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2015 m. rugsėjo 30 d. Nr. MP – 10
DATA
Spalio mėn.

RENGINIO PAVADINIMAS
Pedagoginės veiklos priežiūra:
Mokinių adaptacija priešmokyklinio ugdymo grupėje,
1,5- tose bendrojo lavinimo ir spec. klasėse
Asmeninė kiekvieno mokinio paţanga.

ORGANIZUOJA

S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
Patirtinis mokymas/sis
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
Mokymasis bendradarbiaujant. Mokinių savitarpio S.Rudzinskienė,
pagalba mokantis.
G.Vaitkienė,
Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų, organizavimo)
S.Rudzinskienė,
aiškumas ir pagrįstumas.
G.Vaitkienė,
Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas klasėje.
Mokyklos veiklos
Sąlygos lyderiams augti.
įsivertinimo grupė
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų
S.Rudzinskienė,
vartojimo prevencijos programos integravimas į formalųjį G.Vaitkienė
ugdymą.
Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.
S.Rudzinskienė,
G.Vaitkienė,
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.
Direktorė J.Banienė
Direkcinis pasitarimas:
Svarstomi klausimai:
Mokinių adaptacija priešmokinio ugdymo grupėje, 1,5Priešmokyklinio
tose bendrojo lavinimo ir spec. klasėse
ugdymo grupės
auklėtoja, 1,5 - tų
bendrojo lavinimo
ir spec. klasių
mokytojai
Asmeninė kiekvieno mokinio paţanga.
1,5,9 – tų bendrojo
lavinimo ir 1,5,9 –
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 1,5,9 – tų bendrojo
pagalba mokantis.
lavinimo ir 1,5,9 –
tų spec. ugdymo
klasių mokytojai
Mokymosi vertinimo sistemos (kriterijų, organizavimo)
1,5,9 – tų bendrojo
aiškumas ir pagrįstumas.
lavinimo ir 1,5,9 –
tų spec. ugdymo
klasių mokytojai

Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas klasėje.
Sąlygos lyderiams augti.

Iki spalio 1 d.
Iki spalio 6 d.

Iki spalio 15 d.
Iki spalio 16 d.
Iki spalio 16 d
Iki spalio 20 d.
Iki spalio 30 d.
Iki spalio 30 d.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.

26-30 d.
26-30 d.
5 d.

8 d. 13 val.

5 bendrojo
lavinimo klasių
auklėtojai
Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas.
1,5,9 bendrojo
lavinimo klasių
auklėtojai
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų
1-10 klasių
vartojimo prevencijos programos integravimas į formalųjį mokytojai, 1-10
ugdymą.
specialiųjų klasių
mokytojai
Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas.
1,5,9 –tų bendrojo
ugdymo ir 1,5,9 –
tų spec. klasės.
spec. klasių
mokytojai.
Vadovėlių, mokymo(si) priemonių įgijimas.
Bibliotekos vedėja
O. Peldţienė
PRISTATYTI Į ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIŲ,
PASLAUGŲ CENTRĄ IR KITAS INSTITUCIJAS:
Švietimo valdymo informacinėje sistemoje patvirtinti 1P.Paulauskas
mokykla ataskaitą.
Prevencinės veiklos (laikotarpis: 2014 m. spalio 1 d.–
2015 m. spalio 1d.) bendrojo ugdymo mokykloje
ataskaitą (pagal pateiktą formą).
Paraiškas dėl įstaigų remonto.
Švietimo valdymo informacinėje sistemoje patvirtinti 2mokykla ataskaitą.
Neformaliojo vaikų švietimo valandų panaudojimo
2015–2016 m. m. lenteles
Paraiškas dėl dalyvavimo konkurse ,,Sveikuolių
sveikuoliai“
Duomenis apie tolimesnę mokinių veiklą baigus 8, 10, 12
klases (pagal elektroniniu paštu pateiktas lenteles)
3-mokykla suvestines ataskaitas
PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDIS
2014 – 2015m.m. pagrindinio ugdymo rezultatų
pristatymas (palyginimas su kitomis mokyklomis)
OECD PISA tyrimo aptarimas
Olweus programos susitarimų vykdymas
TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Dėl sveikatingumo ugdymo mokykloje. ŠU vykdyto
tyrimo pristatymas.
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDIS
Mokinių mokymosi pasiekimų, pamokų lankomumo
gerinimo priemonės, mokymosi pagalbos teikimas ir jų
veiksmingumas
MOKYKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS POSĖDIS
MOKYKLOS METODINĖS TARYBOS POSĖDIS
RENGINIAI MOKYTOJAMS:
Mokytojų dienos minėjimas
Seminaras „Ruošiamės išorės vertinimui“

D.Rupšienė
J.Banienė
P.Paulauskas
S.Rudzinskienė
R.Klenauskienė
J.Banienė
P.Paulauskas
J.Banienė
J.Banienė
J.Banienė
J.Banienė
G.Vaitkienė
G.Vaitkienė
G.Vaitkienė
J.Banienė
J.Banienė
2

Spalio mėn.
2 d.
15 d.
2 d.

