ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA
2014 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS
2014 m. kovo 31 d. Nr. MP – 4
DATA
Balandžio mėn.

RENGINIO PAVADINIMAS
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA:
Grįžtamosios informacijos pateikimo metodai.

Pamokoje taikomos mokymo(si) strategijos (metodai).

Mokinių tyrimas „Kaip, kokiais būdais įsivertinu savo
veiklą ir rezultatus?“.
Mokinių darbų taisymo ir grįžtamosios informacijos
įtaka ugdant mokinių gebėjimą mokytis.
Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-ų klasių
komplektavimas 2014-2015 m.m.
Pažintinės, sportinės, meninės, projektinės veiklos
įgyvendinimas mokykloje.
Pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimui.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis švietimas ir
informavimas.
Vasaros stovyklos organizavimas 1-5 klasių
mokiniams.
Besiatestuojančių mokytojų praktinė veikla.
Balandžio 14 d.

ORGANIZUOJA
I.Noreikienė,
S.Stugys,
G.Vaitkienė,
S.Rudzinskienė
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
S.Stugys,
I.Noreikienė
Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė
Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė
Direktorė J.Banienė,
I.Noreikienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Direktorė J.Banienė,
I.Noreikienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Direktorė J.Banienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė
Direktorė J.Banienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė
Direktorė J.Banienė

DIREKCINIAI PASITARIMAI:
Grįžtamosios informacijos pateikimo metodai ir 3,7 klasių mokytojai,
mokymo strategijų įvairovė 3,7 –tose klasėse
auklėtojai
Pilietinis mokinių ugdymas 9,10-ose klasėse
9,10 klasių pilietinio
ugdymo mokytojai
Žmogaus saugos įgyvendinimo programa 1-10-ose 1-4 klasių mokytojai,
klasėse
žmogaus saugos
mokytojai
Bendrabučio veikla
R. Poškienė,
I. Daujotienė

Balandžio 15 d.

Grįžtamosios informacijos pateikimo metodai..
Pamokoje taikomos mokymo(si) strategijos (metodai).

Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-ų klasių
komplektavimas 2013-2014 m.m.
Pažintinės, sportinės, meninės, projektinės veiklos
įgyvendinimas mokykloje.
Pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimui

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginis švietimas ir
informavimas.
Vasaros stovyklos organizavimas 1-5 klasių
mokiniams.

9 ir 10 d. 9 val.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS:
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (lietuvių
k. žodžiu)

29 d. 9 val.

Standartizuoti testai (skaitymas) 4 klasių mokiniams

30 d. 9 val.

Standartizuoti testai (rašymas) 4 klasių mokiniams

Iki 7 d.

Iki 30 d.

1 d.
1 d.
1-11 d.
3 d.
3 d. 10 val.

PRISTATYTI Į ŠVIETIMO SKYRIŲ IR/AR Į
PASLAUGŲ CENTRĄ:
Anketas dėl dalyvavimo konkurse „Pavasario
ritmai”(2014-04-11) ir Šiaulių rajono dainų ir šokių
šventėje (2014-05-31)
Pedagogų ir kitų darbuotojų tarifikacijos sąrašų 2014
m. rugsėjo 1 d. projektus
DALYVAVIMAS RAJONINIUOSE
RENGINIUOSE (sekti rajono balandžio mėnesio
planą):
Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokinių psichologinis
vertinimas
Konkursas „Išmanioji diena“
Dalyvavimas Swedbank Asmeninių finansų instituto
finansinio raštingumo konkurse „Finansų laboratorija
2014“ konkurse (9a kl. komanda)
Regioninis meninių darbų konkursas „Sidabrinis
vainikėlis“ Telšiuose
Matematikos olimpiada 6–8 klasių mokiniams

10-tų klasių
mokytojai
10 –tų klasių
mokytojai, 10 –tų
klasių specialiųjų
klasių mokytojai.
S.Žukauskienė, 4-ų
klasių mokytojai.
1-10 klasių auklėtojai.
Lietuvių kalbos,
matematikos
mokytojai, dirbantys
10-ose klasėse, 10
klasių auklėtojai.
1-10 –tų bendrojo
lavinimo ir 1-10-tų
spec. klasių
auklėtojai.
1-5 –tų bendrojo
lavinimo ir 1-5 –tų
spec. klasių 1auklėtojai, socialinė
pedagogė.
Pavaduotojai
ugdymui
R.Urbonienė,
D.Mažeikienė
R.Urbonienė,
D.Mažeikienė

G.Pučinskienė
I.Noreikienė,
G.Vaitkienė,
S.Rudzinskienė

G.Novogreckienė,
I.Kulikauskienė
A.Grakauskienė
J.Vainorienė,
R.Gedaminskienė
A.Stugienė
St.Stugys
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3 d. 10 val.
3 d. 14 val.
4 d. 10 val.
5 d. 11 val.

