
   

 
  

 

KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKYKLOS TARYBŲ, VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IR VIDAUS DARBO 

KONTROLĖS DARBO GRUPIŲ SUDARYMO  

2020 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-74 
Kaunas

 

Vadovaudamasi Kauno „Nemuno“ mokyklos nuostatais,  

s k i r i u tarybas, veiklos įsivertinimo ir vidaus darbo kontrolės darbo grupes: 

1. Mokyklos taryba: 

Pirmininkas – Vytautas Česlevičius, 3a klasės mokinio tėtis. 

Sekretorius – Tadas Mažutis, 1a klasės mokinio tėtis. 

Nariai:  

Julius Kazlauskas, informacinių technologijų mokytojas; 

Oksana Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė; 

Roberta Genienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Mingailės Čiupkevičienė, „Linksmosios pėdutės“ studijos ugdytinės mama; 

Lina Paškevičienė, 6a klasės mokinio mama. 

2. Mokinių taryba: 

Prezidentas – Eimantas Drąsutis, 8a klasės mokinys. 

Nariai:  

Timas Vengalis, 4a klasės mokinys; 

Tautvydas Mažutis, 5a klasės mokinys; 

Roberta Mickevičiūtė, 5a klasė mokinė; 

Deividas Konstantinavičius, 6a klasės mokinys; 

Eva Krulytė, 6a klasės mokinė; 

Rusnė Dicevičiūtė, 7a klasės mokinė; 

Nojus Juozapas Žilinskas, 7a klasės mokinys; 

Vilija Petrauskaitė, 8a klasės mokinė. 
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3. Metodinė taryba: 

Koordinatorė – Nijolė Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja 

metodininkė; 

Raimonda Kriščiūnienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio ugdymo 

metodinės grupės pirmininkė; 

Vytautas Baršauskas, fizikos mokytojas metodininkas, tiksliųjų, gamtos, socialinių mokslų 

metodinės grupės pirmininkas; 

Sandra Mikalauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, kalbų metodinės grupės pirmininkė; 

Oksana Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė, dorinio ugdymo, kūno kultūros, 

menų ir technologijų metodininkės grupės pirmininkė; 

Dalia Vijeikienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, pradinio ugdymo metodinės 

grupės pirmininkė.  

3.1. Pamokos tobulinimo ir naujų technologijų diegimo grupė: 

Vytautas Baršauskas, fizikos mokytojas metodininkas ;  

Margarita Paulauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja; 

Nijolė Janonytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Sandra Mikalauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Julius Kazlauskas, informacinių technologijų mokytojas; 

Kęstutis Tamošaitis, istorijos mokytojas ekspertas. 

3.2. Ugdymo pažangos vertinimo ir mokymosi pagalbos teikimo tobulinimo grupė:  

Veronika Šerlatienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja; 

Jūratė Rasa Narbutienė, pradinių klasių vyr. mokytoja; 

Janina Kavaliauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; 

Vitalija Baronienė, matematikos mokytoja metodininkė; 

Margarita Paulauskienė, pradinių klasių vyr. mokytoja; 

Gintarė Senkova, logopedė; 

Oksana Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė;   

Jūratė Aleinikovienė, chemijos mokytoja.   

3.3. Ugdymo mokyklos gyvenimu, saugios ir sveikos fizinės emocinės ir psichologinės 

aplinkos tobulinimo grupė:  

Rūta Šuliauskienė, vyr. socialinė pedagogė; 

Renata Adomavičienė, specialioji pedagogė metodininkė;  

Aida Daugėlienė, logopedė metodininkė;  

Gintė Ulinskaitė, psichologė; 

Almonė Miliauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė ; 
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Mindaugas Kalniūnas,  šokio vyr. mokytojas; 

Giedrius Miežanskas, tikybos mokytojas; 

Lina Veličkienė, technologijų, dailės mokytoja; 

Natalija Lykova, rusų kalbos mokytoja metodininkė ; 

Rasa Šernienė, pradinių klasių mokytoja; 

Laima Pyragienė, geografijos vyr. mokytoja. 

4. Mokyklos veiklos įsivertinimo grupė: 

Koordinatorė – Vesta Žiūraitienė, mokyklos direktorė. 

Pirmininkė – Nijolė Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokyklų veiklos 

savęs vertinimo ir tobulinimo  švietimo konsultantė. 

Nariai:  

Vitalija Baronienė, matematikos mokytoja metodininkė; 

Sandra Mikalauskienė, anglų kalbos vyr. mokytoja; 

Oksana Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė; 

Kęstutis Tamošaitis, istorijos mokytojas ekspertas. 

5. Vidaus darbo kontrolės darbo grupė: 

Koordinatorė – Nijolė Mažeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja 

metodininkė. 

Pirmininkas – Ingrida Knyš, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; 

Nariai:  

Ramutė Daugėlienė, budėtoja; 

Girmanta Levinskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė; 

Virginija Kutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui ūkio reikalams; 

Roberta Genienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 

Oksana Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja ekspertė; 

Rūta Šuliauskienė, vyr. socialinė pedagogė. 
 

Direktorė Vesta Žiūraitienė  
 


