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2013 M. SPALIO MĖNESIO DARBO PLANAS
2013 m. rugsėjo 30 d. Nr. MP – 2

DATA
Spalio mėn.

RENGINIO PAVADINIMAS
1.PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA:
Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo derinimas
su Bendrosiose ugdymo programose numatytais
mokinių pasiekimų lygiais, mokinių adaptacija 1,5tose bendrojo lavinimo ir spec. klasėse.
2012-2013m.m. pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimo rezultatai
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų
adaptacija.
Tyrimas „ Vertinimo įtaka 7-8 klasių mokinių
mokymosi motyvacijai“.
Integruotų programų įgyvendinimas 1-10 bendrojo
lavinimo ir 1-10 spec. klasėse.

28 d.

Mokinių , turinčių specialiuosius ugdymo (si)
poreikius, paţangos ir pasiekimų vertinimas.
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.
Besiatestuojančių mokytojų praktinė veikla.
2.DIREKCINIS PASITARIMAS:
Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo derinimas
su Bendrosiose ugdymo programose numatytais
mokinių pasiekimų lygiais, mokinių adaptacija 1,5tose bendrojo lavinimo ir spec. klasėse.
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų
adaptacija.
Integruotų programų įgyvendinimas 1-10 bendrojo
lavinimo ir 1-10 spec. klasėse.
Mokinių , turinčių specialiuosius ugdimo (si)
poreikius, paţangos ir pasiekimų vertinimas.
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.

Iki 5 d.
Iki 10 d.
Iki 30 d.
Iki 30 d.

3. PRISTATYTI Į ŠIAULIŲ R. ŠVIETIMO IR
SPORTO SKYRIŲ
Prevencinės veiklos 2013 m. bendrojo ugdymo
mokykloje ataskaitą (pagal pateiktą formą).
Neformaliojo švietimo valandų panaudojimo lentelę
(pagal 2012–2013 m. m. lentelės formą).
Dėl gabių mokinių ugdymo (atsakymai į
klausimus).
Konferencijos ,,Kuriu, mokau, dalinuosi“,
numatomos vykti 2013 m. lapkričio 14 d., pateiktis

ORGANIZUOJA
I.Noreikienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
I.Noreikienė, S.Stugys,
A.Grakauskienė
S.Rudzinskienė
7-8 klasių auklėtojai,
I.Noreikienė, S.Stugys,
G.Vaitkienė
I.Noreikienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
G.Vaitkienė,
Direktorė J.Banienė
S.Stugys
1,5 bendrojo lavinimo ir 1, 5
specialiųjų klasių mokytojai
S.Ţukauskienė
1-10 bendrojo lavinimo ir 110 spec. klasių mokytojai
1-10 bendrojo lavinimo ir 110 specialiųjų klasių
mokytojai
Bibliotekos vedėja
O. Peldţienė
St.Stugys, D.Rupšienė
S.Rudzinskienė, G.Vaitkienė
I.Noreikienė
G.Vaitkienė

3 d.
10-11 val.
23 d. 14 val.
29 d.
29 d. 8 val.
30 d. 10 val.

3 ir 7 d.
4 d.
8 d.
8 d.
9 d.
9 d.
9 d.
10 d.
10 d.
11 d.
16 d.
Spalio mėn.
21-24 d.
23 d.
24 d.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

Spalio
mėnuo

elektroniniu paštu ppt@siauliai-r.sav.lt,
ppt1@siauliai-r.sav.lt. Kvietimai ir kita informacija
bus pateikti vėliau.
4.RENGINIAI MOKYTOJAMS:
Netradicinio ugdymo pamoka „Geometrinės figūros
rudens spalvomis“ 5a,7b klasėms
Metodinės tarybos posėdis „Pagrindinio ugdymo
pasiekimų patikrinimo rezultatai 2013 m.“
Matematikos metodinio būrelio pasitarimas
“Inovatyvūs gabių vaikų ugdymo metodai“
Mokinių seminaras „Mokinių paţangos matavimas
ir fiksavimas“.
Seminaras „Netradicinių ugdymo metodų taikymas
ugdant mokinius karjerai“
5.RENGINIAI MOKINIAMS:
5 kl. projektas „Zoologijos sodas“
5 kl. paroda – konferencija „Mano augintinis“
Išvyka į VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo
centro Varnių skyrių 9a kl.
Europos bėgimo savaitė 1-4 klasių mokiniams

R.Gedaminskienė
I.Noreikienė, St.Stugys,
A.Grakauskienė
R.Gedaminskienė
I.Noreikienė,
A.Grakauskienė
I.Noreikienė, J.Vainorienė

A.Grakauskienė
A.Grakauskienė
J.Vainorienė
V.Kirkutienė
Pradinių klasių auklėtojai,
kūno kultūros mokytojai
Įdomieji fizikos bandymai – susitikimas su KTU A.Grakauskienė
dėstytojais
Susitikimas su KTU dėstytojais ir studentais A.Grakauskienė,
“Įdomieji fizikos bandymai“
A.Nemunaitė
Susitikimas su Swedbank atstovu M.Udru 9a, 9b J.Vainorienė
klasių mokiniams
Europos bėgimo savaitė 5-10 klasių mokiniams
Klasių auklėtojai, kūno
kultūros mokytojai
Matematikos konkursas “Sukim, sukim, galveles“
Mokyklos matematikos
Kuršėnų miesto 6 klasių mokiniams
metodinis būrelis
Konkursas „Rudens stebuklai“
R.Glodenienė, R.Kuodienė
Edukacinė išvyka 7-10 klasių mokiniams į Valdovų E. Matulevičienė
rūmus ir Pinigų muziejų Vilniuje
Šeimų varţybos ,,Aš tėtis ir mama – tikra olimpinė
S.Ţukauskienė
šeima“
Susitikimas su „Dienos uţimtumo centro“
R.Biknevičienė,
jaunuoliais specialiųjų klasių mokiniams
T.Kulikauskas
Išvyka į Panevėţio Margaritos Rimkevičaitės J.Banienė
technologinę mokyklą 10-ų kl. mokiniams
J.Vainorienė
Skanduočių, eilėraščių konkursas “Savo mokykloje Klasių auklėtojai, lietuvių
jaučiuosi gerai, nes...“ 5-8 klasių mokiniams
kalbos mokytojai
Projektas „Mano svajonių profesija“ 1-4 klasių O.Peldţienė
mokiniams
J.Vainorienė
Akcija „Gilė – 2013“
L.Leskauskienė,
D.Pundzienė
6.INFORMACIJOS PATEIKIMAS
BENDRUOMENEI:
Mokyklos internetiniame puslapyje - informacija
E. Matulevičienė
apie mokiniams organizuojamą edukacinę išvyką į
Vilnių ir įspūdţiai iš kelionės bei refleksija
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9 d.
10 – 11 d.
14 d.

Iki 25 d.

7.DALYVAVIMAS:
Virtualus finansinio raštingumo konkursas.
Dalyvauja „Pavenčiukų“ komanda.
Mokyklų įvedimo į “Kūrybinių partnerysčių”
programą seminaras Klaipėdoje.
Konkursas – protmūšis, susitikimas su St.Anglickio
pradinių klasių komanda „Sveikuoliai – šaunuoliai“
8.APKLAUSOS, TYRIMAI:
„Vertinimo įtaka 5-8 klasių mokinių mokymosi
motyvacijai“

R.Klenauskienė
G.Vaitkienė, I.Noreikienė
R.Klenauskienė
G.Vaitkienė
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