
 

 

ŠIRVINTŲ LAURYNO STUOKOS-GUCEVIČIAUS GIMNAZIJOS GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

 

 I savaitė 

04-08 
II savaitė 

11-15 

 

III savaitė 

18-22 

 

IV savaitė 

25-29 

Mokytojų taryba 

 

   05-20, 15.00 Mokytojų 

tarybos posėdis „IV klasių 

mokinių ugdymosi rezultatai 

ir pasiruošimas brandos 

egzaminams”. Ats. A. 

Buzienė, L. Janickaitė, IV 

klasių vadovai 

 

 

Direkcinė taryba  05-12, 10.30  Mokinių krūvis, 

vaizdo pamokų poreikis. 

Anketos duomenų analizė. Ats. 

L. Janickaitė 

 
 

Metodinė taryba     

Metodinės grupės 05-08, 9.00 ,,Europos 

egzaminas” (virtuali erdvė). 

Ats. D. Piškinienė 

05-12, 14.15 Lietuvių k. ir 

literatūros mokytojų metodinė 

grupė. Lietuvių k.ir literatūros 

įskaitos rezultatų aptarimas. 

Ats. R. Baranauskienė 

  

Projektinė veikla  05-14, 15.00 Gimnazijos 

pokyčio projekto komandos 

susitikimas virtualioje erdvėje. 

Ats. A. Buzienė 

05-18, 14.30 Projekto 

„Mokinys – mokiniui“ veikla. 

Ia klasės mokinių virtualus 

susitikimas zoom aplinkoje su 

buvusiu gimnazistu Donatu 

Lučiūnu. 

Ats. R. Česonienė 

 

Gimnazijos veiklos 

įsivertinimo grupė – 

vadovė Rita 

Česonienė 

05-06, 12.00 Grupės 

susitikimas virtualioje 

aplinkoje zoom. 

Ats. R. Česonienė 

   



 

 

Vaiko gerovės 

komisija – vadovė 

Lina Janickaitė 

     

Gimnazijos ugdymo 

plano kūrimo grupė 

– vadovė Lina 

Janickaitė 

 05-11, 15.00 Grupės 

susirinkimas. Prisijungimai prie 

zoom aplinkos bus siunčiami į 

el. paštą. Ats. L. Janickaitė 

  

Bendradarbiavimas 

su tėveliais 

(globėjais, 

rūpintojais) 

05-05, 17.00 Susitikimas su 

gimnazijos tėvų komiteto 

nariais (Zoom aplinka). Ats. A. 

Buzienė 

 05-18, 17.00 gimnazijos 

tarybos posėdis (zoom 

aplinka). Darbotvarkėje: dėl 

darbo gimnazijoje nuo birželio 

1 d.; einamieji klausimai. Ats. 

A. Buzienė, D. Palkevičius 

 

Ugdymas karjerai - 

Gražina Gudonienė 

05-05, 15.00 Seminaras IV-tų 

klasių gimnazistams. 
Gyvenimo aprašymo rengimas. 

Lektorė – VšĮ „Globalūs 

projektai“ vadovė Vilma 

Gudeikaitė (Zoom aplinka) 

   

Pagalba mokiniui – 

Vaida 

Babrauskienė, Rita 

Kamarauskienė 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams), mokytojams 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams), mokytojams, 

klasių valandėlių ciklų tęsinys 

(iš anksto suderinus su klasių 

vadovais) 

Individualios konsultacijos 

mokiniams, tėvams 

(globėjams), mokytojams, 

klasių valandėlių ciklų tęsinys 

(iš anksto suderinus su klasių 

vadovais). 

05-18, 18.00  Sąmoningo 

dėmesingumo užsiėmimų  

tėvų grupei tęsinys (jei nebus 

karantino ribojimų) 

Individualios 

konsultacijos mokiniams, 

tėvams (globėjams), 

mokytojams, klasių 

valandėlių ciklų tęsinys 

(iš anksto suderinus su 

klasių vadovais). 

05-25, 18.00 Sąmoningo 

dėmesingumo užsiėmimų  

tėvų grupei tęsinys (jei 

nebus karantino 

ribojimų) 



 

 

Biblioteka - vedėja 

Inga Grigalaitienė Bibliotekos fondų tvarkymas 

Kita veikla Susitikimai virtualiame mokytojų kambaryje (Zoom aplinka). Kiekvieną darbo dieną pagal mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų, gimnazijos vadovų individualų poreikį (8.30 – 8.50). Ats. A. Buzienė, I. Audėjas  

 
Planui informaciją rinko ir veiklas derino A. Buzienė 
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