
 
 

GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, PATIRIANTIEMS MOKYMOSI SUNKUMŲ, 

VYKDYMO 2021 METAIS TVARKOS TVIRTINIMO 

 

2021 kovo 2 d.  Nr. 1-26 

Kaunas 

 

   Vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo 2021 

m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 35-2-27 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi 

sunkumų, vykdymo 2021 metais tvarkos“: 

1. s k i r i u atsakinga už konsultacijų eigos koordinavimą, informacijos apie vykdomų 

konsultacijų skaičių, grafikus, mokinių, lankančių konsultacijas skaičių pagal klases, 

mokomuosius dalykus, konsultuojančių mokytojų sąrašų teikimą direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui  Loretą Vosylę; 

2. t v i r t i n u: 

2.1. konsultacijų skyrimo prioritetus: 

2.1.1. konsultacijos skirtos mokiniams, turintiems nepatenkinamus 2 trimestro ir I 

pusmečio vertinimus; 

2.1.2. konsultacijos skirtos mokiniams, patyrusiems mokymosi praradimus dėl 

COVID-19 pandemijos ir ligos; 

2.1.3. konsultacijos skirtos brandos egzaminų pasiruošimui. 

2.2. mokinių, dalyvaujančių konsultacijose sąrašus ir skaičių pagal klases (1 priedas) 

2.2.1. IV a ir IV b gimnazijos klasių mokiniai – 51 mokinys ( 2 priedas). 

2.3. konsultacijų pagal mokomuosius dalykus ir klases sąrašą: 

2.3.1. lietuvių kalbos ir literatūros konsultacija – 5 - IV gimnazijos klasių 

mokiniams; 

2.3.2. matematikos konsultacija - 5 - IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3.3. užsienio kalbos (anglų) konsultacija - 5 - IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3.4. istorijos konsultacija - 5 - IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3.5. užsienio kalbos (rusų) konsultacija – IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3.6. fizikos konsultacija - IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.3.7. chemijos konsultacija - IV gimnazijos klasių mokiniams; 



2.3.8. biologijos konsultacija - IV gimnazijos klasių mokiniams; 

2.4. konsultacijų grafiką ir konsultuojančių mokytojų sąrašą: 

      17-18                

          val. 

Data 

 

Konsultacijos 

pavadinimas 

Konsultuojančio mokytojo pavardė 

Mokinių grupės pagal klases 

5-8 klasės 

(16 mokinių) 

I-III klasės 

(28 mokiniai) 

IV klasės 

(52 mokiniai) 

Kovo 

9 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

 

V.Užgalienė 

 

A.Jazavitienė 

 

 

Kovo 

16 d.  

matematikos 

konsultacija 

A.Keblikas A.Danasienė  

Kovo  

23 d. 

užsienio kalbos 

(anglų) konsultacija 

R.Kavaliauskienė J.Abdrachmanovienė  

Kovo 

30 d. 

istorijos konsultacija Ž.Simutytė S.Laureckienė  

Balandžio  

13 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

 

V.Užgalienė 

 

A.Jazavitienė 

 

Balandžio  

20 d. 

matematikos 

konsultacija 

A.Keblikas A.Danasienė  

Balandžio 

27 d. 

užsienio kalbos 

(anglų) konsultacija 

R.Kavaliauskienė J.Abdrachmanovienė  

Gegužės 

4 d. 

istorijos konsultacija Ž.Simutytė S.Laureckienė  

Gegužės 

11 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

 

V.Užgalienė 

 

A.Jazavitienė 

 

Gegužės 

18 d. 

matematikos 

konsultacija 

A.Keblikas A.Danasienė  

Gegužės 

25 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

  J.Slavinienė 

 

Gegužės 

25 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

  O.Cironkaitė 

Gegužės 

25 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

  V.Užgalienė 

birželio  

1 d. 

biologijos konsultacija   R.Markevičienė 

Birželio 

1 d.  

biologijos konsultacija   G.Žebelienė 

Birželio  biologijos konsultacija   G.Žebelienė 



8 d. 

Birželio  

8 d. 

biologijos konsultacija   R.Markevičienė 

Birželio 

10 d. 

užsienio kalbos 

(anglų) konsultacija 

  G.Okockė 

Birželio 

10 d. 

užsienio kalbos 

(anglų) konsultacija 

  J.Abdrachmanovienė 

Birželio 

15 d. 

matematikos 

konsultacija 

  J.Ivanauskienė 

Birželio 

15 d. 

matematikos 

konsultacija 

  A.Danasienė 

Birželio 

16 d.  

matematikos 

konsultacija 

  J.Ivanauskienė 

Birželio 

16 d. 

matematikos 

konsultacija 

  A.Danasienė 

Birželio 

21 d. 

istorijos konsultacija   D.Vilkienė 

Birželio 

22 d.  

istorijos konsultacija   D.Vilkienė 

Birželio 

23 d. 

istorijos konsultacija   D.Vilkienė 

Birželio 

25 d. 

chemijos konsultacija   J.Šedienė 

Birželio 

28 d.  

užsienio kalbos (rusų) 

konsultacija 

  A.Mongird 

Birželio 

29 d. 

fizikos konsultacija   A.Bagdonas 

Birželio 

30 d.  

fizikos konsultacija   A.Bagdonas 

Liepos  

1 d. 

fizikos konsultacija   A.Bagdonas 

Liepos  

15 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

  O.Cironkaitė 

Liepos  

16 d. 

lietuvių kalbos ir 

literatūros konsultacija 

  J.Slavinienė 

 



3. į s a k a u konsultacijas vykdyti nuotoliniu būdu nurodytomis datomis nuo 17 iki 18 

valandos, naudojant  konsultuojančio mokytojo TaMo dienyne nurodyta platforma ir 

keisti konsultacijų vykdymą į kontaktinį, vadovaujantis OV ir Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos nutarimais ir 

rekomendacijomis. 

  

      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

      atliekanti direktoriaus funkcijas                        Ingrida Levickienė  

 

 


