
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 m. balandžio 6 d.  Nr. V1-48 

                                                                           Mažeikiai 

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. 

įsakymu Nr. ISAK-2391„Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių 

kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 23 punktu, (Lietuvos 

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d įsakymu Nr. V-372 „Dėl 

Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ 

patvirtintomis Rekomendacijomis dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu: 

           1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą vykdyti nuotoliniu būdu 2020 m. balandžio 17, 21. 24 

dienomis. 

           2. S u d a r a u lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vertinimo komisijas: 

           2.1. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, vykdomos 2020 m. balandžio 17 d., komisija  

Vertintojai:         

Vertinimo komisijos pirmininkė – Janina Palenskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

             

I grupė:  Egzaminuotoja – Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

                           Vertintoja – Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

                           Egzaminuotoja – Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

                           Vertintoja – Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

 

           II grupė:  Egzaminuotoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 

                Vertintoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

                         Egzaminuotoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

metodininkė. 

    Vertintoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja.  

 

        III grupė:  Egzaminuotoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos lietuvių kalbos ir literatūros vyr.     

mokytoja. 

                        Vertintoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 

metodininkė. 

    Egzaminuotoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

                          Vertintoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos lietuvių kalbos ir literatūros vyr.    

  mokytoja. 

 

         2.2. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, vykdomos 2020 m. balandžio 21 d., komisiją: 

Vertintojai:         

Vertinimo komisijos pirmininkė – Janina Palenskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

            

         I grupė:  Egzaminuotoja – Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

                       Vertintoja – Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

                             

 

        II grupė:  Egzaminuotoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 
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             Vertintoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 

                        Egzaminuotoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja  

             Vertintoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

 

       III grupė:  Egzaminuotoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja. 

            Vertintoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

                        Egzaminuotoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

            Vertintoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja. 

 

         2.3. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, vykdomos 2020 m. balandžio 24 d., komisiją: 

Vertintojai:         

Vertinimo komisijos pirmininkė – Janina Palenskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

            

         I grupė:  Egzaminuotoja – Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

                       Vertintoja – Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

                       Egzaminuotoja – Violeta Irniūtė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

                       Vertintoja – Laima Skabickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė. 

 

         II grupė: Egzaminuotoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 

             Vertintoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

            Egzaminuotoja – Rosita Giniotienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė. 

            Vertintoja – Virginija Aurylaitė, lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja. 

 

      III grupė:  Egzaminuotoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja. 

           Vertintoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

            Egzaminuotoja – Dalia Pranciulienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė. 

           Vertintoja – Sonata Maigaitė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja. 

         3. S k i r i u informacinių technologijų specialistą Mantą Stančiką atsakingą už mokinio, 

laikančio įskaitą nuotoliniu būdu, skaitmeninio garso ir vaizdo įrašymą į laikmeną. 

         4. T v i r t i n u Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos vykdymo sąrašus-grafikus (pridedama). 

 

 

 

Gimnazijos direktorė                                                                                                   Asta Žukauskienė                              

 


