ANYKŠČIŲ RAJONO ŠVIETIMO PRIEMONIŲ PLANAS
2017 METŲ LAPKRIČIO-GRUODŽIO MĖNESIAMS
2017-11-02 Nr. 3-M-8
I SKYRIUS
SPRENDIMŲ PROJEKTAI, RUOŠIAMI RAJONO TARYBAI
1. Rengiami rajono Tarybos sprendimų projektai:
1.1. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-TS-283
pakeitimo.
2. 1.2. Dėl Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-167
pakeitimo.
R. Jakimavičienė
II SKYRIUS
RENGINIAI IR PRIEMONĖS
2. Lapkričio 22 d. (trečiadienį) 9.50 val. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja L. Baronienė ves atvirą pamoką 5 kl. mokiniams. Pamokos tema –
,,Bandau eiliuoti“, 42 kabinetas.
3. Lapkričio 28 d. (antradienį) 12 val. Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių
kalbos ir literatūros mokytoja L. Baronienė ves atvirą pamoką 6 klasėje – „Teksto tema ir pagrindinė
mintis, jos formulavimo ypatybės“, 42 kabinetas.
L. Daugėlienė, L. Baronienė, Z. Vilkončienė
4. A. Baranausko pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytoja R. Meliūnienė ves atviras kūno
kultūros pamokas: lapkričio 21 d. (antradienį) 2 pamoka (8.55 val.) 5 kl. ,,Judrieji žaidimai“ ir 3
pamoka 8 kl. ,,Tinklinis. Tinklinio technikos veiksmų mokymas“; lapkričio 23 d. (ketvirtadienis) 2
pamoka 10 klasėje ,,Fizinių savybių lavinimas“ ir 3 pamoka 5 kl. ,,Krepšinis. Krepšinio technikos
mokymas“.
D. Kugienė, R. Meliūnienė, Z. Vilkončienė
5. Lapkričio 30 d. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkcime centre 5–6 klasių mokinių
viktorina „Sveikatos aruodas – 2017“ (bus papildoma informacija).
Z. Vilkončienė, R. Jurelienė, L. Daugėlienė
6. Lapkričio 9 d. 10 val. Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje ,,Žiogelis” vyks ikimokyklinio ugdymo
vaikų konkursas ,,Sveikuolių sveikuoliai” (vadovautis konkurso nuostatais, kurie persiųsti el. paštu,
paraiškas pateikti iki lapkričio 6 d.)
I. Petraitienė, Z. Vilkončienė
7. Mokyklos kviečiamos paminėti:
7.1. Tarptautinę tolerancijos dieną – lapkričio 16 d. (informacija apie šios dienos renginius persiųsta el.
paštu, norinčius prisijungti prie inicijuojamo Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimo, prašome iki
2017
m.
lapkričio
16
d.
užpildyti
elektroninę
registracijos
formą:
https://goo.gl/forms/ItyzF7Ok77q7m7dq1);
7.2. Lietuvos kariuomenės dieną – lapkričio 23 d.
Z. Vilkončienė
8. Lapkričio 18–26 d. mokyklas kviečiame įsijungti į Europos atliekų mažinimo savaitės renginius
(informacija persiųsta el. paštu).
Z. Vilkončienė
9. Lapkričio–gruodžio mėnesiais organizuoti renginius, skirtus Tarptautinei antikorupcijos dienai
paminėti.

