KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
2009 - 2010 M. M. VEIKLOS APRAŠAS
BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ
Pavadinimas
Kretingos rajono Baublių pagrindinė mokykla
Adresas, telefonai
Baublių kaimas, Žalgirio seniūnija, LT - 97200, Kretingos rajonas. El. paštas
baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt Telefonai (8445) 44198, (8445) 44188; faksas (8445)
44198. Internetinės svetainės adresas: www.baubliai.kretinga.aiva.lt
Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.
Mokymosi kalba: lietuvių kalba.
Mokyklos direktorius
Verutė Keblienė, pedagoginis stažas 42 metai, vadybinis stažas 30 metų. Suteikta II
vadybinė kategorija, švietimo vadybos magistrė, geografijos mokytoja metodininkė,
Lietuvos pagrindinių mokyklų asociacijos tarybos narė.
Mokyklos taryba
Liuda Būtenienė - pirmininkė, matematikos mokytoja;
Vanda Jonkuvienė – sekretorė, pradinių klasių mokytoja;
Ona Lubienė – ikimokyklinio ugdymo grupės auklėtoja;
Janina Lingienė – tėvų atstovė;
Darius Daukša – tėvų atstovas;
Arūnas Odinas – tėvų atstovas;
Simona Maciūtė – 10 klasės mokinė;
Ieva Kuzminskaitė – 10 klasės mokinė;
Aušra Rosaitė – 10 klasės mokinė.
Mokinių taryba
Simona Maciūtė – 10 klasės mokinė;
Ieva Kuzminskaitė – 10 klasės mokinė;
Karolis Dargužis – 9 klasės mokinys;
Andrius Narmontas – 8 klasės mokinys;
Laura Eitavičiūtė – 6 klasės mokinė.
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MOKYKLOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Vizija
ATVIRA, PATRAUKLI dešimtmetė pagrindinė mokykla, sergstinti vaikystės ir jaunystės
vertybes. Tai kaimo bendruomenės rūpesčiams, džiaugsmams atviras kultūros židinys.
Mokykloje plėtojama aplinkotyros kryptis, brandinama asmens atsakomybė už aplinkos
pasaulį, darnos su gamta jausmas. Sudarytos galimybės kryptingam meniniam ugdymui.
Misija
•

Padedama moksleiviams išsiugdyti bendrąją – asmenybinę ir sociokultūrinę brandą,
plėtojama jo visuomeninė, kultūrinė bei pilietinė kompetencija.

•

Diegiami bendrojo raštingumo pagrindus apimančias žinios ir gebėjimai. Mokoma mokytis
ir ugdoma nuostata mokytis visą gyvenimą.

•

Ugdomas gebėjimas apsispręsti ir pasirinkti tolimesnį mokymosi kelią.

•

Suteikiami kompiuterinio ir ekonominio raštingumo pagrindai.
2009-2010 PRIORITETAS
PATRAUKLI, PAGALBĄ MOKINIUI TEIKIANTI MOKYKLA

TIKSLAI:
1. UŽTIKRINTI MOKYMO(SI) KOKYBĘ
1.1 Uždavinys. Derinti individualų, grupinį ir visos klasės mokymą(si) ;
1.2. Uždavinys. Taikyti įvairius mokymo metodus;
1.3.

Uždavinys. Skatinti mokinių norą mokytis, aktyvumą ir pasitikėjimą savo jėgomis.

2. STIPRINTI KLASIŲ BENRUOMENIŠKUMĄ
2.1. Uždavinys. Didinti klasės auklėtojo įtaką telkiant klasės mokinius bendrų tikslų siekimui;
2.2. Uždavinys. Kurti palankų mikroklimatą mokantis;
3.3. Uždavinys. Demokratiškai spręsti konfliktų, destruktyvaus elgesio problemas;
3.AKTYVINTI DARBĄ SU TĖVAIS
3.1.

Uždavinys. Įvairinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo formas;

3.2.

Uždavinys. Aktyvinti tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą ir bendrų renginių
organizavimą.

UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO ORGANIZAVIMAS
Mokykloje vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo
dalykų programos. Ugdymo sričių, dalykų (modulių, pasirenkamųjų dalykų, integruotos
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programos), kurioms neparengtos Bendrosios programos, programas tvirtina mokyklos direktorius,
remdamasis Bendraisiais ugdymo planais. Programos rengiamos ir tvirtinamos vadovaujantis
Bendraisiais formaliojo švietimo programų reikalavimais.
Mokiniui suteikiama galimybė pagal gebėjimus ir polinkius rinktis modulius, pasirenkamųjų
dalykų programas. Mokinys taip pat gali rinktis švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
savarankišką mokymąsi. Leidimas asmeniui savarankiškai mokytis svarstomas Mokytojų tarybos
posėdyje ir, remiantis priimtu sprendimu, įforminamas Savarankiško mokymosi sutartimi. Leidimas
savarankiškai mokytis gali būti suteiktas ir trumpesniam laikotarpiui negu vieneri mokslo metai.
Specialiųjų poreikių mokiniai, kurių galimybės mokytis ir dalyvauti visuomenės gyvenime
yra ribotos dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, ugdomi pagal modifikuotas ir adaptuotas programas.
Modifikuota programa – specialiųjų poreikių asmeniui pritaikyta bendrojo lavinimo programa,
leidžianti jam ugdytis pagal išsilavinimo standartus. Adaptuota programa – išsilavinimo
standartams neprilygstanti bendrojo lavinimo programa, pritaikyta asmens gebėjimams ir realiam
mokymosi lygiui.
IKIMOKYKLINIS UGDYMAS
Ikimokyklinis ugdymas 2 – 5 metų vaikams vykdomas pagal mokyklos direktoriaus 2007 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1- 174 patvirtintą „Ikimokyklinio ugdymo programą“, kuri sudaryta
remiantis Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro

2005 m. balandžio 18

d.

įsakymu

Nr. ISAK – 627.

