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DATA
Balandžio mėn.

RENGINIO PAVADINIMAS
PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA:

ORGANIZUOJA

Asmeninė kiekvieno mokinio pažanga.

S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Patirtinis mokymas/sis
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Mokymasis bendradarbiaujant. Mokinių savitarpio S.Rudzinskienė,
pagalba mokantis.
G.Vaitkienė, S.Stugys
Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų,
organizavimo) aiškumas ir pagrįstumas.
Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas klasėje.
Sąlygos lyderiams augti.
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos
integravimas į formalųjį ugdymą.
Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.
Mokytojų apklausa “Mokinių mokymosi
bendradarbiaujant kompetencijos’

S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė, S.Stugys
Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė

Mokinių apklausa “Mano indėlis į grupės darbo
sėkmę“
Mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo,
rezultatų analizavimo ir panaudojimo įtaka mokinių
pasiekimams.

Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė
Mokyklos veiklos
įsivertinimo grupė

Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-ų klasių
komplektavimas 2015-2016 m.m.
Pažintinės, sportinės, meninės, projektinės veiklos
įgyvendinimas mokykloje.

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

Pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų
patikrinimui.
Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausa „Kaip padedu
vaikui mokytis?“
Vasaros stovyklos organizavimas 1-5 klasių
mokiniams.
Besiatestuojančių mokytojų praktinė veikla.

Balandžio mėn.

Iki 27 d.
Iki 27 d.

DIREKCINIAI PASITARIMAI:
Asmeninė kiekvieno mokinio pažanga.

1,6,10 – tų bendrojo
lavinimo ir 1,6,10 – tų
spec. ugdymo klasių
mokytojai
Patirtinis mokymas/sis
1-10 – tų bendrojo
lavinimo ir 1-10– tų
spec. ugdymo klasių
mokytojai
Mokymasis bendradarbiaujant. Mokinių savitarpio 1,6,10 – tų bendrojo
pagalba mokantis.
lavinimo ir 1,6,10 – tų
spec. ugdymo klasių
mokytojai
Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų,
1,6,10 – tų bendrojo
organizavimo) aiškumas ir pagrįstumas.
lavinimo ir 1,6,10 – tų
spec. ugdymo klasių
mokytojai
Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas klasėje.
6,10 bendrojo
Sąlygos lyderiams augti.
lavinimo klasių
auklėtojai
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.
1,5,6,10 bendrojo
lavinimo klasių
auklėtojai
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos
1-10 klasių
integravimas į formalųjį ugdymą.
mokytojai, 1-10
specialiųjų klasių
mokytojai
Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.
1,6,10 –tų bendrojo
ugdymo ir 1,6,10 – tų
spec. klasių
mokytojai.
Priešmokyklinės ugdymo grupės ir 1-ų klasių
S.Žukauskienė, 4-ų
komplektavimas 2015-2016 m.m.
klasių mokytojai.
Pažintinės, sportinės, meninės, projektinės veiklos
1-10 klasių auklėtojai.
įgyvendinimas mokykloje.
Pasiruošimas pagrindinio ugdymo pasiekimų
Lietuvių kalbos,
patikrinimui.
matematikos
mokytojai, dirbantys
10-ose klasėse, 10-tų
klasių auklėtojai.
Vasaros stovyklos organizavimas 1-5 klasių
1-5 –tų bendrojo
mokiniams.
lavinimo ir 1-5 –tų
spec. klasių 1auklėtojai, socialinė
pedagogė.
PRISTATYTI Į ŠVIETIMO IR SPORTO
SKYRIŲ, ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRĄ
Pateikti ŠVIS 3I-mokykla suvestines ataskaitas
St.Stugys
Vardinę paraišką dalyvauti rajono ,,Šviesoforo“
konkurse (siųsti el. p. vilma.maciuliene@gmail.com)

S.Rudzinskienė
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15 d.
16 d. 9 val.
20-24 d.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS:
OECD PISA tyrimas (9 klasė)
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (lietuvių
k. žodžiu)
Užsienio kalbų pasiekimų lygio testas 10 kl.

21 d.

PUPP matematikos bandomasis

23 d.

Mokyklos 5 klasių matematikos olimpiados I turas

3 sav.

Mokyklos 8-10 klasių mokinių matematinio
raštingumo konkurso II etapas

28 d. 9 val.

Standartizuoti testai 4 klasei (skaitymas)

29 d. 9 val.

Standartizuoti testai 4 klasei (rašymas)

30 d. 9 val.

Standartizuoti testai 4 klasei (pasaulio pažinimas)

Balandžio mėn.