Z. Vilkončienė
10. Gruodžio–sausio mėnesiais mokyklos organizuoja 10–12 klasių mokinių filosofijos olimpiados
mokyklinį etapą. Mokinių darbai kitam etapui pristatomi iki 2018 m. sausio 25 d. į Švietimo skyrių.
Z. Vilkončienė
11. Organizuoti biologijos, chemijos olimpiadų mokyklinius etapus (paraiškas į rajono chemijos ir
biologijos olimpiadas pateikti iki rajono olimpiadų grafike nurodytos dienos).
Z. Vilkončienė
12. Lapkričio 14 d. nuo 10 val. iki 14 val. mokyklose vykdyti informatikos olimpiados I etapą
(programavimas).
N. Pranckevičienė, V. Raugalienė
13. Viešintų pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre:
13.1. lapkričio 2–3 d. savaitgalio stovykla:
13.1.1. lapkričio 2 d. 10.00–15.00 psichologės L.Straukės užsiėmimai;
13.1.2. lapkričio 3 d. 9.00–13.00 ,,Socialinio suflerio užsiėmimai"; nakties veikla - prevencinio filmuko
kūrimas, edukaciniai žaidimai;
13.2. gruodžio 1 d. baigiamoji projekto ,,Sveiki-penki" konferencija. Dalyviai: Rokiškio r. Obelių
gimnazija, Utenos Aukštakalnio progimnazija, Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija,
Visagino Draugystės progimnazija.
V. Abraškevičienė
14. Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Spindulėlis”:
14.1. lapkričio 22 d. 9.30 val. viktorina – konkursas A. Baranausko pagrindinės mokyklos aktų salėje
vyks „Skruzdėlytės Ditės pamokymai“. Dalyvauja A. Baranausko pagrindinės mokyklos 1–2 klasių
mokinių komandos ir miesto ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų komandos;
14.2. gruodžio 7 d. 15 val. vakaronė „Šoks jaunimas suktinėlį”, skirta Lietuvos 100-mečiui. Dalyvauja
priešmokyklinio amžiaus vaikai ir Anykščių kultūros centro kolektyvas „Gojelis”.
D. Čereškienė
15. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje:
15.1. lapkričio 10 d. 12 val. aktų salėje vyks 1–6 klasių mokinių susitikimas su rašytoju Vytautu
Račicku. Dalyvaus Debeikių pagrindinė mokykla;
15.2. lapkričio 22 d. 11 val. atvirų durų diena tėvams, globėjams, rūpintojams, kurių vaikai turi
mokymosi sunkumų „Jei man padėsit – aš daug pasieksiu”. Dalyvaus atstovai iš Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos;
15.3. lapkričio 23 d. 13 val. šaškių turnyras 1–IVg klasių mokiniams. Dalyvaus Antano Baranausko,
Kurklių Stepono Kairio ir Debeikių pagrindinės mokyklos;
15.4. gruodžio 7 d. 13 val. 1–5 klasių Advento popietė gimnazijos ir miestelio bendruomenei. Dalyvaus
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla;
15.5. lapkričio 21 d. Svėdasų J. Tumo-Vaižganto gimnazijos anglų k. mokytoja Jolanta Garbauskienė
ves atviras anglų kalbos pamokas: 3 pamoką – III kl., 4 pamoką – II kl., 5 pamoką – 5 kl. ir 6 pamoką –
IV kl.
K. Dilienė
16. Lapkričio 14 d. 12 val. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje vyks rajono muzikos
olimpiada. Paraiškas Švietimo skyriui dalyvauti olimpiadoje siųsti iki lapkričio 10 d.
N. Mėlynienė
17. 2017 m. lapkričio mėn. sporto renginių planas:
Data

Sporto
šaka

2017-11Krepšinis
2/3

Pavadinimas

Vieta

„Centro taurė Sporto ir
– 2017“
laisvalaikio

Dalyviai
KKSC 2007–
2008 m. gimimo

Registracija
-

centras „Nykščio
namai"
(Liudiškių g. 18,
Anykščiai)
Rajoninės
2017-11Kvadratas kvadrato
07
varžybos

2017-11Krepšinis
10

„Palydėkime
rudenį
sveikai“

berniukų
krepšinio
komandos

Sporto ir
laisvalaikio
centras „Nykščio
namai"
(Liudiškių g. 18,
Anykščiai)

Bendrojo
ugdymo
mokyklų 2007
m. gimimo ir
jaunesni
2005 m. gimimo
ir jaunesni

Registracija
elektroniniu paštu
gaudvinas.sniaukstas
@akksc.lt

Sporto ir
laisvalaikio
centras „Nykščio
namai"
(Liudiškių g. 18,
Anykščiai)