7 d. 12 val.

8 d.
9 d. 9 val.
9 d. 10 val.
9 d. 10 val.
10 d. 14 val.
10 d.
11 d.
11 d. 10 val.
11 d. 15 val.
14 d. 9 val.

14 d. 10 val.

14 d. 10 val.
15 d. 10 val.
15 d. 10 val.
16 – 17 d.
17 d. 10 val.
17 d. 10 val.

Seminaras „Šiuolaikiniai sprendimai mokytojo darbo
efektyvumui didinti“
Pasitarimas „Standartizuotų testų 4 ir 8 klasėse
organizavimas ir vykdymas“
Vokiečių kalbos olimpiada (atkelta iš kovo mėn.) 7–8
klasių mokiniams
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 4 ir žemesnių
klasių mokinių šaškių finalinės varžybos
Europos socialinio fondo projekto „Gamtos mokslų
(biologijos, fizikos, chemijos) mokytojų ir mokinių
dalykinių kompetencijų ugdymas tiriant žaliąsias
mokymosi aplinkas“ metu sukurtų metodinių
priemonių pristatymas
Dalyvavimas Šiaulių regiono jaunimo meninės raiškos
festivalyje „Mes prof‘ai 2014“ (8-9 kl. mokinių
komanda)
Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokinių pedagoginis
žinių, gebėjimų, pasiekimų ir kalbos vertinimas
Kūno kultūros ženklo „Vis tobulėti“ testų laikymas 14
- 18 metų mokiniams
Komandinė geografijos olimpiada 8 – 10 klasių
mokiniams
Metodinis pasitarimas metodinių būrelių pirmininkams
Dalyvavimas Atvirų durų dienoje Kuršėnų
politechnikos mokykloje (8-9 kl. mokiniai)
ŠU mokinių piešinių konkursas „Sukurk savo aplinką
pats“.
Anglų kalbos olimpiada 4 ir 7 klasių mokiniams
Festivalis „Pavasario ritmai” šiuolaikinių šokių
grupėms
Paskaita „Rytų ir vakarų medicinos sintezė – galimybė
būti sveiku“ (lekt. A. imėnienė )
Seminaras „Mokyklos veiklos ir pamokos kokybės
tobulinimas panaudojant „ IQES online Lietuva“.
Mokymasis bendradarbiaujant“ pavaduotojams,
metodinių tarybų pirmininkams
Praktinis seminaras „Mobiliųjų įrenginių galimybės
mokant(is) anglų kalbos“ (lekt. S. Riškienė)
Seminaras ,,Kūrybiško mokymo metodai. Mokyklos
lygmens švietimo stebėsenos rodikliai“ pavaduotojams
Mokyklų psichologų pasitarimas
Seminaras „Aktyvios pilietinės visuomenės kūrimo
link“
Piešinių konkurso „Mandala – širdies jausmas“
atidarymas
Seminaras „Netradicinių minimalių medžiagų ir
technologijų taikymas meninio ugdymo pamokose ir
neformaliojo ugdymo užsiėmimuose“ dailės ir

N. Lukaitė
St.Stugys,
S.Rudzinskienė
D.Sviensienė
St.Stugys
D.Šiušienė,
A.Grakauskienė,
A.Nemunaitė,
D.Levinskienė
J.Vainorienė
G.Novogreckienė,
I.Kulikauskienė
Kūno kultūros
mokytojai
E.Matulevičienė
Metodinių ratelių
pirmininkai
J.Vainorienė
A.Stugienė
R.Barauskienė, anglų
kalbos mokytojos
G.Pučinskienė
J.Banienė
G.Vaitkienė
S.Riškienė, anglų
kalbos mokytojai
Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui
J.Bacevičiūtė
J.Banienė, St.Stugys
A. Stugienė,
A. Akučkienė
A. Stugienė,
A. Akučkienė
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23 d. 10 val.
23 d. 10 val.
23 d. 13 val.
23 d. 13 val.
24 d. 10 val.
24 d.
25 d. 9 val.
10 d.
1 d.
4 d.
4-6 d.
19 d.

Balandžio mėn.

2 d.
7 d.

