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DATA
Spalio mėn.

RENGINIO PAVADINIMAS
Pedagoginės veiklos priežiūra:
Mokinių adaptacija 1,5- tose bendrojo lavinimo ir spec.
klasėse, grįžtamosios informacijos pateikimo metodai.
2014 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo
rezultatai
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų
adaptacija.
Integruotų programų įgyvendinimas 1-10 bendrojo
lavinimo ir 1-10 specialiose klasėse.

2014-10-21

Mokinių , turinčių specialiuosius ugdymo (si) poreikius,
pažangos ir pasiekimų vertinimas.
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.
Besiatestuojančių mokytojų praktinė veikla.
Direkcinis pasitarimas:
Svarstomi klausimai:
Mokinių adaptacija 1,5- tose bendrojo lavinimo ir spec.
klasėse, grįžtamosios informacijos pateikimo metodai.
Priešmokyklinio ugdymo grupę lankančių vaikų adaptacija.
Integruotų programų įgyvendinimas 1-10 bendrojo lavinimo ir
1-10 specialiose klasėse.
Mokinių , turinčių specialiuosius ugdymo (si) poreikius,
pažangos ir pasiekimų vertinimas.
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.

13 d.

Iki 1 d.
Iki 5 d.
Iki 15 d.
Iki 15 d.
Iki 20 d.
20 d.

Mokytojų tarybos posėdis

PRISTATYTI Į ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIŲ,
PASLAUGŲ CENTRĄ IR KITAS INSTITUCIJAS:
Pateikti ITC Švietimo valdymo informacinėje sistemoje
1 – mokykla suvestinės ataskaitas
Prevencinės veiklos 2013 m. bendrojo ugdymo
mokykloje ataskaitą (pagal pateiktą formą)
Lentelę ,,8–10 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių
mokinių, ugdytų 2013–2014 m. m., adaptacija
visuomenėje“ (pagal pateiktą lentelės formą)
Pateikti ITC Švietimo valdymo informacinėje sistemoje
2 – mokykla suvestinės ataskaitas
Užpildytą lentelę apie neformaliojo švietimo valandų
panaudojimą 2014–2015 m. m. (pagal pateiktą lentelės
formą)
Kalendorių projektų parodai – konkursui „Laiko ratu“
5-10 kl. mokinių meninius darbus į Etninės kultūros

ORGANIZUOJA
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
S.Stugys
S.Stugys,
A.Grakauskienė
S.Rudzinskienė
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
S.Stugys
G.Vaitkienė,
Direktorė J.Banienė
S.Stugys

1,5 bendrojo lavinimo
ir 1,5 spec. klasių
mokytojai
S.Žukauskienė
1-10 bendrojo lavinimo
ir 1-10 spec. klasių
mokytojai
1-10 bendrojo lavinimo
ir 1-10 spec. klasių
mokytojai
Bibliotekos vedėja
O.Peldžienė
R.Radavičienė

St.Stugys
St.Stugys
St.Stugys,
G.Vaitkienė
St.Stugys
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė
Dailės ir technologijų
mokytojai

Iki 30 d.

Iki 30 d.

2 d.
3 d.
8 d.

centrą.
El. paštu informuoti apie mokykloje organizuotus
renginius ,,Sveikatingumo pertraukų savaitė“
Konferencijos ,,Veiksmingas mokymasis kuriant
mokyklą visiems“, numatomos vykti 2014 m. lapkričio
27 d., pateiktis elektroniniu paštu ppt@siauliuraj.lt.
Programa ir kita informacija bus pateikta vėliau
RENGINIAI MOKYTOJAMS:
Išvyka į teatrą, minint mokytojo dieną.
Mokytojo dienos paminėjimas, dalyvaujant mokiniams
Projekto ,,Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojų
parengtų matematikos mokomųjų priemonių taikymas“
darbo grupės susirinkimas, mokinių pasiekimų lygio
nustatymo testo rengimas

9 d.

Įvadinis „Kūrybinių partnerysčių“ programos „Pokyčių
mokykla kubu“ seminaras Vilniuje

28 d.
26 – 30 d.

Seminaras „Mokomės dirbti su IT“
Erasmus+ programos projekto įgyvendinimas „Mokytojų
mobilumas mobiliojo mokymosi sistemos tobulinimui“
Susitikimas su Daugėlių pagrindinės mokyklos kūno
kultūros mokytojais „Olimpinio ugdymo problemos ir
sėkmės“
RENGINIAI MOKINIAMS:
Edukacinė pažintinė išvyka į Kurtuvėnų regioninį parką
specialiųjų, specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams
Projektas „Patinka“: Jaunųjų programišių (hakerių)
mokykla.
Dailės būrelio „Paletė“ mokinių darbų paroda „Mano
draugas“.
8a kl. mokinių piešinių paroda „Eurai“.
Projekto ,,Gamtinis dizainas ir matematika‘‘ I etapas,
dalyviai 5a, 6a, 7b, 8a

29 d.

Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

3 d.

3 d. 16 val.

7 d.

13 d.

20 d.

G.Pučinskienė,
R.Radavičienė
J.Banienė,
G.Vaitkienė,
mokytojai
J.Banienė
G.Pučinskienė
J.Bagdonienė,
R. Gedaminskienė,
G. Novogreckienė,
N. Lukaitė,
I. Zovienė,
A.Mataitė
G.Vaitkienė,
S.Stugys,
J.Majauskaitė
St.Riškienė
J.Banienė,
G.Novogreckienė
St.Stugys,
kūno kultūros
mokytojai
R.Kančiauskienė,
E.Dilinskienė
R.Samuila
A.Stugienė

A.Stugienė
R.Gedaminskienė,
J.Bagdonienė,
S.Vaitkuvienė,
P.Paulauskas
Akcija Pasaulinei gyvūnų dienai ,,Apkabink gyvūną‘‘ R. Poškienė,
bendrabutyje gyvenantys mokiniai, specialiųjų klasių J. Saldauskienė
mokiniai.
Mokyklos mokinių prezidento vakarėlis
J.Banienė,
G.Pučinskienė,
R.Radavičienė
Ėjimas pėsčiomis į Kuršėnų miškų ūkio medelyną ir
D.Pundzienė
apžiūrėsime ten augančius medžius.
Pradinių klasių
Aiškinsimės , kaip žalieji augalai valo užterštą orą.
mokytojos
Komandos ieškos informacijos apie rajono sportininkus, A.Dunauskienė
spaudoje, internete ir ją pristatys draugams.
Pradinių klasių
mokytojos
Sporto šventė Daugėlių pušyne ,, Mažųjų Pavenčiukų
D.Pundzienė
olimpiada “
Pradinių klasių
mokytojos
2

22 d.
24 d.

Gamtosauginis renginys 7 -10 klasių mokiniams „Eko
opera“
Sportinės aprangos ir rikiuotės konkursas.

Spalio mėn.

Pilietiškumo pamokos “Misija – Sibiras”

Spalio mėn.
Spalio mėn.

Vakariniai skaitymai 5 klasių mokiniams
Tęstinio projekto „Žalia stotelė“ veikla „Fėjų sodai“

22 d. 17 val.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
3 d.
8-9 d.
9 d. 10 val.

13 d.
23 – 24 d.

24 d.

30 d.

1 d.
Spalio mėn.

Spalio mėn.

RENGINIAI BENDRUOMENEI:
Tėvų susitikimas
DALYVAVIMAS:
Skaitmeninių fotografijų konkursas ,,Veriame duris į
gamtos pasaulį“

S.Rudzinskienė
S.Žukauskienė
Pradinių klasių
mokytojos
J.Banienė, St.Stugys,
D.Rupšienė, istorijos
mokytojai
D.Lipskienė
R. Glodenienė,
I. Navickienė,
D. Dunauskienė,
D. Mažeikienė
J.Banienė
Kauno miškų ir
aplinkos inžinerijos
kolegija
I.Kulikauskienė

Specialiųjų pedagogų asociacijos konkursas „Kuriame ir
dalinamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“.
Konkursas edukatoriams iš viso pasaulio apie Holokaustą J.Banienė,
St.Riškienė
Seminaras „Nuoseklus socialinio ir emocinio ugdymo
J.Banienė
plėtojimas mokykloje“
Seminaras Šiaulių r. kultūros centre „Etno medus“
L.Lideikienė,
A.Dunauskienė,
R.Glodenienė,
R.Poškienė,
V.Vielavičienė,
A.Šiuipienė,
D.Lipskienė
Akcija „Imkit mane ir skaitykit“
S.Rudzinskienė
Respublikinė konferencija sveikatingumo klausimais
R.Radavičienė,
(ŠU)
R.Klenauskienė,
J.Banienė
Kalendorių šventė
A.Stugienė,
A.Akučkienė,
R.Kuodienė,
A.Jakelaitis
Respublikinė metodinė – praktinė konferencija „Mokome
Mokytojų grupė
kitaip“
SUTARTYS:
Bendradarbiavimas su Šiaulių miesto ir rajono policijos J.Banienė,
komisariato Kuršėnų policijos nuovada
D.Rupšienė
Bendradarbiavimas su vaikų darželiai ir Raudėnų J.Banienė
mokykla
DOKUMENTŲ RENGIMAS:
Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos ekstremaliųjų J.Banienė
situacijų valdymo planas
APKLAUSOS, TYRIMAI.
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Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

Mokinių sveikatos tyrimo darbai (ŠU) 9 – 10 klasių J.Banienė,
mokiniams
J.Vainroienė
Elgsena internete
P.Paulauskas,
R.Samuila
ŪKIO DARBAI:
Sporto salės tvarkymas.
J.Albrikas
Šildymo sistemos paruošimas šildymo sezono pradžiai.
J.Albrikas
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