Vaikų skaičius grupėje - 25. Ikimokyklinio ugdymo grupės veiklos modelis 10.5 val.
Ikimokyklinėje grupėje dirba ikimokyklinio ugdymo auklėtoja ir auklėtojos padėjėja. Pedagoginės
psichologinės tarnybos sprendimu, vaikams teikiama reikalinga logopedo pagalba.
PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
Organizuojant priešmokyklinį ugdymą, vadovaujamasi „Baublių pagrindinės mokyklos
priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarka“, patvirtinta Baublių pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-157, parengta vadovaujantis Priešmokyklinio
ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 (Žin., 2005, Nr. 84-3118). Priešmokyklinio ugdymo
paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6
metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu ir jeigu vaikas yra
pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Atsakingų už
vaiko teisių apsaugą institucijų sprendimu atskiram vaikui jis gali būti privalomas. Vykdoma
vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programa. Nelankančiam ugdymo įstaigos 5–6 metų vaikui
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švietimo pagalba teikiama Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
Priešmokyklinės grupės modelis 6 val. Ugdomoji veikla grupėje pradedama 9 val. ryto, baigiasi
15.00 val. Dirba vyresnioji auklėtoja Liucija Pogienė. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo
sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinio
ugdymo grupės nelankė daugiau kaip du trečdalius ugdymo laiko, yra laikomas nedalyvavusiu
priešmokyklinio ugdymo programoje. Įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogas
atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas
pradinių klasių mokytojui.
PRADINIS UGDYMAS
Pradinis ugdymas organizuojamas pagal Pradinio ugdymo sampratą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 113 (Žin.,
2003, Nr. 18-798).
Pradinio ugdymo turinys, remiantis bendrosiomis dalykų programomis ir numatomais
pasiekimais, planuojamas 32 savaitėms (160 mokymosi dienų). Pradinių klasių mokinių pažanga ir
pasiekimai pažymiais nevertinami, baigiamosios klasės mokinių pasiekimai atsižvelgus į
išsilavinimo standartus įvertinami mokinių pasiekimų aprašais. 1–2 klasių mokiniams namų darbai
neskiriami, vadovėlių į namus nešiotis nereikia. Žmogaus sauga (civilinė sauga, priešgaisrinė sauga
ir saugaus eismo mokymas) pradinio ugdymo programoje integruojama į kitus dalykus. 1-2 klasėse
viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui. Antroje klasėje pradedamas ankstyvasis
užsienio (anglų) kalbos mokymas.
Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę pradinio ugdymo programai
įgyvendinti (1-oje klasėje pamokos trukmė – 35 minutės, 2–4 klasėse – 45 minutės):
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PAMOKŲ PASKIRSTYMO LENTELĖ 2009-2010 M.
1-4 klasės
Iš viso
valandomis

Klasė (mokinių skaičius)
Dalykai

Dorinis ugdymas: tikyba
Dorinis ugdymas: etika
Kalbos:
Lietuvių kalba
Užsienio kalba 1 – oji (anglų k.)
Matematika
Pasaulio pažinimas
Meninis ir technologinis ugdymas, kūno
kultūra
Dailė ir technologijos
Muzika
Kūno kultūra
Šokis
Minimalus privalomų pamokų skaičius
mokiniui
Mokyklos nuožiūra skirstomos
pamokos:
Šokis
Užsienio kalba 1 – oji (anglų k.)
Matematika
Maksimalus pamokų skaičius mokiniui

1
(5)

1(5)
8
4
2
2
2
2
1
22

2
(13+1*)

3
(12+3*)

1(2+5)
1(11)
(7)
7
2
5
2
2
2
2
23

7

4
(15+2*)

1(15)
-

2
2

5
2

7
2
4
2

29
4
18
8

2
2
2
1
22

2
2
2
1
23

8
8
8
3

11
90
4/3

1
2

1
2
1/0
94/93

22

24

24

1/0
24/23

Neformalusis ugdymas

2

2

2

2

8

Iš viso pamokų

24

26

26

26/25

102/101

Pastabos: 1. Dalijamos 2 ir 3 klasės per dorinio ugdymo pamokas.
2. Jungiamos 1 ir 3 klasės per etikos pamokas.
3. Jungiamos 2 ir 3 klasės per tikybos pamokas.
4. Jungiamos 1 ir 2 klasės per šokio pamokas.
5. * Adaptuoti mokiniai
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PAGRINDINIS UGDYMAS
Pagrindinio ugdymo programos 6 – 10 klasių ugdymo turinys, remiantis bendrosiomis
dalykų programomis ir numatomais mokinių pasiekimais, planuojamas 37 savaitėms (185
mokymosi dienoms). Penktosios klasės ugdymo turinys planuojamas 32 savaitėms (160 mokymosi
dienų). Pradedantiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 klasės mokiniams)
skiriamas pirmo trimestro adaptacinis laikotarpis:
•

pirmąjį pagrindinio ugdymo programos vykdymo mėnesį mokinių pasiekimai kontroliniais
darbais netikrinami. Norėdamas išsiaiškinti mokinių ugdymo(si) pasiekimus, mokytojas
taiko individualius mokinių pažinimo metodus;

•

adaptaciniu laikotarpiu pirmą mėnesį mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinami,
antrą trečią mėnesį – nevertinama neigiamais pažymiais;

5–10 klasių mokiniams privaloma socialinė veikla. Ji vykdoma pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos parengtas rekomendacijas ir mokyklos pasirengtą „Socialinės veiklos organizavimo
tvarką“, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2007-08-31 įsakymu Nr.V1-183.
Pagrindinio ugdymo programos antrojoje dalyje sudaromos sąlygos mokiniams
pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus, vadovaujantis Mokymosi krypčių
pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-715 (Žin., 2008,
Nr. 35-1260). Dalykų moduliams mokyti panaudojamos mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos.
Dalykų modulius iš mokyklos siūlomų mokiniai renkasi laisvai. Pasirinkti dalykai ir moduliai
mokiniui tampa privalomieji. Mokinio pasirinktas dalykas, jei dalyko programos apimtis ne
mažesnė kaip 34 valandos, laikomas jo individualaus ugdymo plano dalyku. Mokinys gali rinktis
kitą modulį, tik baigęs pasirinkto modulio programą.
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PAMOKŲ PASKIRSTYMAS 5 -10 KLASĖMS
Pamokų skaičius
5-8 klasėse

Klasė (mokinių skaičius)

Eil.
Nr.

