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RENGINIAI, SKIRTI LAURYNUI IVINSKIUI PAGERBTI
Kuršėnai – daugelio įžymių
Lietuvos žmonių tėviškė ar net amžino poilsio vieta. Čia, mieste prie
Ventos, savo paskutinius gyvenimo
metus praleido ir švietėjas, leidėjas,
publicistas, tautosakos rinkėjas, botanikas, leksikografas, išradėjas, poetas ir vertėjas, pirmojo lietuviško
kalendoriaus sudarytojas Laurynas
Ivinskis, kurio 210 gimimo metines
šiais metais ir minime. Tradiciškai
savo mokykloje prieš prasidedant
mokinių atostogoms savaitę skiriame
Laurynui Ivinskiui ir jo darbams prisiminti. Taip atiduodame skolą kalendorių sudarytojui už jo veiklą.
Taigi skola... Ji lydėjo Lauryną
Ivinskį visą gyvenimą. Skolos paženklintas ir jo pirmasis 1846-ųjų
metų kalendorius, kuriam išleisti
Laurynas Ivinskis pinigų neturėjo –
teko skolintis iš Rietavo kunigaikščio
I. Oginskio. Šis paskolino 60 rublių.
Už skolą Laurynas Ivinskis kunigaikščiui atidavė 200 kalendorių, o I.
Oginskis juos išplatino dvaruose.
Nuo tada kalendorius vartė ir skaitė
beveik visa Lietuva. Kalendoriais
naudojamės ir šiandien. Jie kiekvienų
namų buitinio ir kultūrinio gyvenimo
dalis.
Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos bendruomenės skola
Laurynui Ivinskiui
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė lietuviško kalendoriaus sudarytojui vis dar jaučiasi skolinga, o geriausias būdas ją grąžinti – ne tik neužmiršti Lauryno Ivinskio amžino poilsio vietos Kuršėnų miesto senosiose kapinėse, bet
ir studijuoti jo gyvenimą, veiklą, bandyti įvairiais būdais ir priemonėmis
saugoti atminimą. Dar Jonas Basanavičius „Aušroje“ 1883 m. rašė:„
Duok, Viešpatie, kad atsirastų šimtai
tokių Lietuvos mylėtojų ir tokių garbingų darbininkų, koksai yra buvęs a.
a. Ivinskis.“ Puoselėjant Lauryno Ivinskio atminimą, 1993 metais Kuršėnuose buvusi 4-oji vidurinė mokykla pavadinta šio šviesuolio vardu,
o nuo 1998 metų mokykla vadinama
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija.

Taip pat mieste turime Lauryno
Ivinskio garbei pavadintą aikštę,
gatvę, premiją už geriausią Metų
kalendorių, o savo mokykloje
renkame Garbės ivinskietį.
Kadangi Lauryno Ivinskio
pažiūros buvo pažangios ir demokratiškos, o jo charakterio
bruožai – darbštumas, atkaklumas, savarankiškumas, nesavanaudiškumas – leido jam pasiekti
puikių rezultatų įvairiose mokslo
srityse (gamtos, kalbos, tautosakos, botanikos, fizikos), tai mokytis iš pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo gali ir dabartiniai
mūsų gimnazijos mokiniai. Tad
kaip šis liaudies švietėjas
„kalbasi“ su šiandienos gimnazistais?
Domėdamiesi Lauryno Ivinskio gyvenimu ir veikla, gimnazistai gali pasimokyti išsiugdyti
ir minėtus pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo charakterio
bruožus, gilindamiesi į jo veiklą,
darbus. Mūsų gimnazistai mokyklos muziejuje supažindinami
ne tik su pirmojo kalendoriaus
sudarytojo gyvenimu ir darbais,
bet ir skatinami rinkti kalendorius
ir juos dovanoti muziejui, ieškoti
ir atrasti save taip, kaip tai darė
pats Laurynas Ivinskis. Be to,
mokiniai ir mokytojai ne tik dalyvauja ar organizuoja įvairias veiklas, skirtas Laurynui Ivinskiui, bet
yra ir aktyvūs Kuršėnuose organizuojamų švenčių, renginių dalyviai. Atsidėkodami Laurynui Ivinskiui už jo triūsą, šiais mokslo
metais ir vėl tradiciškai savaitę
prieš mokinių atostogas skyrėme
Laurynui Ivinskiui ir jo darbams.
Tą savaitę, nors šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija, gimnazistai kartu su mokytojais keliavo Lauryno Ivinskio gyvenimo
ir kūrybos keliais, dalyvavo viktorinoje ir taip pasitikrino savo
žinias apie kalendorių sudarytoją,
rašė dailyraštį – juk Laurynas
Ivinskis buvo mokytojas, rašęs
kaligrafiškai. Be to, gimnazijos

