KLAIPĖDOS MAKSIMO GORKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015 M. VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS

Data

Laikas

Renginio pavadinimas

Atsakingas

Vieta

01

12.00

A.Kotliar spektaklio ,,Norų obelėlė” pristatymas
miesto bendruomenės vaikams (kūrybinio
projekto ,,Teatriniai susitikimai” vykdymas)

G.Semionova

Aktų salė

02

9.00

Dalyvavimas miesto matematikos olimpiadoje

V.Bronštein,
J.Ščiukina

,,Varpo”
gimnazija

03

11.3013.30

Lietuvių (valstybinės) kalbos 8-ų klasių
mokyklinė olimpiada

N.Ulteravičienė,
L.Račkauskienė

212 kab.

06

14.00

Miesto mokyklų mokinių rusų (gimtosios) kalbos
olimpiados organizavimas

V.Kaneva,
rusų kalbos
mokytojai

06

10.00

Dalyvavimas 63-joje miesto mokinių fizikos
olimpiadoje

N.Plikosova

,,Aitvaro”
gimnazija

06

9.30

Dalyvavimas respublikinėje mokytojų ir mokinių
konferencijoje „Augu sveikas ir saugus“

L.Diliautienė,
L.Afanasjeva,
N.Plikosova,
D.Užgalienė

06

11.30

Konkursas „Kaip pažįstu eismo taisykles“

T.Kazadojeva,
L.Kaupienė

317 kab.

06

14.0016.00

Dalyvavimas miesto ir rajono programos
„GYVAI“ vykdytojų susitikime
Dalyvavimas respublikiniame meninio skaitymo
konkurse
V. Sarojan spektaklio „Ei, kas nors...“
pristatymas miesto bendruomenei (kūrybinio
projekto “Teatriniai susitikimai” vykdymas)

J.Semionova,
R.Malčienė

Skaitykla

I.Gorbačiova

Vilnius

G.Semionova

Aktų salė

07
08

17.00

J.Simonaitytės
pagrindinė
mokykla

Dalyviai
Miesto
bendruomenės
vaikai
Matematikos I turo
olimpiados
nugalėtojai
8-ų klasių mokinių
atstovai
Miesto bendrojo
lavinimo mokyklų
5-10-ų klasių
mokiniai
A.Latuškina (9a)
V.Lapko,
A.Cybulskaja,
S.Podolskaja (8a),
D.Adomaitytė,
D.Noskov (7a)
2-4-ų klasių
mokinių po 2
atstovus
Programos
vykdytojai
D.Tarachovskij,
M.Baranovskaja
Miesto
bendruomenė

09

13.00

9-13
09-13
10-11
10

17.30

Dalyvavimas respublikinėje vaikų ir jaunimo
teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis2015“.
Spektaklio „Su gimimo diena!” pristatymas

I.Rakuceva,
G.Semionova

Aktų salė

Piešinių paroda „Mano draugas – Šviesoforas“

N.Bezuglaja

Pradinių klasių
fojė

Dalyvavimas tarptautinėje Saugaus Interneto
dienoje
Dalyvavimas tarptautiniame Humanistinės
pedagogikos seminare „Žodis, kaip dvasinio
ugdymo priemonė“

J.Kulik,
J.Kruteliova

321 kab.

I.Aleksejenko,
M.Tarachovskaja

Kaliningradas

Klasių auklėtojai

Aktų salė,
kabinetai

I.Rakuceva,
G.Semionova

Aktų salė

O.Zametta,
N.Krakienė

,,Gintaro” sporto
centro baseinas

K.Murašova

123 kab.

