
ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJA 

MOKINIŲ VEIKLOS 2020 M. BIRŽELIO 1-19 DIENOMIS 

 

Mokslo metų pabaiga: 

2020-06-05 – 1-4 kl. 

2020-06-19 – 5-8 kl. 

 

1-3 kl. išleistuvės nuotoliniu būdu (ZOOM platforma). 2020-06-05, pradžia 10.00 val. 

 

4-okų išleistuvės progimnazijos 2020-06-05 aktų salėje: 

9.00-10.30 val.    4a kl. 

10.30-12.00 val.  4b kl. 

12.00-13.30 val.  4c kl. 

13.30-15.00 val.  4d kl. 

17.30 val. 4 kl. mokinių išleistuvės nuotoliniu būdu (ZOOM platforma). 
 

5-7 kl. išleistuvės nuotoliniu būdu (ZOOM platforma). 2020-06-19, pradžia 10.00 val. 

 

8-okų išleistuvės progimnazijos 2020-06-19 aktų salėje: 

9.00-10.30 val.    8a kl. 

10.30-12.00 val.  8b kl. 

12.00-13.30 val.  8c kl. 

17.30 val. 8 kl. mokinių išleistuvės nuotoliniu būdu (ZOOM platforma). 

 

Nuo 2020-06-01 iki mokslo metų pabaigos 1-8 klasių mokiniams vyksta neformali 

mokinių veikla (dalykinės kūrybinės laboratorijos, klasių valandėlės, neformalusis švietimas, 

konsultacijos ir švietimo pagalbos teikimas) nuotoliniu sinchroniniu būdu.  

Tvarkaraščiai skelbiami mokyklos int. svetainėje www.geguziai.lt 

 

10.00-11.40 val. pirmadienį – penktadienį – dalykinės kūrybinės laboratorijos: 

10.00-10.40 val. – pirmas užsiėmimas su skirtu mokytoju.  

11.00-11.40 val. – antras užsiėmimas su skirtu mokytoju. 

 

12.00-13.00 val. – neformaliojo švietimo užsiėmimai, mokytojų ir švietimo pagalbos 

specialistų konsultacijos (pagal tvarkaraštį). 

 

9.00-9.40 val. trečiadieniais – klasės valandėlė. 

 

Mokinių lankomumas veiklose privalomas. Mokinių tėvai klasės auklėtojui raštu nurodo vaiko 

praleistų užsiėmimų priežastis. 

 

2020-06-01, PIRMADIENIS – „SVAJONIŲ AITVARAI“. 

Birželio 1-ąją minėsime Tarptautinę vaikų gynimo dieną, vadindami ją „Svajonių aitvarai“. 

Kviečiame visus dalintis savomis svajonėmis, linkėjimais ir leisti jiems skisti, nors ir virtualiai, 

bet aukštai.  

Veiklos, skirtos Tarptautinei vaikų gynimo dienai, nuotoliniu sinchroniniu būdu: 

10.00-10.40 val. – pirmas užsiėmimas su skirtu mokytoju.  

11.00-11.40 val. – antras užsiėmimas su skirtu mokytoju. 

12.00-12.40 val. – 1-8 klasių valandėlės. 

 1-8 klasių bendruomenių (kartu su tėveliais) virtualūs susitikimai (informaciją pateiks kl. 

auklėtojos). 

 

Pasidžiaugti skrendančiais Gegužių progimnazijos aitvarais kviesime 2020 m. birželio 4 d. 

facebook paskyroje. 



 

2020-06-09,10,11 – būsimų 5 kl. (esamų 4 kl.) mokinių susipažinimas su būsimomis 

auklėtojomis, kūrybinės veiklos (5a. kl. auklėtoja A.Mockienė, 5b kl. auklėtoja 

E.Ramoškienė, 5c kl. auklėtoja J.Šlitė, 5d kl. auklėtoja A.Lučinskienė) nuotoliniu 

sinchroniniu būdu. 

 

2020 m. birželio 10-11 d. 15.00-18.30 val. mokykloje galima individualiai užsakyti mokiniams 

uniformas. Jūsų lauks UAB „Savitas stilius“ ir UAB „Elva link“ darbuotojai. 

 

 

2020 m. birželio 9-11 d. stovykla „Meno sodo obuoliukai“ – 1-4 kl. mokiniams (informacija 

bus patikslinta). 

Užsiėmimų laikas: 

10.00-10.40 val. – pirmas užsiėmimas su skirtu mokytoju.  

11.00-11.40 val. – antras užsiėmimas su skirtu mokytoju. 

 

Dvi dienas veiklos organizuojamos nuotoliniu būdu (ZOOM platforma), viena diena – 

mokykloje, mokyklos stadione, kieme. 

Kviečiame teikti prašymus direktoriaus pavaduotojai ugdymui R.Janulienei el. paštu: 

januliener@gmail.com 

 

2020 m. birželio 1-4 d. (1-4 kl.), 2020 m. birželio 15-18 d. (5-8 kl.) vadovėlių, Dienoraščių, 

Mokinio knygelių, grožinės literatūros knygų, 4 kl. KMDU baigiamųjų darbų, 4 kl. Dailės 

skyriaus baigiamųjų darbų  grąžinimas (Data ir laikas, vieta nurodyti Tamo dienyne atsiųstuose 

pranešimuose). 

 

Rengė  

Administracija 

2020-05-28 