Istorijos ir lietuvių kalbos bandomieji testai.

Pavaduotojai
ugdymui
Pavaduotojai
ugdymui
Pavaduotojai
ugdymui
St.Stugys,
matematikos
mokytojai
S.Stugys,
R.Gedaminskienė
J.Bagdonienė,
R.Gedaminskienė
Pavaduotojai
ugdymui
Pavaduotojai
ugdymui
Pavaduotojai
ugdymui
Pavaduotojai
ugdymui, istorijos ir
lietuvių kalbos
mokytojai

DALYVAVIMAS RAJONINIUOSE
RENGINIUOSE, ORGANIZUOJAMUOSE
MOKYKLOJE (sekti rajono balandžio mėnesio
planą):
1 d. 10 val.

Muzikos mokytojų metodinė diena „Pedagoginių idėjų
plėtra. IKT panaudojimas muzikos pamokoje“

2 d. 10 val.

Gerosios darbo patirties seminaras „Vertinimo ir
įsivertinimo įtaka individualiai mokinio pažangai“

2 d. 11 val.

Seminaras „Kūrybinės dirbtuvės mitybos technologijų
kabinete“

11 d. 12 val.

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 4 ir žemesnių
klasių mokinių šaškių finalinės varžybos

14 d. 9 val.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos
mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

28 d. 10 val.

Rajono vokiečių kalbos olimpiada 7-9 kl.

29 d. 12 val.

Seminaras „Kūrybiškas mokymas ir mokymasis“

Balandžio
mėnuo

Projektas „Žalia stotelė“

V.Vielavičienė
L. Leskauskienė,
R. Klenauskienė,
R. Glodenienė
L. Leskauskienė,
A. Akučkienė,
R. Kuodienė
St.Stugys,
R.Jasnauskienė
VGK pirmininkas,
mokytojai, švietimo
pagalbos specialistai,
tėvai
D. Sviensienė
L. Leskauskienė,
G. Vaitkienė
R. Glodenienė
A.Dunauskienė
D.Mažeikienė
I.Navickienė
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1 d.
1-26
11 d.
Po balandžio
13 d.

RENGINIAI MOKINIAMS IR
BENDRUOMENEI:
Mokytojų išvyka į Palendrių vienuolyną („Kūrybinių
partnerysčių“ projektas)
,,Šviesoforo“ konkursas 1-4 klasių mokiniams
Lietuvos olimpinio festivalio šaškių varžybos.
Filmo stebėjimas apie tremtį ir aptarimai

22 d.

Popietė - susitikimas su Šiaulių Rotary Rotaract klubo
nariais ,,Pavasariui atėjus...‘‘ bendrabutyje gyvenantys
mokiniai
Skiriama Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo
metinių minėjimui.
„Praeities sąšauka: interviu su M. Oginskiu“ filmas
Mokyklinės uniformos pasirinkimas ir matavimas

29 d.

Konferencija „Kūrybiškas mokymas ir mokymasis“

14 d.
20-24 d.

Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

Po balandžio
13 d.
Po balandžio
13 d.
Balandžio mėn.

Balandžio mėn.

„Mokyklos veiklos įsivertinimas: Pamokų stebėjimas“
RENGINIAI MOKYTOJAMS:
Susitikimas su Šiaulių universiteto Specialiosios
pedagogikos katedros atstovais dėl bendradarbiavimo
rengiant priemones
APKLAUSOS, TYRIMAI:
Gamtosauginis ugdymas pradinėse klasėse
„Iš kur atsiranda nesaugumas?“ (pradinės klasės)

G.Vaitkienė
S.Rudzinskienė, 1-4
klasių mokytojai
St.Stugys
D.Jokubauskienė,
R.Čepas, A.Ščipokas
R. Poškienė
A.Ščipokas,
O.Peldžienė
S.Rudzinskienė
G.Vaitkienė, darbo
grupė
G.Vaitkienė, darbo
grupė
G.Vaitkienė, ŠU
universiteto atstovai
S.Rudzinskienė, ŠU
universiteto atstovai
S.Rudzinskienė, ŠU
universiteto atstovai
D.Rupšienė

„Mokinių požiūris, kaip mokytojai sprendžia
konfliktines situacijas mokykloje“
ŪKIO DARBAI:
Pagrindinės mokyklos laiptinės remontas
20 rūbų spintelių remontas ir perdažymas
Stadiono takų ir šuoliaduobių lyginimas
J.Albrikas
Marmito ir tarkavimo mašinos valgykloje kapitalinis
remontas
Medžių mokyklos teritorijoje genėjimas
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