
2008 – 2009 mokslo metų pradžia

Data, laikas Vieta Veikla Atsakingi  
asmenys

Rugpjūčio
 27 d. (III) 

10 val.

Šiaulių  
„Saulėtekio“ 
vid. m – kla

Šiaulių miesto švietimo bendruomenės 
konferencija.

V.Girčius
I.Jasaitienė
A.Butkienė

Rugpjūčio 
28 d. (IV) 

10 val.

302 kab. 1, 8 klasių auklėtojų susirinkimas. 

Tikslas – susitarti dėl mokslo metų 
pradžios šventės organizavimo.

J.Ančerevičiūtė

Rugpjūčio 
28 d. (IV) 

12  val.

201 kab. Mokyklos tarybos ir administracijos  
susirinkimas. 

Tikslai:
• pristatyti naujus MT narius,
• informuoti  apie  per  vasarą 

mokykloje atliktus darbus,
• pristatyti ugdymo plano naujoves,  
• aprobuoti  papildomų  1  –  5  kl.  

mokinių atostogų laiką,
• susitarti dėl popieriaus pirkimo, 
• paskirti  tėvų  susirinkimų,  atvirų 

durų  dienų  datas,  aptarti  kitas 
bendravimo formas,

• aptarti  pasiūlymus  el.  mokyklos  
svetainei,

• aptarti  pertraukų,  mokinių 
maitinimo laiką,

• ir kt. 
• patikslinti MT veiklos planą 2008 

m. 

MT nariai,  
administracija

Rugpjūčio 
29 d.

(V) 10  val.

Aktų salė Mokytojų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:
1. „Mokytojų vasara“ (el. nuotraukų 

kaleidoskopas).
2. Šiaulių „Juventos“ mokykla 2008 – 

2009 m.m.  
Per vasarą mokykloje atlikti  
remonto, mokyklos materialinės 
bazės turtinimo darbai.

3. Švietimo naujovės 2008  - 2009 
m.m. 

4. Ugdymo plano 2008 –  2009 m.m.  
akcentai. Dalykų vertinimo sistema.

5. Papildomi vasaros darbai.
6. Tolesnis 8 – okų mokymasis:  

statistika.
7. Informaciniai klausimai.
8. Pedagoginės sukaktys.

Administracija,  
mokyklos 

mikroklimato 
kūrimo darbo 

grupė



Rugpjūčio 
29 d. (V),

 po posėdžio

302 kab.  Susitikimas su mokykloje vykdomų 
ar planuojamų 2008 – 2009 m.m.  
vykdyti projektų vadovais.

J.Ančerevičiūtė
R.Dauliuvienė

Rugpjūčio 
29 d.

(V) 14 val.

Mokyklos kiemas, 
1 – ųjų klasių 
kabinetai – 

106, 
215, 
402, 
206 

Mokslo metų pradžios repeticija, 
paruošiamųjų darbų atlikimas.

J.Ančerevičiūtė,  
A.Jukna,  

I.Jasaitienė,  
A.Adomaitienė,

dailės,  
technologijų  
mokytojai,

8 klasių 
auklėtojos 

Rugsėjo 1d.  
(I)

Naujų mokslo metų pradžios renginiai

8val. 30 min.

9 val. – 
9 val. 45 

min.

Paskirti kabinetai  
(žr. priedą Nr. 1)

Prisikėlimo aikštė

6 – 8 kl. :
• Susitikimas mokyklos kabinetuose,  

eitynės į Prisikėlimo aikštę.

• Pirmoji mero G.Mikšio ir grupės 
„Bix“ pamoka Šiaulių m.  
mokiniams ir švietimo 
bendruomenės nariams.

6 – 8 klasių 
auklėtojai

 10 val. Aktų salėje,
 po šventės –  
kabinetuose

1 kl. – šventė. J.Ančerevičiūtė, 
1, 8 klasių 

auklėtojai, meno 
kolektyvų 

vadovai, atsakingi  
8 kl. mokiniai

10 val. Paskirti kabinetai  
(žr. priedą Nr. 1)

2 – 5 kl. - šventinė klasės valandėlė. 2 – 5 klasių 
auklėtojai

Rugsėjo 
2d. (II)

8 – 11 val.