Atvirų durų diena
Dalyvavimas respublikinėje vaikų ir jaunimo
teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis 2015“.
Spektaklio „Ei, kas nors...“pristatymas
Dalyvavimas Mero taurės sporto žaidynių
plaukimo varžybose
Meistriškumo klasė: lietuvių kalbos pamoka „Jei
išmokai abėcėlę, drąsiai eik į mokyklėlę“.
Tikslas: aktyvieji mokymo metodai pamokoje

11

15.00

11

12.00

11

2 pamoka

12

13.00

Dalyvavimas miesto mokyklų lietuvių
(valstybinės) kalbos 8-ų klasių olimpiadoje

N.Ulteravičienė,
L.Račkauskienė

„Gabijos“
progimnazija

12

10.00

Miesto renginys „Linksmų pėsčiųjų mokyklėlė“

N.Bezuglaja,
M.Kornaušenko,
S.Polchutenko

Aktų salė

13.00

Miesto mokyklų mokinių konkursas „Noriu viską
žinoti“

L.Aksenova,

Aktų salė

12

O.Morozova

Teatras ,,Maska”,
5-6-ų klasių
mokiniai
1-4-ų klasių
mokiniai
Visų klasių
mokiniai

1-10-ų klasių
mokytojai ir tėvai
Teatras ,,Maska”,
7-10-ų klasių
mokiniai
Mokyklos komanda
2a klasės mokiniai,
tėvai, pagedaujantys
mokytojai
Mokyklinės
olimpiados
nugalėtojai
4-ų klasių mokiniai
ir „Bangelės“,
„Traukinuko“,
„Putinėlio“ vaikų
lopšelių-darželių
auklėtiniai
M. Gorkio ir
tautinių mažumų
mokyklų 2 klasių
mokinių komandos.

Iki 13
13

Dalyvavimas Lietuvos nepriklausomybės 25mečiui paminėti skirtoje akcijoje „Lietuvai ir
man“
Virtuali paroda ir pranešimai „Vasario 16-oji ‒
Lietuvos valstybingumo pamatas“
Bendrojo ugdymo mokyklų rusų dėstoma kalba
pradinių klasių raiškiojo skaitymo konkursas
„Lietuva mažųjų širdyse“

13

13.30

17

10.00

Civilinės saugos mokymai (teorija)

17

10.00

Dalyvavimas miesto lietuvių kalbos būrelio
posėdyje. Pranešimas „Ilgalaikės stažuotės
patirties sklaida“

18

10.00

19

12.00

19

12.00

20
20

Tarptautinė matematikos konferencija
„Matematikos paslapčių suvokimas protu,
rankomis, ir širdimi“
Susitikimas su Šiaulių mokyklų direktorių
pavaduotojais "Mokinių poreikiai ir galimybės
ugdyti(s) jų kūrybiškumui, prigimtiniams
gebėjimams Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo
mokyklose".
Pranešimas „Neformaliojo švietimo mokytojo
vaidmuo formuojant mokinio asmenybę. Teatro
„Maska“ spektaklio „Su gimimo diena!“
pristatymas
Dalyvavimas miesto meninio skaitymo konkurse
Dalyvavimas II respublikinėje „Stačiatikių
kultūros pagrindai“ olimpiadoje
Išvyka į Vilnių. Pagamintų akcijos „Lietuvai ir
man“ metu apyrankių pristatymas į Nacionalinę
dailės galeriją

I.Narkevičienė,

1-10-ų klasių
mokiniai,
mokytojai, tėvai

I.Rakuceva,
Klasių auklėtojai
L.Račkauskienė,
T.Fedotova
J.Paulienė,
J.Šležienė,
D.Menclerienė
N.Ulteravičienė,
M. Zakrasina

I aukšto fojė
Aktų salė

Miesto mokyklų
pradinių klasių
mokiniai

104 kab.

Visi mokytojai

K.Murašova

„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

V.Kaneva,
J.Ščiukina,
darbo grupė

Aktų salė

I.Narkevičienė

Mokiniai, mokytojai

Metodinis būrelis,
mokytojai, dėstantys
lietuvių kalbą
pradinėse klasėse
Miesto mokyklų
mokytojai

Aktų salė

D.Menclerienė

J.Simonaitytės
biblioteka

N.Djakova

Vilnius

I.Narkevičienė,
I.Rakuceva

Vilnius

M.Baranovskaja
(6b)
6-7-ų klasių
mokinių komanda
Mokyklos
bendruomenės
atstovai

20

Dalyvavimas miesto technologijų olimpiadoje

M.Filičeva,
E.Bolc

20

Dalyvavimas miesto tautinių mažumų mokyklų
gimtosios kalbos konkurse- olimpiadoje