13 d.
15 d.

5 d. 13 val.
5 – 17 d.

Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
14 d.
15 d.
9 d.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Spalio mėn.
Penktadieniais
6 d.

Spalio mėn.
22 d.
Spalio mėn.

23 d.
12-16 d.

12-16 d.

Olweus programos koordinatorių ir MSG grupių vadovų J.Banienė
mokymai
Tarptautinei mokytojų dienai paminėti skirta popietė R.Radavičienė
„Šiltai ir jaukiai- terapijų galia“
G.Pučinskienė
Tarptautinė „Boso“ diena
R. Radavičienė
R G. Pučinskienė
Susitikimas su ŠU IV kurso studentėmis . Pokalbis
G.Novogreckienė
,,Mokiniai, turintys elgesio ir emocijų sutrikimų,
mokykloje“
5kl.mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginis G.Novogreckienė,
vertinimas
I.Kulikauskienė
Mokomosios priemonės ,,Eiliuota vaivorykštė‘‘
G.Novogreckienė,
pristatymas pradinio ugdymo mokytojoms
I.Kulikauskienė
RENGINIAI MOKINIAMS:
6 klasių mergaitėms paskaita apie brendimą su
J.Banienė
ginekologe Songailiene
Pradinių klasių prezidento rinkimai
D.Pundzienė
6-10 klasių mokinių piešinių paroda profesionalios
A.Stugienė
dailininkės V.Ţabarauskaitės darbų motyvais.
8-10 mokinių ekslibrisų paroda skirta knygai
A.Stugienė
G.Brikytės autorinė piešinių paroda 4a (dailės būrelis)
A.Stugienė
Protų kovų konkursas, skirtas Europos metams paiminėti. E. Matulevičienė
Integruota lietuvių kalbos ir geografijos pamoka D. Lipskienė,
„Lietuvos lankytinos vietos, jų pavadinimų rašyba“.
E. Matulevičienė
Košės diena bendruomenėje
S. Rudzinskienė
R. Klenauskienė
Patyriminis ţygis „Saugotini parko ąţuolai“ 3-4 kl.
A.Dunauskienė,
S.Ţukauskienė
Akcija „Pasodinkim ąţuoliuką“ PUG, 1-4 kl.
A.Dunauskienė,
S.Ţukauskienė
Integruota muzikos ir anglų kalbos pamoka
S.Vaitkuvienė,
V.Vielavičienė
2b klasės mokinių išvyką į baseiną „Mokomės plaukti“
D.Maţeikienė
Kuršėnų policijos nuovados pareigūnių A.Sirtautienės ir D.Rupšienė,
I.Šatkauskienės paskaita 1 klasių mokiniams „Saugus
gatvėje, mokykloje, namuose“
Filmų apie hepatitą ir regos profilaktiką stebėjimas ir T.Brikienė
aptarimas
Vakariniai skaitymai 6 klasių mokiniams
D.Lipskienė
Akcija: „Aš ir mano mokyklinė uniforma“
R.Radavičienė
G.Pučinskienė
5-kų krikštynos
R.Radavičienė
G.Pučinskienė
5 klasių mokiniams
D.Rupšienė,
Paţintinė, kultūrinė, prevencinė, projektinė veikla“
J.Bacevičiūtė
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų
vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas.
Diskusija „Ar sunku pasakyti Ne?“
6,7 klasių mokiniams
D.Rupšienė
Paţintinė, kultūrinė, prevencinė, projektinė veikla“
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų
vartojimo prevencijos programos įgyvendinimas.
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19-23 d.
5-9 d. 5, 6 kl.
13-16 d.7,8 kl.
20-23 d. 9,10
kl
3 sav.

3 sav.

1-6d.

1-23d.
2-5 d.
II-IV sav.
II-IV sav.
II-IV sav.
III-IV sav.
IV sav.

7 d. 15 val.
5

2 -5 d.

1-3 sav.
1-3 sav.

23 d.