KKSC 2005 m.
gimimo
mergaičių
krepšinio
komandos

-

Anykščių KKSC sporto specialistas G. Šniaukštas, N. Mėlynienė
18. Kavarsko pagrindinėje mokykloje-daugiafunkciame centre:
18.1. lapkričio 8 d. 9.40 klasių kabinetuose Europos sveikos mitybos dienos paminėjimas. Sveikų
pusrytėlių akcija;
18.2. lapkričio 10 d. 12–14 val. miestelio bibliotekoje (yra mokyklos pastate Ia.) knygos „Praėjusių
dienų šviesa“ pristatymas ir tarptautinio litvakų fotografijos centro atstovų susitikimas su Kavarsko
mokyklos jaunimu. Renginys 10–12 klasių mokiniams. Organizuoja Kavarsko miestelio biblioteka;
18.3. lapkričio 11 d.15 val. Kavarsko miestelio bibliotekoje poetės Aldonos Širvinskienės kūrybos
pristatymas. Dalyvauja 8–10 klasių mokiniai;
18.4. lapkričio 16 d. tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas-pertraukų metu „Tolerancija – mūsų
pačių rankose" (pilietinė iniciatyva);
18.5. lapkričio 24 d. 12 val. mokyklos bibliotekoje literatūriniai skaitymai,skirti rašytojo Vilhelmo
Haufo 215-osioms gimimo metinėms. Dalyvauja 5–7 klasių mokiniai;
18.6. lapkričio 29 d. 11.40 val. „Meduolio diena“, dalyvauja priešmokyklinės grupės vaikai, 1–4 klasės
mokiniai, seniūnijos bendruomenė.
18.7. lapkričio–gruodžio mėn. projekto „Ant tos grojančios ir dainuojančios kalvos“ kūrybinių darbų
rengimas, parodos organizavimas;
18.8. gruodžio 20 d. 15 val. susikaupimo popietė „Betliejaus žvaigždės belaukiant“. Dalyvauja
Kavarsko bendruomenės senjorai, mokiniai;
18.9. gruodžio 22 d. 12 val. mokyklos bibliotekoje dailyraščio konkursas ,,Dailioji plunksna"
(sveikinimo Šv. Kalėdų proga rašymas ir iliustravimas). Dalyvauja 6–9 klasių mokiniai;
18.10. gruodžio 14 d. 14.30 val. atvirukų ir Kalėdinių dekoracijų parodos „Šventės balto sniego
pataluos" atidarymas Kavarsko miestelio bibliotekoje;
18.11. gruodžio 13 d. 13 val. pradinukų kalėdinis renginys „Ledo šalies pasakojimai“.
L. Daugėlienė
19. Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje:
Eil.
Nr.
1.

Švietimo priemonės/renginio
pavadinimas
Mobilumo vizitas pagal projektą
Erasmus+KA1 projektas „Mokinių

Laikas

Vieta

Atsakingi asmenys

2017 m.
lapkričio 5–11

Niepubliczne
Gymnazjum

Direktorė J.
Banienė,

kritinio mąstymo ugdymas su TOC
(Apribojimų teorijos) įrankiais“ /The
education of student's critical thinking
with the help of TOC (Theory of
Constrains) tools

d.

Thinking
Zone Gdansk
(Lenkija)

2.

Lietuvos pedagogų mokymo programa
„Samsung Mokykla ateičiai“.
Mokymai mokytojams apie
interaktyvių priemonių naudojimą
ugdyme

Antano
Vienuolio
progimnazija,
19 kab.

3.

Vizitas-projekto partnerių susitikimas
bendradarbiavimo ir inovacijų bei
dalijimosi gerąja patirtimi tikslais
pagal Erasmus+KA2 strateginių
partnerysčių projektą „Mokyklos ir
tėvų partnerystė tvariam
švietimui''/School And Parents
Partneship For A Sustainable
Education

2017 m.
lapkritis–
gruodis
(kiekvieną
trečiadienį,
14.35 val.)
2017 m.
lapkričio 19–
24 d.

CeipCervantes
Vila-Real
(Ispanija)

Direktorė
J.Banienė,
mokytojai
A.Oznanskienė,
A.Steponavičiūtė

4.

Renginiai, skirti Šiaurės šalių
bibliotekų savaitei:
 Kūrinių skaitymai;
 Piratų kepurių gamybos
dirbtuvės;
 Informacijos apie Šiaurės šalis
rinkimas ir pristatymas

2017 m.
lapkričio 13–
17 d.

Antano
Vienuolio
progimnazija

5.

Renginiai, skirti Europos atliekų
mažinimo savaitei:
 Paroda „Suteik naują
gyvenimą“;
 7 klasių mokinių išvyka į UAB
„Anykščių komunalinis ūkis“;
 1–8 klasių mokinių mokymo
priemonių, knygų, žaislų
mainų mugė.

2017 m.
lapkričio 21 d.