I.IvančenkoBogdanova,
O.Morozova

23

13.30

Miesto mokytojams chemijos pamoka-viktorina
„Naujas elementas“

25

14.15

26

14.15

27

13.00

Mokyklinis meninio skaitymo konkursas
„Mokykla“ („The best school“)
Mokyklinis meninio skaitymo konkursas
„Mokykla“ („The best school“)
Integruotas gamtos mokslų dalykų renginys
„Intelektinis kaleidoskopas“

27

13.00

Dalyvavimas miesto tautinių mažumų mokyklų
skaitovų konkurse „Nupinsiu Lietuvai vainiką“

27

13.30

Literatūrinė popietė „Maskaradas“, skirtas
M.Lermontovo 200-metiniams

27

Dalyvavimas konkurse-žaidime „IT intelektas“
VGK posėdis

I.Kolbasova
J.Bykova,
T,Terpugova
J.Bykova,
T,Terpugova
I.Kolbasova
L.Diliautienė,
L.Račkauskienė,
O.Valiukaitė,
R.Bakanaitė
I.Gorbačiova,
rusų kalbos
mokytojai
J.Kruteliova,
J.Kulik
I.Rakuceva

Visą mėnesį

Prevencinės programos „GYVAI“ vykdymas

R.Malčienė,
J.Semionova

Visą mėnesį

Pamokėlės ir 6-ų klasių mokinių prezentacijų
„Naminiai gyvūnai“ pristatymas

L.Afanasjeva

Visą mėnesį

Klasių valandėlės „Paauglio teisinė atsakomybė“

R.Malčienė,
VPK inspektorė
A.Studencova

„Versmės“
progimnazija
„Pajūrio“
pagrindinė
mokykla
Aktų salė
207 kab.
207 kab.
„Aitvaro“
gimnazija

J.Nikošnova (8c)

3-4 klasių atstovai
7-9-ų klasių
mokiniai, miesto
mokyklų mokytojai
3-ių klasių mokinių
atstovai
4-ų klasių mokinių
atstovai
10 klasės mokinių
komanda

„Santarvės“
pagrindinė
mokykla

5-8-ų klasių atstovai

Aktų salė

8-10-ų klasių
mokiniai, mokytojai

Skaitykla

Komisijos nariai ir
kviestieji mokiniai
ir jų tėvai

104 kab.

4-ų klasių mokiniai
8-9-ų klasių
mokiniai

Visą mėnesį
Visą mėnesį
Visą mėnesį
Visą mėnesį
Kiekvieną savaitę
penktadienį po 3
pamokos
Kiekvieną antradienį
9.30
Mokyklos direktorė

Pamokų stebėsena. Tikslas: mokinių išmokimas
stebėjimo pamokoje
Pamokos, skirtos gerosios patirtės pasidalinimui
su „Sendvario“ pagrindinės mokyklos lietuvių
kalbos mokytoja-stažuotoja Gražina
Tarptautinio vaikų ir jaunimo teatrų festivalio
„Gintarinė aušra-2015“ organizavimo ir
vykdymo darbo grupės sudarymas

I.Narkevičienė,
N.Ulteravičienė

1-ų ir 4-ų klasių
mokytojai ir
mokiniai

N.Ulteravičienė,
D.Menclerienė

Darbo grupė

I.Narkevičienė,
I.Rakuceva

Kviestieji mokytojai

Pamokėlės bibliotekoje „Knygučių namai“

I.Aleksejenko

Skaitykla,
biblioteka

2-4-ų klasių
mokiniai

Mokytojų pasitarimas

I.Narkevičienė

104 kab.

Mokytojai

Administracijos pasitarimas

I.Narkevičienė

Direktoriaus
kabinetas
Irina Narkevičienė

Mokyklos vadovai

