metodinio 

būrelio pirmininkė. 

 

2017-09-27, 

 Nr. V-82 

Vaiko gerovės komisija  Anfija Bartkevičienė, 

vyresnioji socialinė 

pedagogė – pirmininkė; 

Jūratė Stankevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui – pavaduotoja. 

Anė Onutė Purvaneckienė, vyresnioji specialioji pedagogė, 

Regina Miknevičienė, bendrabučio auklėtoja, 

Jūratė Garnienė, Ig, IV g klasių auklėtoja, 

Lolita Griškevičienė, Gelvonų seniūnijos socialinė darbuotoja, 

Ginta Čepienė, Širvintų rajono policijos komisariato tyrėja. 

 

2017-09-21, 

Nr. V-75 

Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacinė komisija 

Ona Valančienė, 

gimnazijos direktorė 

Jūratė Balukevičienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

Marytė Dižavičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 

Kęstutis Stankevičius, technologijų mokytojas metodininkas, 

Rasa Kralikevičienė, švietimo skyriaus vyr. specialistė,  

Alvydas Olsevičius, tėvų komiteto pirmininkas. 

2014-11-27, 

Nr.1-234 

(savivaldybės mero 

sprendimas) 

Gimnazijos savęs 

įsivertinimo 

koordinavimo grupė 

Jūratė Stankevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Jūratė Garnienė, technologijų mokytoja metodininkė, chemijos vyresnioji 

mokytoja, 

Juzėnienė Birutė, dailės vyresnioji mokytoja, 

Gediminas Žilinskas biologijos vyresnysis mokytojas. 

2017-09-27, 

Nr. V-83 

Ugdymo plano 2017–

2018 m. m.  rengimo  

grupė  

Jūratė Stankevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Lina Jakštienė, metodinės tarybos pirmininkė, 

Kęstutis Stankevičius, tiksliųjų mokslų metodinio būrelio pirmininkas, 10 kl. 

auklėtojas, 

Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

 

2017-05-29, 

Nr. V-44 



Anfija Bartkevičienė, kalbų metodinio būrelio narė, vyresnioji socialinė 

pedagogė, 

Sigitas Miknevičius, fizikos mokytojas, 

Algis Juzėnas, tėvų atstovas, 

Aušra Pilkauskienė, tėvų atstovė. 

Dindaitė Evelina, II g klasės mokinė, 

Monika Grygelevičiūtė, III g klasės mokinė. 

2017 m. gimnazijos 

veiklos plano rengimo 

grupė  

Ona Valančienė, 

gimnazijos direktorė 

Jūratė Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Lina Jakštienė, metodinės tarybos pirmininkė, 

Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė, 

Anė Onutė Purvaneckienė, vyresnioji specialioji pedagogė, 

Regina Miknevičienė, bendrabučio auklėtoja. 

2016-12-14, 

Nr. V-93 

Ugdymo karjerai 

organizavimo darbo 

grupė 

Sigitas Miknevičius, fizikos 

vyresnysis mokytojas – 

ugdymo karjerai 

koordinatorius 

Jūratė Stankevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

Jūratė Garnienė, IV g klasės auklėtoja,  

Daiva Taučiuvienė, II g klasės auklėtoja, 

Regina Ramaškevičienė, bibliotekininkė, 

Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė. 

2017-09-27, 

Nr. V-81 

Paramos priėmimo ir 

skirstymo komisija 

Anfija Bartkevičienė, 

vyresnioji socialinė 

pedagogė 

Regina Miknevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, bendrabučio 

auklėtoja, 

Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja 

2016-12-28, 

Nr. V-108 

Grynųjų  pinigų kasoje, 

saugiųjų dokumentų 

inventorizavimo 

komisija 

Regina Čapskienė, vyr. 

buhalterė 

Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė,  

Regina Miknevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, bendrabučio 

auklėtoja 

2017-09-25, 

Nr. V-76 

Netinkamo ilgalaikio 

turto ir atsargų 

nurašymo komisija 

Kęstutis Stankevičius, 

technologijų mokytojas 

metodininkas 

Violeta Grudzinskaitė, pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja, 

Sigitas Miknevičius, fizikos vyresnysis mokytojas. 

2016-12-28, 

Nr. V-99 

Mokyklos autobusų 

sunaudoto kuro ir 

nuvažiuoto atstumo 

atitikties patikrinimo 

komisija 

Algirdas Vilčinskas, 

ūkvedys 

Regina Čapskienė, vyr. buhalterė, 

Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė. 

2016-12-28, 

Nr. V-106 



Darbo grupė korupcijos 

pasireiškimo tikimybei 

nustatyti 

Jūratė Stankevičienė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

Anfija Bartkevičienė, vyresnioji socialinė pedagogė, 

Regina Čapskienė, vyr. buhalterė. 

2017-07-05, 

Nr. V-57 

 