Antano
Vienuolio
progimnazija,
UAB
„Anykščių
komunalinis
ūkis“

Bibliotekos vedėja
G.Valančiūnienė,
technologijų
mokytojai
R.Sprindys,
G.Radzevičienė,
R.Kalinauskienė,
geografijos
mokytojos
D.Keibienė,
S.Kvietkauskienė
Pavaduotoja
ugdymui D.
Mažvylienė,
mokytojas R.
Sprindys, 1–8
klasių auklėtojai

pavaduotoja
ugdymui
D.Mažvylienė,
mokytojai
D.Keibienė,
A.Laskauskienė,
A.Steponavičiūtė,
J.Blažienė,
K.Satkevičienė
V.Raugalienė

6.

Respublikinis vaikų teatrų festivalis
„Dvi paukštės“, skirtas režisierių G. ir
V. Germanavičių atminimui

2017 m.
lapkričio 22 d.
(nuo 10 val.)

Antano
Vienuolio
progimnazija,
Anykščių
Kultūros
centras

7.

Skaitymo balsu savaitė, skirta Metų
knygos rinkimams

Antano
Vienuolio
progimnazija

8.

Tėvų diena (konsultacijos tėvaimokytojas-mokinys)

2017 m.
lapkričio 27
d.– gruodžio 1
d.
2017 m.
gruodžio 13 d.

2017 m.
gruodžio 22 d.
15 val.

Anykščių
Antano
Vienuolio
progimnazija,
aktų salė

Direktorė
J.Banienė,
pavaduotojai
ugdymui E.Šilaika,
D.Mažvylienė,
mokytojai

Direktorė
J.Banienė,
pavaduotojai
ugdymui E.Šilaika,
D.Mažvylienė,
mokytojas
V.Gudėnas
J. Banienė
20. Lapkričio 9 d. (ketvirtadienį) Anykščių mieste bus minima šv. Martyno diena:
17.30 val. mokinių su žibintais eisena, vedama šv. Martyno, pajudės nuo Jono Biliūno gimnazijos
miesto bibliotekos link.
Pakeliui prisijungs vaikų lopšelių-darželių „Eglutė“ ir „Žilvitis“ vaikučiai, Antano Vienuolio
progimnazijos ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos.
18 val. prie miesto bibliotekos žibintų šviesoje vokiečių ir lietuvių kalbomis pasiklausysime ir kartu
pagiedosime šiai šventei skirtų giesmių.
Po to kviesime visus pasišildyti prie šv. Martyno laužo, kurį sukurs VĮ Anykščių miškų urėdija, UAB
„Grūstė“ vaišins arbata, Jono Biliūno gimnazija ir Anykščių rajono savivaldybė – meduoliais,
saldainiais. Visiems drauge bus smagu pavakaroti.
Maloniai kviečiame visų ikimokyklinio ugdymo įstaigų/grupių, formalųjį švietimą papildančių įstaigų
bei bendrojo ugdymo mokyklų vaikus, pedagogus, mokinius, jų tėvelius, senelius ateiti į šventę,
atsinešti gerą nuotaiką, žibintus ir tapti šviečiančios eisenos dalyviais bei pavakaroti kartu prie laužo.
N. Pranckevičienė, V. Neniškienė
21. Jono Biliūno gimnazijoje:
21.1. 2017 m. lapkričio 9 d. 14.00 val. projekto „Nepamiršk parašiuto“ (SODRA) protų kovos,
savivaldybės etapas. Dalyvauja 5 gimnazijos komandos po 5 mokinius;
21.2. 2017 m. gruodžio 14 d. 18 val. labdaros spektaklis „Liepsnojančios širdys“, P. Vaičiūnas.
Maloniai kviečiame atvykti;
21.3. 2018 m. sausio 5 d. 9 val. „Karjeros diena“ (dalyvauja universitetai, kolegijos, profesinės
mokyklos; programa bus paskelbta vėliau);
21.4. lapkričio 30 d. 14 val. aktų salėje verslo pateikčių anglų kalba pristatymas. Bus pristatytos 6
įmonės.
9.