8 d.
11 d.
II savaitė
25 d.
30 d.
Balandžio mėn.

technologijų mokytojams
Ekonomikos ir verslumo olimpiada 9 – 10 klasių
mokiniams
Seminaras „Mokytojo lyderystė siekiant kiekvieno
mokinio pažangos“ ekonomikos ir verslumo
mokytojams
Kūno kultūros ženklo „Vis tobulėti“ testų laikymas 14
– 18 metų mokiniams
Seminaras „Kaip tobulinti rašinį?“ (lekt. B.
imėnienė)
Šventinis renginys „Margučio kelionė“ Šv. Jono
krikštytojo bažnyčioje
Edukacinė išvyka „Šiuolaikiniai matematikos
mokymas siekiant sudominti ir išmokyti mokinius“ į
Panevėžio Velžio gimnaziją matematikos mokytojams
Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokinių pedagoginis
žinių, gebėjimų ir pasiekimų vertinimas
Lėlių teatrų festivalis ,,Svečiuose pas Bitę Mają‘‘
Žagarėje
Seminaras „Mokinių kūno kultūra: nuo fizinio
pajėgumo per fizinę saviugdą iki kasdieninio
aktyvumo“ Kelmėje.
VI-asis tarptautinis vaikų meninės raiškos festivaliskonkursas „Vaikystės vaivorykštė 2014” Šiauliuose.
Lietuvos moksleivių sąjungos Pavasario forumas –
XIX-oji Asamblėja Vilniuje.
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finalinės
gimnastikos varžybos.
DOKUMENTŲ RENGIMAS:
Ugdymo plano projekto rengimas 2014 – 2015 m.m.
RENGINIAI MOKINIAMS IR
BENDRUOMENEI:
Skaitymai netradicinėse erdvėse, skirti Tarptautinė
vaikų knygos dienai paminėti
Paskaita – Sveikatos dienos minėjimas, dalyvaujant
ŠU studentams
Susitikimas su Šiaulių Auksinio Rato Rotaract ir
Šiaulių Vykinto Rotary klubo nariais popietėje
,,Drauge mes galime daugiau“
Eilėraščio iliustravimo ir deklamavimo konkursas
„Tau, mokykla, mūsų eilės“
10-tų klasių dekoratyvios tapybos paroda „Dailės
magija“ III a. foje
„Kūrybinių partnerysčių“ projekto mokykloje
baigiamasis renginys mokiniams
Netradicinė saugaus eismo pamoka 1 – 4 klasėse
Akcijas „Darom“

E.Matulevičienė
E.Matulevičienė
Kūno kultūros
mokytojai
Pradinio ugdymo
mokytojai
A.Nemunaitė,
R.Čepas
N.Lukaitė
G.Novogreckienė,
I.Kulikauskienė
R. Poškienė
G. Pučinskienė
G.Pučinskienė
G.Pučinskienė
R.Radavičienė
R. Radavičienė
B. Ališauskienė
Direktoriaus
pavaduotojai
ugdymui

O Peldžienė
J.Banienė
R.Poškienė,
I.Daujotienė
I.Kulikauskienė
G.Novogreckienė
A.Stugienė
G.Vaitkienė,
D.Lipskienė
D.Pundzienė,
A.Dunauskienė
J.Banienė, St.Stugys,
A.Grakauskienė
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22-30 d.
Balandžio mėn.

Mokyklos prezidento rinkimai.
Akcija skirta mokyklos jubiliejui „40 šokių pertraukų“

G.Pučinskienė
R.Radavičienė
R.Radavičienė
G.Pučinskienė
B.Ališauskienė

RENGINIAI MOKYTOJAMS:
2 d.
16 d.
17 d.

„Kūrybinių partnerysčių“ mokytojų klubo susitikimas
Kūrybinės dirbtuvės „Mokomės inovatyvių ir
interaktyvių metodų“
Metodinė išvyka į Varnius „Šimtas būdų pamokai
patobulinti“

G.Vaitkienė,
I.Noreikienė
G.Vaitkienė,
I.Noreikienė
A.Grakauskienė,
J.Vainorienė
R.Gedaminskienė,
I.Navickienė,
V.Mačiulienė

24 d.

Seminaras „Koučingas pedagoginėje veikloje“

Balandžio mėn.

APKLAUSOS, TYRIMAI:
Neformaliojo švietimo programų pasirinkimas

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.

Užsienio kalbos pasirinkimas 2,6-ose klasėse
Dalykų modulių ir pasirenkamųjų dalykų pasirinkimas

Neformaliojo
švietimo mokytojai
2,6 klasių auklėtojai
Klasių auklėtojai

Balandžio mėn.
Balandžio mėn.

ŪKIO DARBAI:
Aplinkos tvarkymas
Kabinetų rengimas

J.Albrikas
J.Albrikas
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