Dalykas

5
5-6
(3+1*) (10+1*)

1. Dorinis ugdymas (tikyba)
Kalbos:
2. Lietuvių kalba (gimtoji)
3. Užsienio kalba (anglų, 1-oji)
4. Užsienio kalba (rusų, 2-oji)
5. Užsienio kalba (vokieč.2-oji)
6. Matematika
Gamtamokslinis ugdymas:
7. Gamta ir žmogus
8. Biologija
9. Fizika
10. Chemija
Informacinės technologijos
Socialinis ugdymas:
11. Istorija
12. Pilietiškumo pagrindai
13. Geografija
14. Ekonomika
Meninis ir technologinis ugdymas,
kūno kultūra:
15. Dailė
16. Muzika
17. Technologijos
18. Kūno kultūra
19. Žmogaus sauga
Minimalus privalomų pamokų
skaičius

26

Iš viso

5

6
(7)

7
(5+1*)

7-8
(8+1*)

8
(3)

-

1(10)

-

-

1(7)

-

2

1
1
1

4
2
3

1
1
2
1

1
1

3/4
2
2
3

2
1
1

12/13
8
4
10

-

2

1
2
-

2
2
2
2
2

1

1
-

1

-

-

1
1
1

-

2

-

-

2

-

4

-

-

2

-

2

-

4

1
1

1
1
2
2
-

-

1
-

1
1
1
2
1/0

-

2
2
4
5
2/0

28

29

7

5

21

30
24

Pasirenkamieji dalykai, dalykų
moduliai (iš mokyklos nuožiūra
skirstomų pamokų)
20. Informacinės technologijos
Maksimalus pamokų skaičius

69

1

28

26

Neformalusis ugdymas
Iš viso pamokų

7

29

4
5

25

31
4

7

5

28

69
8

7

77
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NEFORMALUSIS VAIKŲ ŠVIETIMAS MOKYKLOJE
Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo
koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. ISAK-2695 (Žin., 2006, Nr. 4-115). Neformaliojo vaikų švietimo programas mokiniai
renkasi laisvai, jos yra neprivalomos ir įgyvendinamos per:
1. neformaliojo ugdymo programas;
2. neformaliojo vaikų švietimo programas, kurios gali būti vykdomos ir mokykloje, kai
panaudotos visos neformaliojo ugdymo valandos, finansuojamos iš mokinio krepšelio lėšų, skirtų
neformaliajam vaikų švietimui;
3. jei mokinys pasirinko neformaliojo vaikų švietimo programą dailės, choreografijos,
muzikos, menų mokykloje, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ar kitose neformalųjį
vaikų švietimo vykdančiose įstaigose, už neformalųjį vaikų švietimą mokykla atsiskaito pagal
Mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, perskirstymo ir naudojimo
metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-386 (Žin., 2007, Nr. 34-1258) ir Kretingos rajono savivaldybės
tarybos sprendimą „Dėl Kretingos rajono mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį
vaikų švietimą, perskirstymo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimo Nr.
T2-282 patikslinimo 2007 m. lapkričio 29 d. Nr. T2-327“ nustatyta tvarka.
UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2009–2010 MOKSLO METAIS
Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., ugdymo procesas baigiamas atitinkamai:
Klasė, grupė

Ugdymo proceso
pradžia
pabaiga

Ugdymo proceso trukmė
savaičių
skaičius
32

mokymosi dienų
skaičius *
183

Ikimokyklinio ugdymo grupė

09-01

Vadovaujantis
Kretingos
rajono
savivaldybės
administracijos
direktoriaus įsakymu
05-28

Priešmokyklinio
grupė
1-4, 5

09-01

05-28

32

160

09-01
09-01
09-01

05-28
05-28
06-11

32
32
37

160
160
183

6-10

ugdymo

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus pamokų
ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius.

Mokinių atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:
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Atostogos
Rudens:
Priešmokyklinei grupei, 1-4
klasėms
5-10 klasėms
Žiemos (Kalėdų):
Priešmokyklinei grupei, 1-4
klasėms
5-10 klasėms
Pavasario (Velykų):
Priešmokyklinei grupei, 1-4
klasėms
5-10 klasėms
Vasaros:
Priešmokyklinei grupei, 1-4
klasėms
5 kl.
6–10 klasėms

Prasideda

Baigiasi

2009-10-26
2009-10-26

2009-11-01
2009-10-30

2009-12-21
2009-12-23

2010-01-03
2010-01-06

2010-03-29
2010-03-29

2010-04-04
2010-04-02

2010-05-31
2010-05-31
2010-06-14

2010-08-31

PAMOKŲ LAIKAS
Pamokos 1-5 klasių mokiniams pradedamos 8.55 val., 6-10 klasių mokiniams – 8 valandą. Pamokos
baigiamos 14.40 valandą. Pamokų ir pertraukų laikas:
1 pamoka

8.00 – 8.45 val.

1 pertrauka 10 minučių.

2 pamoka

8.55 – 9.40 val.

2 pertrauka 10 minučių.

3 pamoka

9.50 – 10.35 val.

3 pertrauka 20 minučių.

4 pamoka

10.55 – 11.40 val.

4 pertrauka 25 minutės.

5 pamoka

12.05 – 12.50 val.

5 pertrauka 10 minučių.

6 pamoka

13.00 – 13.45 val.