muziejuje, vartydami jo darbus ir rudenėjančiu keliu skubėdami į Kuršėnų kalendorių muziejų, susitikdami
su muziejaus įkūrėja Sigita Lukiene,
žiūrėdami filmuką apie Lauryną Ivinskio pėdsakus Kuršėnuose, mokiniai ne tik pagilino savo žinias, bet ir
neleido užmarščiai užkloti Lauryno
Ivinskio atminų. Tik gaila, kad šiuo
metu nebuvo įteikiama Lauryno Ivinskio premija už geriausią Metų
kalendorių, tad mokiniai ir mokytojai
negalėjo dalyvauti tradicinėje šventėje.
Žodžiu, ir be šio renginio veiklų buvo daug.
,,Gražyraščio“ konkursas
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė aktyviai dalyvavo ,,Gražyraščio“ konkurse. 400
gimnazijos bendruomenės narių –
mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų,
rūpintojų) – rašė dailyraštį, lėtai nubraukdami ne vieną kantrumo, tikslumo reikalaujantį brūkšnelį, bandydami taisyklingai jungti raides. I–IIG
klasių grupėje gražiaraštėmis pripažintos penkios gimnazistės. Padėkos
raštai bus įteikti pirmosios vietos laimėtojai Austėjai Skiotytei (IGD klasė), antrųjų vietų laimėtojoms – Lidijai Terechovai (IGB klasė) ir Arūnei
Dunauskytei (IIGC klasė), trečiųjų
vietų laimėtojoms – Vytautei
Kumžaitei (IGA klasė) ir Agnei Tamašauskaitei (IGB klasė). III–IVG
klasių grupėje, komisijos nuomone,
gražiarašte skelbiama Milanta Timonytė (IIIGB klasė), antrosios vietos
paskirtos dviem gimnazistėms – Ramintai Kontautaitei (IVGD klasė) ir
Emai Stonytei (IIIGC klasė), trečiosios – Egidijai Balsevičiūtei (IVGA
klasė) ir Gabijai Eigirdaitei (IIIGA
klasė). Nors kaligrafiškai užrašyti
tekstą nėra lengva, bet gimnazijos
darbuotojai
irgi
buvo
aktyvūs ,,Gražyraščio“ konkurse. Dailyraštį rašė vokiečių kalbos Vilma Žukauskienė, biologijos mokytoja Inga
Tarasevičienė, rusų kalbos mokytoja
Sigita Razminienė, bibliotekos vedėja Laimutė Žukauskienė, lituanistės
Vita Šventickienė ir Jolanta Reime-
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rienė, istorijos mokytoja Roma Mickutė, biologijos ir chemijos mokytoja
Laima Jonušaitė, anglų kalbos mokytojos Tatjana Kriliuvienė ir Nijolė
Jankauskienė, matematikos mokytoja
Vitalija Šukienė, dorinio ugdymo
(tikybos) mokytoja Aušra Nemunaitė
-Makarevičienė,
fizinio ugdymo
mokytoja Jurgita Butnorienė, sekretorė Daiva Ambražienė. Gražiaraštėmis pripažintos mokytojos Jurgita
Butnorienė, Jolanta Reimerienė ir
Vita Šventickienė.
Gražiai rašo ne tik mokiniai ir
mokytojai, bet ir tėvai (globėjai, rūpintojai). Gražiaraštėmis skelbiamos
Laimutė Rudžinskienė – Austėjos ir
Lukrecijos Skiotyčių mama – ir Miglė Puzarienė – Arvydo ir Vytauto
Puzarų mama. Ypač malonu, kad
laureatėmis skelbiamos dvi šeimos
narės – mama Laimutė Rudžinskienė
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nės. Daugiausia tai darė gimnazistai,
bet buvo ir keletas smalsių mokytojų,
panorusių pasitikrinti žinias apie Lauryną Ivinskį, žmogų, kurio vardu pavadinta ir mūsų gimnazija. Ačiū mokiniams, ačiū ir šiems mokytojams:
lituanistėms Jolantai Reimerienei,
Astai Mazūraitei, geografijos mokytojai Rimai Raščikienei, matematikos
Raimonda
Rumbinaitė, mokytojai Nidai Lukaitei, fizinio uglietuvių kalbos ir literatūros mo- dymo mokytojui Juozui Savickui (jų
žinios puikios).
kytoja
ir dukra Austėja Skiotytė.
Konkurso dalyvių darbus
vertinimo gimnazijos direktorius
Albinas Jokubauskas, mokytoja,
Kuršėnų kalendorių muziejaus
įkūrėja Sigita Lukienė, dailės mokytojos Alina Gricienė ir Žyginta
Ivanavičienė.