Programa „Gyvai“
4a ir 5,6 specialiojo ugdymo klasių -„Klasių sesių“
mokinių integruota savaitė „Pilni rudens aruodai...“
5-10 klasių mokiniams
Paţintinė, kultūrinė, prevencinė, projektinė veikla.
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios
programos įgyvendinimas. Etno šokių mokymai „Šoka
visa Mokykla“
Paţintinė, kultūrinė, prevencinė, projektinė veikla. Vaikų
ir jaunimo olimpinio ugdymo programos “Judėk ir
tobulėk“ įgyvendinimas.
5-6 klasių tarpklasinės kvadrato varţybos „Garbinga
kova“
5-10 klasių mokiniams
Paţintinė, kultūrinė, prevencinė, projektinė veikla.
Tolerancijos ugdymo programos įgyvendinimas.
Bėgimas „Paremkime Zambijos vaikus ir Lietuvos
vargstančias šeimas"
Projektas „Mes ir gyvūnai“

„Projektas „Profesijos ir aš“:
1. Mokinių piešinių konkursas : „Mano mokytoja“
2. Tėveliai pasakoja mokiniams apie savo profesijas
3. Filmo apie profesijas perţiūra, aptarimas
4. Ţaidimai apie profesijas
5. Kaip susirasti informaciją apie profesijas?
6. Refleksija: kūrybinių darbų savaitė „Kuo norėčiau
būti“.

D.Pundzienė,
J.Saldauskienė
V.Vielavičienė,
A.Šiuipienė,
L.Lideikienė
R.Radavičienė,
V.Ponomoriovas

R.Radavičienė,
G.Pučinskienė,
R.Čepas,
D.Jokubauskienė
R.Poškienė,
J.Vainorienė,
bendrabutyje
gyvenantys
mokiniai
J.Vainorienė,
R.Urbonienė,
priešmok.,1-4, 5b,
kl. mokiniai.
priešmok.,1-4, 5b,
kl. mokiniai.
priešmok.,1-4, 5b,
kl. mokiniai.
4a, 4b, 5b, 6a.

RENGINIAI BENDRUOMENEI:
Mokytojų – senjorų diena drauge su Šiaulių r. švietimo J.Banienė
centru
Akcija, skirta pasaulinei gyvūnų dienai „Apkabink R. Poškienė,
gyvūną“
J. Vainorienė
Paroda ,,Rudens spalvos mokytojui‘‘
R.Gedaminskienė,
Z.Gideikienė,
J.Bagdonienė,
R.Kuodienė,
A.Akučkienė,
A.Jakelaitis,
J.Vainorienė,
A.Stugienė,
D.Sviensienė
Projektas ,,Matematika ir šeima‘‘ I etapas
J.Bagdonienė,
R.Gedaminskienė
Projektas ,,Metų laikų spalvos‘‘ I etapas
R.Gedaminskienė,
Z.Gideikienė,
J.Bagdonienė
Popietė „Kelionė į knygų šalį“
O.Peldţienė,
4

J.Stočkienė
21d.

27 d.
5, 12, 19
dienomis

10.09

10.13,15, 20

Spalio mėn.

Spalio mėn.
13-23 d.
13 d.
Spalio mėn.

DALYVAVIMAS:
Matematikos olimpiada – konkursas Šiaulių krašto 7–12
klasių merginoms Šiaulių Didţdvario gmnazijoje
Šiaulių rajono matematikos mokytojų metodinė diena
Gruzdţių gimnazijoje.
Kuršėnų miesto mokyklų kvadrato lyga 4 ir ţem. klasių
mokiniams.
2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės šokių dienos
„Mano ţemė“ seminaras Nacionalinėje M.K.Čiurlionio
menų mokykloje Vilniuje.
Kuršėnų miesto BUM kvadrato lyga
SUTARTYS:
Su Kuršėnų L.Ivinskio gimnazija pasirašymas dėl
bendradarbiavimo
DOKUMENTŲ RENGIMAS:
Neformalaus ugdymo apskaitos dokumentų parengimas
APKLAUSOS, TYRIMAI.
1 ir 5 klasių mokinių adaptacija.
5 klasių mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių
psichologinis vertinimas
ŪKIO DARBAI:
Sporto salės ir lauko apšvietimo įrangos remontas
Suolų mokyklos koridoriuose daţymas (daţoma išnešus į
kab. Nr.127)
Aktų salės avarinės laiptinės remontas.
Darbininkų buitinių patalpų remontas.
Nukritusių lapų surinkimas mokyklos teritorijoje.

R.Gedaminskienė
L.Lukaitė,
R.Gedaminskienė
R. Jasnauskienė
G.Pučinskienė
V. Ponomariovas
R. Radavičienė
J.Banienė

S.Rudzinskienė
J.Banienė,
J.Bacevičiūtė
J.Bacevičiūtė

J.Albrikas
J.Albrikas
J.Albrikas
J.Albrikas
J.Albrikas

5