6 pertrauka 10 minučių

7 pamoka

13.55 – 14.40 val.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
1. Vertinimo tikslai:
1.1. Padėti mokiniui mokytis, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją.
1. 2. Pateikti informaciją apie mokinio mokymosi patirtį, pasiekimus ir pažangą.
1. 3. Nustatyti mokytojo, mokyklos darbo sėkmę, priimti pagrįstus sprendimus.
2. Vertinimo uždaviniai:
2.1. Padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, į(si)vertinti
savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus.
2.2.Padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas,
diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
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2. 3. Suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti
ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos.
2. 4. Nustatyti mokyklai savo darbo kokybę, planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti
mokiniams pagalbą.
Vertinimas ugdymo procese ir baigus programą. Pradinio ugdymo programos mokinių
pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami. Taikoma nepažyminė vertinimo sistema, pagrįsta
idiografiniu principu. Adaptaciniu laikotarpiu (I trimestrą) mokiniams pradedantiems pagrindinio
ugdymo programą (5 klasė), pirmą mėnesį pažymiai nerašomi, likusią adaptacinio laikotarpio dalį
nerašomi nepatenkinami pažymiai. 5-10 klasių mokinių pasiekimai vertinami 10 balų sistema. Dėl
mokinių pasiekimų mokantis meninės raiškos, ekonomikos, dailės, muzikos, kūno kultūros,
technologijų, pilietiškumo pagrindų, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų ir
modulių vertinimo sprendimą kiekvienais mokslo metais priima mokytojų taryba. Žmogaus saugos,
dorinio ugdymo, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių kūno kultūros
pasiekimai pažymiais nevertinami, įvertinimai dienyne žymimi „įsk.“ arba “neįsk.” Mokiniui,
pagal gydytojo pažymą atleistam nuo kūno kultūros pamokų, trimestro ar metinių pažymių
stulpelyje rašoma „atl.”

Integruotai ugdomų bendrojo lavinimo klasėse mokinių, turinčių

specialiųjų ugdimosi poreikių, vertinimas: mokytojas, adaptuotose ar modifikuotuose programose,
pateikia pažangos ir pasiekimų vertinimo kriterijus ir būdus, su jais supažindina mokinius
individualiai ir, esant reikalui, metų eigoje juos koreguoja. Mokytojai, atsižvelgdami į individualias
mokinio savybes (mikčiojimą, nervinius sutrikimus ar kt.) parenka apklausos būdus, pritaikytus
mokinio gebėjimams atsakinėti žodžiu ar raštu. Su mokiniais du kartus per trimestrą. individualiai
aptaria pasiekimus ir pažangą. Specialiųjų poreikių mokinių pasiekimai gali būti vertinami ir labai
gerais, ir nepatenkinamais pažymiais (jei matyti, kad mokinys turi potencialių galių, bet
nesistengia), tačiau jų trimestrų, metiniai įvertinimai turėtų būti teigiami. Jei mokinys nuolat gauna
labai gerus arba nepatenkinamus pažymius, reikia peržiūrėti programą: ji yra arba per lengva, arba
per sunki.

Mokiniai už padarytą pažangą (nors ir nedidelius pasiekimus) skatinami žodiniu

pagyrimu, įrašais sąsiuviniuose, pasiekimų ar pažymių knygelėse.

Mokinių tėvai apie vaiko

pasiekimus informuojami mokykloje nustatyta bendra tvarka. Pirmos dvi rugsėjo mėnesio savaitės
skiriamos adaptacijai, taikomas formuojamasis ir kaupiamasis vertinimas. Kontroliniai darbai
nerašomi. Mokinių žinios, gebėjimai, įgūdžiai, pastangos, pažanga vertinami pagal išsilavinimo
standartų ir bendrųjų programų reikalavimus, baigiamųjų klasių pagrindinio ugdymo patikrinimų
vertinimo instrukcijas, metodinėse grupėse aprobuotas dalyko vertinimo tvarkas (priedai), mokytojo
individualią vertinimo metodiką. Baigus dalyko programos temą, skyrių ar kitą programos dalį,
rekomenduojama rašyti atsiskaitomąjį darbą.
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Informavimas. Mokslo metų pradžioje dalykų mokytojai su mokiniais aptaria bendrąją
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką, dalyko vertinimo metodiką, o kiekvienos
pamokos pradžioje ir konkrečius mokymosi uždavinius, užduotis, vertinimo kriterijus, atsiskaitymo
laiką. Jeigu yra galimybės, klasių, kabinetų skelbimų lentoje informuojama apie taikomą dalyko
vertinimo metodiką. Apie mokymosi pasiekimus tėvai informuojami reguliariai: 1-4 klasių
mokytojai rašo įvertinimus į pasiekimų knygeles ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį. Klasių
auklėtojai patikrina dalykų mokytojų surašytus įvertinimus į mokinių pažymių knygeles ne rečiau
kaip vieną kartą per mėnesį. Atsiradus mokymosi problemoms, tėvai informuojami įvairiais būdais:
lankantis namuose, skambinant, rašant laiškus, komentarus pažymių ar pasiekimų knygelėse. Klasių
auklėtojai ne rečiau kaip kartą per trimestrą informuoja tėvus apie mokinių daromą pažangą ir
pasiekimus. Klasių auklėtojai ne rečiau kaip 1 kartą per trimestrą organizuoja tėvų susirinkimus,
esant reikalui kviečia į juos dalykų mokytojus.
Specialusis pedagogas-logopedas:
1. Tiria mokiniu kalbą, taiso komunikacijos sutrikimus.
2. Pildo kalbos tyrimo korteles, registruoja juos žurnale.
3. Komplektuoja mokiniu grupes su fonetiniais, fonologiniais (fonetiniais – foneminiais)
kalbos sutrikimais, lengvu kalbos neišsivystymu.
4. Atlieka pirminį mokiniu įvertinimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių.
5. Rengia specialiųjų poreikių ir kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių
sąrašus.
6. Rengia logopedinių ir spec. pedagoginių pratybų teminius planus.
7. Veda grupines, pogrupines ir individualias pratybas.
8. Padeda mokytojams modifikuoti ir adaptuoti bendrąsias mokymo programas.
9. Pratybu apskaitos žurnale žymi vaikų lankomumą ir konkrečias pratybų temas.
10. Fiksuoja vaiko pasiekimus.
11. Bendradarbiauja su auklėtojais, dalykų mokytojais, tėvais, juos konsultuoja ir teikia metodinę
pagalbą.
12. Dirba ugdymo įstaigos Specialiojo ugdymo komisijoje.
13. Informuoja Mokytojų tarybą apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais rezultatus.
14. 2 kartus per metus rašo darbo su specialiųjų poreikių mokiniais ir kalbos ir komunikacijos
sutrikimų turinčiais mokiniais ataskaitą.
15. Atsiskaito ugdymo įstaigos vadovui.
16. Bendradarbiauja, konsultuojasi su Pedagoginės_psichologinės tarnybos specialistais.
MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ IR ŠALINIMAS IŠ JOS
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Mokiniai į Mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą ir savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką:
•