Kalėdinis labdaros aukcionas

Antano
Vienuolio
progimnazija

Direktorė
J.Banienė,
pavaduotojai
ugdymui E.Šilaika,
D.Mažvylienė,
mokytoja
N.Šaltenytė
Bibliotekos vedėja
G.Valančiūnienė

R. Drūsienė
22. Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje:
22.1. 3D klasės galimybės matematikos ir biologijos mokymo procese. Konsultacijos, praktinė veikla;
22.2. lapkričio 15 d. 17.30 val. sporto salėje projekto „Sveika šiandiena – sveikesniam rytojui“
bendruomenės sporto sveikatingumo šventė 5–7 kl. mokiniams ir jų tėveliams;
22.3. lapkričio 16 d. diena be vadovėlio „Pažinkime Anykščių kultūrinį kraštovaizdį“;
22.4. lapkričio 23 d. 8 val. aktų salėje kino edukacijos projektas „KINO BUSAS“;
22.5. gruodžio 1 d. 8 val. „Profesijų diena“ – netradicinio ugdymo diena;
22.6. gruodžio 7 d. 10 val. 1–4 kl. Arkadijaus Vinokuro pedagoginio teatro programa H.K. Andersono
„Mergaitė su degtukais“ (bilietas – 2 €).
D. Kugienė
23. Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“:
23.1. 2017 lapkričio 13 d. 10.00 val. meno terapinis užsiėmimas 5–6 metų vaikams. Svečiuosis
Debeikių pagrindinės mokyklos ikimokyklinukai. Vaikai, dalyvaudami terapiniame užsiėmime,
susipažins su tapybos rūšimi ant vandens, kuri palankiai veikia vaikų psichiką, naudojama kaip
susikaupimo, atsipalaidavimo, raminimo priemonė;
23.2. 2017 m. lapkričio 15 d. 17.00 val. „Elfų“ grupės bendruomenėje (vaikai 4–6 m., tėvai) vyks
žibintų šventė.
V. Padūmienė
24. Mokyklų vadovų pasitarimas vyks lapkričio 29 d. 10 val. Antano Vienuolio progimnazijoje,
mokytojų kambaryje, II a.
Darbotvarkė:
1. Dėl Švietimo įstatymo pakeitimų įsigaliosiančių nuo 2018 m. sausio 1 d. įgyvendinimo.
N. Pranckevičienė, Z. Vilkončienė
2. Dėl mokyklos savivaldos. (LR Švietimo įstatymo 60 straipsnio 4 dalis. „Mokyklos tarybos nariu gali
būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti švietimo įstaigos strateginių tikslų ir
įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Mokyklos tarybos nariu negali būti tos pačios švietimo įstaigos
vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.“)
3. Dėl lyderystės skatinimo. Dėl švietimo įstaigų vadovų rezervo.
N. Pranckevičienė
4. Dėl mokyklos bendruomenės narių elgesio normų aprašo.
Įstaigų vadovai
5. Dėl Antano Vienuolio progimnazijos gerosios vadybinės patirties.
J. Banienė
6. Dėl mokinių pavėžėjimo organizavimo.
R. Jakimavičienė
7. Dėl leidyklos „Vyturys“ skaitmeninių knygų platformos pristatymo.
Arūnas Šileris
25. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje:
Eil.Nr.
Renginio pavadinimas
Renginio data
Tikslinė grupė
Pastabos
1.

Susitikimas su alpinistu Vladu
Vitkausku.

lapkričio mėn.
(derinama)

6–IVG kl.
mokiniai

2.

Išvyka į Šiaulių r. Aukštelkės mokyklądaugiafunkcį centrą ir Kurtuvėnų
mokyklą-daugiafunkcį centą tema
„Edukacinių aplinkų kūrimas
mokykloje“.

lapkričio 11 d.

Gimnazijos
mokytojai

3.

Adventinė popietė – susitikimas su
Troškūnų parapijos klebonu

gruodžio mėn.
(derinama)

5–IV kl.
mokiniai

4.

Socialinis projektas, programa „Gyvoji
biblioteka-neformalaus ugdymo metodas,
skatinantis tarpusavio supratimą, toleranciją,
pagarbą žmogaus teisėms.“

gruodžio mėn.
(derinama)

40 vyresniųjų
klasių mokinių
ir mokytojai

5.