11.00

(Individualus  
5d, 5e kl.  
užsiėmimų 
laikas!)  

Paskirti kabinetai  
(žr. priedą Nr. 1)

Aktų salė

Klasės valandėlė (tikslas – aptarti  
vasaros įspūdžius, atlikti  

administracijos skirtas užduotis).
Kultūrinė, pažintinė veikla. 

5 paralelių klasių koncentro susitikimas 
su mokyklos administracija. 

Pastaba. 5 klasių mokiniai paskirtu 
laiku iš bibliotekos turi pasiimti knygas.

Klasių auklėtojai

5 kl. auklėtojai

Rugsėjo 
2d. (II)

8  - 13 val.

302 kab. Neformaliojo nemuzikinio ugdymo 
programų gairių pristatymas 
(individualūs mokytojų ir pavaduotojų 
J.Ančerevičiūtės, R.Dauliuvienės 
pokalbiai):

• 10.00 – 4 kl. mokytojos

J.Ančerevičiūtė,  
mokytojai, kurie 

norėtų siūlyti  
neformaliojo 

ugdymo 
nemuzikinę 



• 10.30 -  3 kl. mokytojos
• 11.00 – 1 kl. mokytojos
• 11.30 – 2 kl. mokytojos
• 12.00 – 13.00 – 5 – 8 kl.  

mokytojai
Pastaba. Turėti užpildytą pasiūlos lapą 
(žr. 2 priedą).

veiklą

Rugsėjo 
2d. (II)
13 val.

1. Pradinės klasės 
– 
............. kab.
2. Dorinis ugdymas 
- ............ kab.
3. Lietuvių k. -  
............. kab.
4. Užsienio k. -  
.............. kab..
5. MIF mokslai -  
.............. kab.
6. GIS mokslai -  
........... kab. 
7. Muzika - ..........  
kab.
8. Technologijos – 
.............. kab.

Metodikos būrelių susirinkimai.

Darbotvarkė:
1. Dalyko vertinimo sistemos 

tikslinimas (dokumento 
parengimas).

2. Teminių planų aprobavimas.
3. Metodinio būrelio veiklos plano 

tikslinimas.
Pastabos. 
• Protokolo kopiją, el. dokumento 

variantą pristatykite pavad.  
I.Barkienei iki rugsėjo 5 d. (V).

• Teminius planus kuruojantiems 
vadovams pristatykite iki rugsėjo 
5 d. (V).

Metodinių būrelių  
pirmininkai

Rugsėjo 3d. 
(III) 

1. 8.00 – 8.30
2. 8.40 – 9.10
3. 9.20 – 9.50
4. 10.00 – 10.30
5. 10.40 – 11.10
6. 11.20 – 11.50 

Pagal tvarkaraštį Sutrumpintos pamokos (po 30 min.): 
• 5, 6 kl. - keturios
• 7 kl. – penkios, 
• 8 kl. – šešios.   

Pirmosios pamokos tikslai –  
susipažinimas, dalyko programos,  

ugdymo pasiekimų vertinimo 
pristatymas, priemonių, darbo tvarkos 

aptarimas.

Mokytojai

Po 4 pamokų
Po 5 pamokų 
Po 6 pamokų

Aktų salė Administracijos susitikimas su 
paralelių klasių koncentrais:

6 klasės
7 klasės
8 klasės

 

Administracija

Rugsėjo 3d. 
(III) 14 val.

301 kab. 5 – 8 klasių auklėtojų susirinkimas.
Darbotvarkė:
1. Dokumentacijos pildymo 

instruktažas.
2. Klasės auklėtojo veiklos gairių 

2008 – 2009 m.m. aptarimas.

J.Ančerevičiūtė
I.Barkienė

Rugsėjo 12 – 13d. ( V - VI) mieste vyks šventė „Šiaulių dienos 2008“  (tikslesnė informacija bus 
paskelbta per Mokytojų tarybos posėdį).



Administracija