į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami 2-5 metų vaikai;

•

į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami 5-6 metų vaikai;

•

į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas priimamas, kai tais kalendoriniais metais jam sueina
7 metai. Tėvai, norintys leisti vaiką į Mokyklą anksčiau, nei jam yra suėję 7 metai, pateikia
vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją iš ankstesnės ugdymo įstaigos. Jei
vaikas buvo ugdomas namuose ar anksčiau ugdę pedagogai atsisako teikti rekomendaciją,
vertinimą atlieka pradinės klasės mokytojas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius.
Iškilus neaiškumams dėl vaiko brandumo mokyklai, lygį nustato Mokyklos specialiojo
ugdymo komisija arba rajono Pedagoginė psichologinė tarnyba;
Mokiniai į Mokyklą priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą,

vaiko gimimo liudijimą, pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą, ugdymo pasiekimų
pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą;
Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Mokyklos ir mokinio ar jo
tėvų (globėjų, rūpintojų), o išvykimas iš Mokyklos įforminamas direktoriaus įsakymu.
Išvykstančiam į kitą mokyklą mokiniui išduodamas mokymosi, ugdymosi pasiekimus ar mokymosi
pakopos baigimą įteisinantis dokumentas, o asmens bylos kopija su visais patvirtintais sveikatos
pažymėjimais ir kitais joje esančiais dokumentais persiunčiama į mokyklą, kurioje jis tęs mokslą,
jei šito prašoma.
Grupės ir klasės komplektuojamos savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka.
Mokiniai šalinami iš Mokyklos arba perkeliami į kitą ugdymo įstaigą, kai:
•

Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ir
socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), rajono
Pedagogine psichologine bei Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybomis,
siūlo jam mokytis kitoje mokykloje;

•

mokinio, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas,

elgesiui keliant realią ir

akivaizdžią grėsmę Mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš Mokyklos. Mokyklos
vadovas, kartu su Savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi, mokinio tėvams (globėjams,
rūpintojams) dalyvaujant, priima sprendimą mokinį perkelti į kitą mokyklą.

TEIKIAMOS PASLAUGOS
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(pagal Mokyklos nuostatus, patvirtintus Kretingos rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T2-180)
1. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja specialiųjų
poreikių vaikų ugdymą bendrosiose klasėse (grupėse);
2. gali organizuoti pailgintos darbo dienos grupių ir ugdymo planuose nenumatytą mokamą
papildomą veiklą (kursai, individuali ar grupinė nepamokinė vaikų priežiūra ir kt.);
3. turtina mokinių asmeninę patirtį įvairia praktine, teorine veikla, atitinkančia pozityvius
poreikius ir gebėjimus, padeda pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam
gyvenimui;
4. organizuoja mokinių profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą;
5. vadovaudamasi savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka, organizuoja mokinių pavėžėjimą ir
aprūpinimą vadovėliais;
6. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja pašalinių
asmenų patekimą į Mokyklą ir jos teritoriją;
7. plėtoja Mokyklos, kaip vietos bendruomenės kultūros židinio, veiklą;
8. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
9. vykdo pagrindinės mokyklos baigimo bei kitus mokymosi pasiekimų patikrinimus;
10. organizuoja įvairių dalykų olimpiadas, konkursus, viktorinas, vakarus, sveikatingumo ir
sportines varžybas pagal dalykinių ir konkursų organizavimo respublikinius, Klaipėdos apskrities,
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus arba Mokyklos direktoriaus
patvirtintus nuostatus;
11. vykdo žalingų įpročių prevenciją;
12. organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vaikų vasaros poilsio bei
prevencines stovyklas.
Mokamos paslaugos
•

Nuomojamos ne konkurso būdu laisvu nuo naudojimo pagal tiesioginę paskirtį metu,
kultūros ir sporto užsiėmimams bei renginiams organizuoti:
sporto salė, aktų salė, kompiuterių klasė, organizacinė technika.
Teikiamos biuro paslaugos (dokumentų kopijavimas, skenavimas, įrašymas į CD-R, CDRW, siuntimas faksu).

•

Nuomojamas autobusas laisvu nuo mokinių vežiojimo laiku.
Teikiamų paslaugų įkainiai nustatomi Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS
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2009/2010 m. m.
Eil
Nr

Pavardė,
vardas

Išsilavinimas

Baigta mokslo institucija, įgyta
specialybė

1.

Keblienė Verutė

Aukštasis,
edukologijos
magistrė

2.

Mačiukienė
Julija

aukštasis

Klaipėdos pedagoginė mokykla,
pradinių klasių mokytoja; VVPI,
vidurinės mokyklos geografijos
mokytoja; KU švietimo vadybos
magistrė;
VVPI, vidurinės mokyklos istorijos ir
visuomenės mokslo mokytoja

3.

Mizgiris Andrius

Aukštasis,
edukologijos
magistras

4.

Būtenienė Liuda

aukštasis

5.

Jonkienė Ingrida

aukštasis

Choreografijos pedagogo
kvalifikacija

6.