Edukacinė išvyka į Šalčininkų r. Stanislovo
Rapolionio gimnaziją tema „Įtraukiojo
ugdymo kokybės stiprinimas“

gruodžio mėn.
(derinama)

Gimnazijos
mokytojai

Mokyklų
atstovai gali
dalyvauti
kaip
klausytojai,
stebėtojai

26. Anykščių vaikų lopšelyje-darželyje „Žiogelis“:
26.1. lapkričio 8 d. 10 val. Europos sveiko maisto diena.
26.2. susitikimas su socialiniu partneriu – Aknystų socialiniais globos namais (vyks Aknystose);
26.3. lapkričio 30 d. 16 val. darželio bendruomenės Advento vakaronė.
I. Petraitienė
27. Anykščių muzikos mokykloje:
27.1. lapkričio 20 d. 15 val. edukacinė pamoka „Pažintis su kompozitoriumi J. S. Bachu ir jo kūryba“
Vaikų ir jaunimo užimtumo centre, J. Biliūno g. 57;
27.2. gruodžio 13 d. 15 val. edukacinė pamoka „Pažintis su kompozitoriumi J.Gruodžiu ir jo kūryba“
Vaikų ir jaunimo užimtumo centre.
27.3. Kalėdiniai–žiemos koncertai tėvams muzikos mokyklos salėje, pradžia 17.30 val.:
27.3.1. gruodžio 7 d. fortepijono ir chorinio dainavimo dalykų mokinių koncertas;
27.3.2. gruodžio 12 d. fortepijono mokinių koncertas;
27.3.3. gruodžio 13 d. fortepijono ir smuiko dalykų mokinių koncertas;
27.3.4. gruodžio 14 d. akordeono ir varinių pučiamųjų instrumentų dalykų mokinių koncertas;
27.3.5. gruodžio 15 d. akordeono ir fortepijono dalykų mokinių koncertas;
27.3.6. gruodžio 18 d. vokalo ir gitaros dalykų mokinių koncertas;
27.3.7. gruodžio 19 d. akordeono, kanklių ir fortepijono dalykų mokinių koncertas;
27.3.8. gruodžio 20 d. medinių pučiamųjų instrumentų ir fortepijono dalykų mokinių koncertas;
27.4. gruodžio 13 d. 17.30 val. gitaros dalyko mokinių koncertas Anykščių kultūros centre;
27.5. gruodžio 15 d. 17.30 val. smuiko dalyko mokinių koncertas Anykščių koplyčioje.
K. Vičinienė
28. Gruodžio 12 d. 10 val. K. Ladigos g. 1 susitikimas su Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros,
švietimo ir sporto skyriumi „Švietimo įstatymo pakeitimų įgyvendinimas“.
N. Pranckevičienė
29. Traupio pagrindinėje mokykloje:
29.1. gruodžio 22 d. 13 val. vyks renginys ,,Prie Kalėdinės eglutės‘‘. Dalyvaus mokyklos ir miestelio
bendruomenės. Tai mokinių karnavalas ir vakaronė (pavakarojimas prie bendro adventinių valgių
stalo);
29.2. sausio 12 d. 13 val. vyks tradicinis bėgimas aplink Traupį (didysis ir mažasis bėgimo ratai),
skirtas Laisvės gynėjų atminimui. Renginys vyksta nuo 1992 m. Į Laisvės gynėjų atminimui skirtą
bėgimą Traupyje registruotis nuo sausio 2 iki 11 d. tel. 8 626 54 283 arba el. p.
traupiomok@gmail.com. Visi dalyviai bus vaišinami arbata ir kareiviška koše.
30. Anykščių kūrybos ir dailės mokykloje:
30.1. nuo lapkričio 20 d.–sausio 30 d. parodos Anykščių S. ir L. Didžiulių viešosios bibliotekos vaikų
literatūros ir edukacijos skyriuje: dailės mokyklos pradinio ugdymo kurso mokinių darbų paroda apie

