
Gimnazijos veikla karantino metu 

 

Karantino metu gimnazija uždaryta. Darbuotojai dirba nuotoliniu būdu. Su visais 

pedagoginiais darbuotojais galima susisiekti elektroniniu paštu ir telefonu darbo laiku 8.00–

17.00 val. 

 

Gimnazijos vadovai pasiekiami elektroniniais paštais ir telefonais: 

Direktoriaus pavaduotoja Danutė Teškevičienė, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas – 

tdanute@gmail.com,  tel. 8 679 50502 

Raštinės vedėja Romualda Janušienė – gediminog@gediminas.kaunas.lm.lt,  tel. 8 37 42 55 
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Pavaduotojos: 

Rasa Puniškienė, puniskiene.rasa@gmail.com, 8 679 50525 

Kristina Pušnovienė, kristinapnvn2@gmail.com, 8 679 50535 

 

Dėl techninės įrangos konsultuoja: 

Artūras Stuoka, art4sound@yahoo.com, 8 675 46725 

 

Psichologinę pagalbą teikia psichologė Rita Venslovaitienė, rita.venslovaitiene@gmail.com, 

8 672 36 283 

Socialinę pedagoginę pagalbą teikia socialinė pedagogė Rasa Puniškienė, 

puniskiene.rasa@gmail.com, 8 679 50525 

 

Informacija 4, 8 ir II klasių mokiniams 
Šiais mokslo metais  nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP) ketvirtokams ir 

aštuntokams nevyks. Taip pat nevyks pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) 

II- ų klasių mokiniams (dešimtokams). Jiems bus pasiūlyta savarankiškai atlikti PUPP 

lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos užduotis nuotoliniu būdu ir įsivertinti savo 

pasiekimus. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas būtų išduodamas įrašant metinius 

įvertinimus. 

 

Oficiali ŠMSM informacija 

 

Informacija abiturientams 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-

365 pakeistos Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos ir brandos egzaminų datos: 

 

Įskaita Egzamino 

tipas 

Data 

Lietuvių kalba ir literatūra  2020 m. vasario 25 d. – 2020 m. gegužės 4 

d. 

Brandos egzaminai   

Technologijos Mokyklinis 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 

28 d. 

Menai Mokyklinis 2019 m. spalio 1 d. – 2020 m. balandžio 

28 d. 

Užsienio kalbos (prancūzų, 

vokiečių) kalbėjimo dalis 

Valstybinis 2020 m. birželio 22 d. – 13 val. 

Užsienio kalbos (rusų) Valstybinis 2020 m.  birželio 25, 26 d. – 13 val 
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kalbėjimo dalis 

Užsienio kalbos (anglų) 

kalbėjimo dalis 

Valstybinis 2020 m. birželio 26 d. – 13 val. 2020 m. 

birželio 30 d. – 9 val. 

 

 

Šiuo metu svarstomi keli brandos egzaminų laikymo variantai. Vienas iš jų – brandos 

egzaminus pradėti birželio 1 d. Kitas variantas – nuo birželio 22 d. (dabar nuo birželio mėn. 

22 d. buvo numatyta pakartotinė sesija). Pirmuoju variantu priėmimas į Lietuvos profesinio 

mokymo ir aukštąsias mokyklas per LAMA BPO vėlintųsi 2-3 savaitėmis. Jeigu egzaminus 

vis dėlto prisieitų nukelti į birželio antrą pusę, priėmimas būtų vykdomas rugpjūčio pabaigoje 

– rugsėjo pradžioje. Tikslios datos bus tvirtinamos atsižvelgus į Vyriausybės sprendimus dėl 

karantino pratęsimo ir pasitarus su socialiniais partneriais. 

 

Oficiali ŠMSM informacija 

 

 

Informaciją apie tolesnį mokymąsi pateiksime el.dienyne www.manodienynas.lt  ir 

gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja Danutė Teškevičienė,  

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas 

http://www.manodienynas.lt/