Jonkuvienė
Vanda

aukštesnysis

Pradinių klasių mokytoja

7.

Končienė
Audronė
Grikštaitė
Ramunė

aukštasis

8.

Aukštasis,
dailės magistro
kvalifikacinis
laipsnis.

9.

Lubienė Ona

aukštasis

10.

Jonas Benetis

aukštasis

11.

Inga Raišuotytė

aukštasis

12.

Šličius Arvydas

aukštasis

13.

Petrauskienė
Irena

aukštasis

14.

Razmina
Umantienė

aukštasis

Vytauto Didžiojo universitetas,
religijos mokslų bakalauro
kvalifikacinis laipsnis;
Klaipėdos universitetas, pedagogo
profesinė kvalifikacija.
ŠU, Matematikos mokytoja

Mokomieji dalykai,
neformaliojo
ugdymo būreliai
Geografija

Pareigos,
kvalifikacinė
kategorija
Direktorė, II
vadybinė kategorija,
mokytoja
metodininkė

Istorija, pilietiškumo
pagrindai

Direktorės
pavaduotoja
ugdymui, III
vadybinė kategorija,
Vyr. mokytoja

Tikyba

Matematika, fizika,
etika, žmogaus sauga
Šokis,
ritminių ir lietuvių
liaudies šokių būreliai
4 klasė

Istorikė, istorijos ir visuomenės
mokslo dėstytoja
Telšių aukštesnioji taikomosios
dailės mokykla, pagrindinės
mokyklos dailės ir darbų mokytojo
kvalifikacija;
Vilniaus dailės akademija, dizaino
bakalauro studijų programa, dailės
bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
Šiaulių universitetas,
Ikimokyklinės pedagogikos ir
psichologijos dėstytojo,
ikimokyklinio auklėjimo
metodininkės kvalifikacija
Pradinių klasių mokytojas

Istorija, pilietiškumo
pagrindai

Lietuvių filologijos bakalauro
laipsnis ir mokytojos kvalifikacija
Klaipėdos universitetas, dirigento
profesinė kvalifikacija ir mokytojo
profesinė kvalifikacija;
Vidurinės mokyklos matematikos
mokytoja

Lietuvių k.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų
pedagogo kvalifikacija, medicinos
felčerė.
Šiaulių universiteto Tęstinių studijų
instituto spec. pedagogikos

Spec.
pedagogė/logopedė

Mokytojas

Vyr. mokytoja
Mokytoja
Vyr. mokytoja,
Dramos
būrelis
„Papūgėlė“
Vyr. mokytoja

Dailė, technologijos

Mokytoja,
Dailės būrelis

Ikimokyklinio
ugdymo pedagogė

Vyr. auklėtoja

Kūno kultūra

Mokytojas
metodininkas
Sporto
būreliai:
krepšinis, tinklinis,
lengvoji atletika
Mokytoja

Muzika
Mokytojas
Matematika,
informacinės
technologijos

Vyr. mokytoja,
7/8 klasių auklėtoja,
projektas
,,Drąsinkime ateitį“
Mokyklos metraštis
-
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perkvalifikavimo studijų progr.
studentė
Ikimokyklinės pedagogikos ir
psichologijos dėstytoja,
ikimokyklinio auklėjimo
metodininko kvalifikacija
Pradinių klasių mokytoja, vidurinės
mokyklos geografijos mokytoja

15.

Pogienė Liucija

aukštasis

16.

Raišuotienė
Irena

aukštasis

17.

Rojuvienė Vida

aukštasis

Vidurinės mokyklos biologijos ir
chemijos mokytoja

Chemija, biologija,
gamta ir žmogus

18.

Galdikaitė Daiva

aukštasis

Anglų kalba

19.

Beatričė
Stravinskaitė
Žeimys Robertas

auštasis

Pradinių klasių mokytoja, anglų
kalbos mokytojos kvalifikacija
Šiaulių universitetas
Pradinio ugdymo pedagogikos ir
etikos mokytojas;

Pradinis ugdymas, 3
klasė

Mokytojas

Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė
mokykla

Ikimokyklinio
ugdymo grupė

Auklėtoja

20.
21.

Kupšienė
Eleonora

Aukštasis,
edukologijos
magistras
aukštesnysis

Priešmokyklinės
grupės auklėtoja
4 klasė

Vokiečių kalba

Vyr. auklėtoja

Mokytoja
metodininkė,
vidaus audito
koordinatorė,
būrelis ,,Gamtos
draugai“
Mokytoja
metodininkė,
Gamtosauginai
projektai
Mokytoja,
5/6 klasių vadovė
Mokytoja

2010-2011 mokslo metams laisvų darbo vietų nėra.
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ SANTRAUKA
Atliktas pasirinktos problemos giluminis nagrinėjimas ir įsivertinimas (auditas)
Atlikdami 2009-2010 m. m. mokyklos įsivertinimą (vidaus auditą) rėmėmės Įsivertinimo
rekomendacijomis (2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK-607. Atliktas platusis įsivertinimas mokslo metų
pabaigoje:
Pagal Įsivertinimo rekomendacijų rodiklius
Didžiausi mokyklos
Didžiausi mokyklos trūkumai Tobulinti pasirinkti mokyklos
privalumai
veiklos aspektai
1.3.5. Mokyklos atvirumas ir
4.5.1. Tėvų pagalba mokantis
2.4.1. Mokymosi motyvacija
svetingumas
2.1.2. Ugdymo planai ir
2.4.1. Mokymosi motyvacija
2.4.2. Mokėjimas mokytis
tvarkaraščiai
5.1.2.Planavimo procedūros
2.4.2. Mokėjimas mokytis
2.2.3. Klasės valdymas