piliakalnius „Vasaros palytėti kalneliai“, keramikos darbų parodėlė „Paukščiai“, tapybos darbų
parodėlės „Auksinis ruduo“, „Žiemos grožybės“;
30.2. rugsėjo–iki gruodžio 15 d. pagrindinio ugdymo kurso 1 ir 2 klasės mokinių keramikos darbų
paroda „Mano miestui“ Anykščių S. ir L. Didžiulių viešosios bibliotekos II a. foje;
30.3. gruodžio 8–29 d. B. Buivydaitės muziejuje B. Buivydaitės apsakymų iliustracijų (pradinio
ugdymo kurso mokinių) paroda;
30.4. spalio–lapkričio mėn. mokinių fondinių darbų paroda mokykloje;
30.5. gruodžio 21–sausio 3 d. I-ojo pusmečio mokinių darbų peržiūra-paroda mokykloje.
A. Vilkončius
31. Gruodžio 7 d. 10 val. Troškūnų K. Inčiūros gimnazijoje vyks Anykščių rajono specialiųjų poreikių
mokinių pradinių klasių mokinių viktorina ,,Gamta visų namai” (bus pateikta papildoma informacija).
A. Sapkauskienė, Z. Vilkončienė, J. Bakšienė, V. Uginčienė
III SKYRIUS
INFORMACIJOS
32. Iki gruodžio 4 d. (sausio 4 d.) užpildyti lapkričio mėn. (gruodžio mėn.) mokinių nemokamo
maitinimo registravimo žurnalus.
33. Iki lapkričio 20 d. užpildyti, pateikti ir patvirtinti ataskaitas 3 ES mokykla, 3-mokykla, 3 D
mokykla ŠVIS informacinėje sistemoje ir pasirašytą popierinį variantą pateikti Švietimo skyriui.
34. Iki lapkričio 10 d. pateikti spalio mėn. 1–9 d. VšĮ ,,Kretingos maistas“ ir spalio mėn. 10–31 d. UAB
,,Grūstė“ išrašytų sąskaitų iššifravimą.
35. Iki lapkričio 6 d. pateikti remonto poreikį, išdėstytą pagal prioritetus. Būtinai reikia nurodyti
kiekius, išmatavimus ir kitus duomenis, reikalingus lėšų poreikiui apskaičiuoti. Duomenys teikiami
raštu su direktoriaus parašu, o 1 lentelė, excel formatu, siunčiama el. paštu.
36. Iki 2017 gruodžio 5 d. pateikti laukiamas mokyklų autobusų išlaidas kiekvienam naudojamam
autobusui atskirai pagal 2 lentelę. Duomenys teikiami raštu su direktoriaus parašu, o lentelė, excel
formatu, siunčiama el. paštu.
R. Jakimavičienė
37. Iki 10 d. pateikti informaciją apie blogai lankiusius mokyklą mokinius spalio/lapkričio mėn.,
suvesti duomenis NEMIS sistemoje apie nelankančius.
N. Pranckevičienė
38. Iš Švietimo skyriaus 211 kabineto pasiimti mokyklai skirtus leidinius (pasiėmimo laiką suderinti
telefonu).
Z. Vilkončienė
39. Iki lapkričio 15 d. pateikti ataskaitas apie panaudotus brandos atestatų, jų priedų, pagrindinio
išsilavinimo pažymėjimų ir kt. pažymėjimų blankus.
Z. Vilkončienė
40. Iki lapkričio 11 d. pateikti ataskaitas apie panaudotus Mokytojų atestacijos pažymėjimų blankus.
Z. Vilkončienė
41. Mokyklos, dalyvaujančios projekte ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų
priemonėmis” nedelsdamos užsiregistruoja projekto informacinėje sistemoje ,,Vedlys” (slaptažodžiai
mokykloms persiųsti el. paštu).
Z. Vilkončienė
42. Sausio 9 d. 17 val. Anykščių muzikos mokykloje vyks konkursas „Dainų dainelė“. Paraiškas
Švietimo skyriui pateikti iki gruodžio 15 d.
N. Mėlynienė

43. Iki lapkričio 10 d. pateikti informaciją apie mokinių panaudotus kompensuojamo važiavimo bilietus
per spalio mėn. pagal rugsėjo mėn. siųstą lentelę. Jei turite vėliau grąžintų rugsėjo mėn. panaudotų
bilietų, prašome koreguoti informaciją, pateiktą už rugsėjo mėn. ir jokiu būdu neįtraukti rugsėjo mėn.
panaudotų bilietų į spalio mėn. ataskaitą. Lentelėje teikiami duomenys turi sutapti su mokykloje
esančia apskaita. Papildomai informuokite mokinius apie panaudotų bilietų gražinimą, jų teisėtą
naudojimą. Mokykloje išduotus bilietus mokinys turi teisę naudoti tik vykimui į mokyklą ir atgal.
Jei mokinys vyksta į neformaliojo ugdymo mokyklą, jam šiam tikslui bilietus išduoda
neformaliojo ugdymo mokykla.
Vyr. specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas

Nijolė Pranckevičienė

