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Mokytojų tarybos, direkcijos 

posėdžiai, kt. veiklos 

„Signalinis pusmetis“ (kiekvienas mokytojas  el. dienyne pasitikrina kokia dalyko 

mokinių pažangumo situacija, kad per likusį mokymosi laiką mokiniams būtų suteikta 

galimybė atsiskaityti, atlikti neatliktus darbus ir pan.)  

Neformaliojo švietimo, pasirenkamųjų  programų vadovai intensyvina el. dienyno 

sutvarkymą, veiklų fiksavimą. 

Direkcijos posėdžiai (vyks nuotoliniu būdu):  

• Direkcijos ir socialinių mokslų mokytojų  posėdis „Kokias sėkmes ir problemas 

patyrėte  organizuodami socialinių mokslų mokymą nuotoliniu būdu?“ 

• Direkcijos ir  gamtos mokslų mokytojų  posėdis „Kokias sėkmes ir problemas 

patyrėte  organizuodami  gamtos mokslų mokymą nuotoliniu būdu?“ 

• Direkcijos ir  lietuvių kalbos mokytojų posėdis „Kokias sėkmes ir problemas 

patyrėte  organizuodami   lietuvių kalbos mokymą nuotoliniu būdu?“  

• Direkcijos ir matematikos, IT  mokytojų posėdis „Kokias sėkmes ir problemas 

patyrėte  organizuodami   matematikos, IT mokymą nuotoliniu būdu?“ 

• Direkcijos ir dorinio, menų, technologijų, fizinio ugdymo, žmogaus saugos 

mokslų mokytojų posėdis „Kokias sėkmes ir problemas patyrėte  organizuodami    

dorinio ugdymo, menų, technologijų, fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokslų 

mokymą nuotoliniu būdu?“ 

• Direkcijos ir  užsienio kalbų mokytojų posėdis „Kokias sėkmes ir problemas 

patyrėte  organizuodami  užsienio kalbų mokymą nuotoliniu būdu?“ 

Iki 05-14 

 

 

Iki 05-14 

 

 

05-17 d. 14.30 val. 

 

05-18 d. 14.30 val. 

 

05-19 d. 14.30 val. 

 

05-20 d. 14.30 val. 

 

05-21 d. 14.30 val. 

 

 

 

05-24 d. 14.30 val. 

VGK veikla 8 klasėje klasės valandėlė tema: "Emocinis intelektas. Susipažinimas su emocijų 

atpažinimo ir valdymo procesais" (psichologė V. Veikšienė).  

7-8 klasėse kl. valandėlės temomis: Savanoriavimas, socialinė atskirtis, tarpkultūrinė 

tolerancija, "Ne-ksenofobijai" (psichologė V. Veikšienė).  

ATR kassavaitinės pamokos (7 klasėje, 1 mokinys), (psichologė V. Veikšienė).  

Pagal psichologės veiklos  

Planą. 

Metodinė taryba Edukacinės patirties banko pildymas. Skaitmeninių mokymo priemonių svetainių sąrašų 

parengimas. Skaitmeninio ugdymo turinio atnaujinimas, kūrimas ar adaptavimas 

Iki  7 d. 
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(skaitmeninių platformų ir įrankių įvaldymas, ilgalaikių planų priedo „Naudingos 

interneto nuorodos“ pildymas). 

Mokinių taryba Mokinių tarybos susirinkimas – diskusija „Lūkesčiai ir veiklos MT“. 05-13 d., 14.30val., zoom 

KMVIG (vidaus auditas) Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos ruošimas, pasiruošimas ataskaitą 

pristatyti bendruomenei. 

Pagal MVKĮ planą. 

Prevencinės, integruojamos 

progr. 

Pagal klasių vadovų ir dalykų mokytojų planus.   

Renginiai, konkursai, 

olimpiados ir  kt. veiklos 

„Kultūros paso“ renginiai klasėms:  

„Kultūros paso“ literatūrinė edukacija „Mitinių būtybių slėptuvės“ 5C klasei. 

„Spalvos, spalvos, spalvos“ dailės edukacija 7B klasei. 

„Spalvos, spalvos, spalvos“ dailės edukacija 7D klasei. 

 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „SVEIKATA VISUS METUS 

2021“ dalyvauja 7 B kl.  
Gelvonų gimnazijos projekte „MŪSŲ ŽEMĖ – TAI DIDELIS VIEŠKELIS, O MES, 

ŽMONĖS, KELIAUTOJAI“ dalyvauja vienas 8A kl. ir du 6B kl. mokiniai., septyni 5-ų 

klasių mokiniai “ (mokytojos M. Gaidakauskienė ir N. Dačkienė). 

  

Mokyklos „Kompiuteriukų ralio“ komanda dalyvauja Kompiuteriukų fondo 

organizuojamoje konferencijoje MINI:BIT. 

7A klasė dalyvauja Valstybės pažinimo centro edukacijoje „Ką gali pilietis?“  

 

05-03, 12.00 val. 

05-10, 11.00 val. 

05-10, 13.00 val. 

 

Pagal projekto planą 

 

Pagal projekto planą 

 

 

 

05-08 

 

05-07, 13.00 val. 

Sporto renginiai   

Kvalifikacijos kėlimo renginiai Pedagogas.lt. Dalyvavimas ilgalaikiuose mokymuose „Praktiniai nuotolinio ugdymo 

metodai mokytojams“ (40 val.)  

  

Projektai, tyrimai NMPP 4 kl. mokiniams. SKAITYMAS.  

III SRAUTAS 05-04, 9.00 val. 

NMPP 4 kl. mokiniams.  MATEMATIKA.  

III SRAUTAS 05-06, 9.00 val. 

NMPP 8 kl. mokiniams. SKAITYMAS. 

I SRAUTAS 8 A klasė – 05-10, 9.00 val.  

II SRAUTAS 8B klasė – 05-10,  10.30 val.  

III SRAUTAS 8C klasė – 05-11, 9.00 val.  

NMPP 8 kl. mokiniams.  MATEMATIKA.  

I SRAUTAS 8 A klasė – 05-13, 9.00 val.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogas.lt/mokymas/praktiniai-nuotolinio-ugdymo-metodai-mokytojams-40-val-211000946-2644.html
https://www.pedagogas.lt/mokymas/praktiniai-nuotolinio-ugdymo-metodai-mokytojams-40-val-211000946-2644.html
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II SRAUTAS 8B klasė – 05-13,  10.30 val.  

III SRAUTAS 8C klasė – 05-14, 9.00 val.  

  

Projekto „Lyderių laikas 3“ renginys. Dalyvavimas nuotolinėje stažuotėje 

„Mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas“  Šiaulių savivaldybėje. 

(dalyvauja  pavaduotoja ugdymui R. Suchockienė). 

 

 

 

 

05-05, 9.00-15.30  

Parodos     

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Du 8A ir du 6B klasių mokiniai dalyvauja respublikiniame švietimo įstaigų kūrybiniame 

projekte „Mūsų žemė – tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai“  (mokytojos M. 

Gaidakauskienė ir N. Dačkienė). Projekto iniciatorius- Širvintų r. Gelvonų gimnazija. 

Dalyvavimas Širvintų meno mokyklos neformaliojo švietimo centro gegužės mėn. 

renginiuose. 

Pagal projekto planą 

 

Pagal neformaliojo švietimo 

centro planą. 

 

 