Išorinis vertinimas nevyko.
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2009-2010 M. M. SVARBIAUSI PASIEKIMAI
Respublikinio Vaikų ir jaunimo ekologinio projekto integruoto ugdymo akcijos „Plukė
2010“ nugalėtoja. Mokykla apdovanota už darbų kokybę, integralumą, originalumą Lietuvos
jaunųjų gamtininkų centro padėkos raštu ir rėmėjų prizais.
Rajoninės 16 kg svarsčio rovimo varžybos. Laimėta I vieta tarp rajono mokyklų.
Mokytojas Jonas Benetis.
Asmeninėje įskaitoje mokyklos sportininkai rajoninėse 16 kg svarsčio rovimo varžybose
užėmė prizines vietas: P. Balsevičius (9 kl.) – I vieta, P. Smilingis (10 kl.) – II vieta , Ž. Lukas (9
kl.) – III vieta. Mokytojas Jonas Benetis.
Rajoninės lengvosios atletikos atskirų sporto rungčių varžybos. Modestas Gečas 400 m
bėgime asmeninėje įskaitoje laimėjo II vietą. Mokytojas Jonas Benetis.
Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių piešinių konkursas „Aukime saugūs –
2010“. Apdovanotas

padėka 7

kl. mokinys H. Petrauskas, užėmęs prizinę vietą. Mokytoja

Ramunė Grikštaitė.
Kretingos muziejaus Kalėdinės puokštės konkurse „Kalėdinė puokštė - 2010“ . Tautvydo
Lingio puokštė muziejaus lankytojų apklausoje nominuota I –ąja vieta 1-4 klasių tarpe. Mokytoja
Janina Lingienė.
Rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos. Laimėta 3 vieta rajone. Mokytoja Irena
Raišuotienė.

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE
VYKDOMI PROJEKTAI
• Pilietinio ir tautinio ugdymo „Mano senelio palėpė“
Vadovė I. Raišuotienė.
• „Drąsinkime ateitį“.
Koordinatorė I. Petrauskienė.
• Vaikų socializacijos programa „Sportuok ir draugauk“
Vadovas J. Benetis.
TARPTAUTINIAI RENGINIAI
● Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra 2010“
Dalyvavo 27 mokiniai (1 – 10 kl.). Justinas Daukša (1 kl.) pateko į rajono geriausių mokinių „Nykštukų“
dešimtuką.
Mokytojai L. Būtenienė, I. Petrauskienė, V. Jonkuvienė, R. Žeimys, I. Raišuotienė
•

Tarptautinė vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcija „Aš noriu gyventi“

Dalyvavo 62 mokiniai. ( 1 – 8 kl.). Išsiųsti 11 darbai.
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Mokytojos I. Raišuotienė, R. Grikštaitė
● Tarptautinis vaikų ir jaunimo piešinių konkursas „Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos
prisijaukinome“(Antoine de Saint Egziuperi) bei „Penkios laisvės“. Dalyvavo 47 mokiniai ( 2 – 7 kl.).
Išsiųsti J. Daukšos (1 kl.), E. Pogytės (4 kl.), D. Baužaitės, S. Kupšio,
E. Jurevičiūtės (5 kl.), L. Eitavičūtės (6 kl.) darbai.
Mokytojos I. Raišuotienė, R. Grikštaitė, V. Jonkuvienė
RESPUBLIKINIAI RENGINIAI
● Vaikų ir jauimo ekologinio projekto integruoto ugdymo akcija „Plukė 2010“.
Dalyvavo 78 mokiniai (1-10 kl.). Dalyvauta konkursuose: Pavasario žygiai į gamtą (CD), „Gamta ir
informacinės technologijos“ (CD), Pavasario floros rūšių populiacijų tyrimai 1 darbas, Pavasario dienoraščio
konkursas (2 darbai), Plakato floristikos ir gamtosaugos tematika konkursas (3 darbai ), Kišeninio
kalendoriaus konkursas (19 darbų). Mokykla tapo nugalėtoja respublikoje, apdovanota už darbų kokybę,
integralumą, originalumą LJGC padėkos raštu ir rėmėjų prizais.
Mokytojos I. Raišuotienė, R. Žeimys, V. Jonkuvienė, I. Raišuotytė, V. Rojuvienė, R. Grikštaitė, I.
Petrauskienė.
•

Kaimo vaikų ir jaunimo konkursas „Iš žemdirbio rankų – duona ir gėris“

Dalyvavo T. Lingys, E. Pogytė (4 kl.). E. Pogytė apdovanota padėkos raštu.
Mokytoja I. Raišuotienė
•

Projekto „Išjunk šviesą“ plakato konkursas.

Dalyvavo M. Žilys, E. Žemeikis, A. Lukauskas (6 kl.). Apdovanoti padėkos raštais
Mokytoja R. Grikštaitė

•

Operos vaikams premjerai ,, Bruknelė“ piešinių konkurso, dalyviai: L. Eitavičiūtė,

D. Baužaitė
APSKRITIES RENGINIAI
•

Vaikų ir moksleivių piešinių konkursas „Tau, kurs saugai mane“

Dalyvavo 5 mokiniai
•

Piešinių konkursas ,, Renkame Klaipėdos apskrities policijos simbolį“

Dalyvavo 10 mokinių (4 -8 kl.)
Mokytojos I. Raišuotienė, R. Grikštaitė
RAJONINIAI RENGINIAI
•

Bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių piešinių konkursas „Aukime saugūs – 2010“

Dalyvavo 14 mokinių. (5 – 10 kl.). Apdovanotas padėka 7 kl. mokinys H. Petrauskas, užėmęs prizinę vietą.
Mokytoja , R. Grikštaitė
● Kūrybinių darbų paroda „Pravėriau vario vartelius“
Dalyvavo L. Eitavičiūtė (6 kl). Apdovanotas padėkos raštu.
Mokytoja R. Grikštaitė
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● Vaikų ir mokinių kūrybinių darbų paroda - konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo 20 –čiui paminėti. Dalyvavo 78 mokiniai (1-10 kl.). 4 kl. mokiniai apdovanoti II laipsnio
diplomu, užėmę 2 vietą 1-4 kl. mokinių grupėje.
Mokytojai I. Raišuotienė, R. Grikštaitė, R. Žeimys, V. Jonkuvienė, J. Lingienė
•

Jaunųjų literatų šventė „Įžiebk žodį kaip žvaigždę“

Dalyvavo S. Darulytė (10 kl). Apdovanota padėkos raštu.
Mokytoja , I. Raišuotytė
•

Meninio skaitymo šventė - konkursas „Žemaitiu žemie – žemaitiu kalba“

Dalyvavo D. Raminaitė, A. Lukauskas (4 kl.) Apdovanoti padėkos raštais
Mokytoja I. Raišuotienė
● Lietuvos pradinių klasių mokinių saugaus eismo varžybos „Šviesoforas“
Dalyvavo 8 mokiniai (1 – 4 kl.). Padėkos raštas.
Mokytojai R. Žeimys, V. Jonkuvienė
● Meninio skaitymo 1-4 klasių mokinių konkursas
Dalyvavo L. Karčiauskis (2 kl.)S. Mickutė (4 kl.) Apdovanoti padėkos raštais
Mokytoja I. Raišuotienė, V. Jonkuvienė
● Jaunimo dailės darbų istorine tema paroda – konkursas „Atminties šviesoje“
Dalyvavo A. Rosaitė (10 kl.), Apdovanota Padėkos raštu
Mokytoja R. Grikštaitė
Rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos.
Dalyvavo 12 mokinių (3-4 kl.).Laimėta 3 vieta rajone.
Mokytoja I. Raišuotienė
● Kretingos muziejaus Kalėdinės puokštės konkurse „Kalėdinė puokštė - 2010“
Dalyvavo A. Lukauskas, T. Lingys (4 kl.). T. Lingio puokštė muziejaus lankytojų apklausoje nominuota I –
ąja vieta 1-4 klasių tarpe. Apdovanotas padėkos raštu
Mokytoja J. Lingienė, I. Raišuotienė
OLIMPIADOS, KONFERENCIJOS
● Tiriamojo darbo „Būkim sveiki, gražūs, energingi“ konferencijoje Kartenos vidurinėje mokykloje
Dalyvavo L. Eitavičiūtė(6 kl.) ir D. Eidėjus (6 kl.) Apdovanoti padėkos raštais.
Mokytoja V. Rojuvienė
● Matematikos olimpiada
Dalyvavo E. Gečas , E. Pogytė (4 kl.)
Mokytoja I. Raišuotienė
● Žemaitijos regiono etnokultūrinė teorinė – praktinė konferencija „Etninė kultūra – tautos
palikimas-mūsų turtas“ Dalyvavo 12 mokinių (4 kl.)
Mokytoja I. Raišuotienė
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SPORTINIAI LAIMĖJIMAI
•

Rajoninės pradinių klasių kvadrato varžybos.

Dalyvavo 12 mokinių (3-4 kl.).Laimėta 3 vieta rajone.
Mokytoja I. Raišuotienė
•

Rajono kaimo mokyklų krepšinio 3 x 3 varžybos

Dalyvavo 4 mokiniai (9–10 kl.).
Mokytojas J. Benetis
•

Rajono bendrojo lavinimo mokyklų individualios lengvosios atletikos kroso varžybos.

Dalyvavo 2 mokiniai (9 kl.).
Mokytojas J. Benetis
● Lengvosios atletikos atskirų sporto rungčių varžybos
Dalyvavo 9 mokinių (5–9 kl.). M. Gečas 400 m bėgime asmeninėje įskaitoje laimėjo II vietą.
Mokytojas J. Benetis
● 16 kg svarsčio rovimo varžybos
Dalyvavo 5 mok. (8-10 kl). Laimėta I vieta tarp rajono mokyklų 1992 – 1993 gimimo metų amžiaus grupėje
P. Balsevičius (9 kl.) – I vieta, P. Smilingis (10 kl.) – II vieta , Ž. Lukas (9 kl.) – III
Mokytojas J. Benetis
● Šaškių varžybos.
Dalyvavo 3 mokiniai (4,6,10 kl.)
Mokytojas J. Benetis
•

Smiginio varžybos.

Dalyvavo 8 mok (6-10 kl.) Laimėta IV-V vieta rajone
Mokytojas J. Benetis

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS
•

padėkos diena,

•

rudenėlio šventė,

•

Adventinė popietė,

•

penktokų krikštynos,

•

šimtadienis,

•

aplinkosauginės akcijos ,,Gyvenkime gražiau“,

•

Rudeninės paukščių palydos,

•

Mokslo metų baigiamasis koncertas kaimo bendruomenei.
INFORMACIJOS APIE MOKYKLĄ TĖVAMS PATEIKIMAS

Su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti mokyklos bibliotekoje,
mokytojų kambaryje, informaciniuose stenduose, internetinėje svetainėje
www.baubliai.kretinga.aiva.lt
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Mokyklos veiklą reglamentuojantys dokumentai ir galimybė su jais susipažinti:
Dokumento pavadinimas

Eil.
Nr.
1.

Kretingos rajono Baublių pagrindinės mokyklos
veiklos nuostatai

Laikymo vieta

Direktorės Verutės Keblienės darbo
kabinetas; raštinė, mokyklos biblioteka

2. Veiklos programos

Direktorės pavaduotojos ugdymui Julijos
Mačiukienės darbo kabinetas; mokyklos
biblioteka, mokytojų kambarys

3. Bendrieji ugdymo planai

Direktorės pavaduotojos ugdymui Julijos
Mačiukienės darbo kabinetas; mokyklos
biblioteka, mokytojų kambarys

4.

Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos,
administracinių pasitarimų protokolai

5. Metodinių grupių veiklos planai ir protokolai

Direktorė

Direktorės Verutės Keblienės darbo
kabinetas
Direktorės pavaduotojos ugdymui Julijos
Mačiukienės darbo kabinetas

Verutė Keblienė

APROBUOTA
Mokyklos tarybos posėdyje
Protokolas 2010-06-04 Nr. (1.4.)-V2-4
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