Vita Šventickienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Testas, skirtas Laurynui
Ivinskiui atminti
Savaitės, skirtos Lauryno
Ivinskio 210-osioms gimimo metinėms, renginiai baigėsi. Testą
apie šviesuolio gyvenimą, veiklą,
jo nuopelnus išsprendė 303 žmo-

GEOGRAFIJA KITAIP
Spalio 13-oji – UNESCO paskelbta Pasaulinė stichinių nelaimių
prevencijos diena. Per geografijos
pamokas kalbėjome apie tai, kad
nuolat dirba tarnybos, stebinčios ugnikalnių išsiveržimų, žemės drebėjimų, cunamių susidarymo galimybes
ir apie tai informuoja suinteresuotas
valstybes. Žiūrėjome vaizdo įrašus.
Klimato kaita padidino stichinių nelaimių sąrašą ir mūsų žemyne. Per
paskutinius šešerius metus ES Komisija gavo 62 prašymus finansinei paramai gauti dėl nuostolių, patirtų dėl
sausros, potvynių, nuošliaužų, miškų
ir durpynų gaisrų, sniego lavinų.
Nuostoliai labai sunkiai apskaičiuojami, bet teigiama, kad Europos ekonomikai stichinių nelaimių padariniai
kasmet kainuoja apie 15 mlrd eurų.

Kartu su Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi organizavome viktoriną
„Kultūros paveldo detektyvai Lietuvoje ir Europoje“. Viktorina skirta UNESCO paveldo metams paminėti. Trečiokai ne tik pramogavo, bet įgijo daug naudingos informacijos.
Rima Raščikienė, geografijos mokytoja
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GAMTOS MOKSLŲ GRUPĖS VEIKLA
Lauryno Ivinskio gimnazijoje keletą  Visą spalio mėnesį gamtos
veiklose. „Gražyraščio“ konkurse
metų vyksta projektas „Mes rūšiuo- mokslų grupės nariai naudojo iš
dailyraštį rašė biologijos mokytoja
jam”. Projektui vadovauja fizikos priemonės „Formuojamasis verInga Tarasevičienė, chemijos, bimokytoja Violeta Čibinskienė. Pro- tinimas – individualiai pažangai
ologijos mokytoja Laima Jonušaitė,
jekto tikslas – skatinti rūšiuoti ir skatinti“ pasirinktus metodus,
fizikos mokytoja Aušra Nemunaitėrinkti atliekas, jų nešalinti su kito- kurių paskirtis teikti grįžtamąjį
Makaravičienė.
mis atliekomis, mažinti aplinkos ryšį mokiniams.
taršą. Įgyvendinant projekto tikslą į
 Spalio 26–30 dienomis savo PBB
veiklas įsijungia visi gamtos mokslų  Spalio 23 dieną Inga Tarasegrupėse Violeta Čibinskienė su
metodinės grupės nariai. Šiemet bu- vičienė organizavo netradicines
Aušra Nemunaite-Makaravičiene,
vo surinkta įvairios smulkios bui- veiklas savo auklėjamajai IGA
Laima Jonušaitė, Jurgita Kušleitinės technikos, du kibirai baterijų. klasei. Mokiniai mokėsi pasikienė su Inga Tarasevičiene benDžiaugiamės, kad yra sąmoningų tikėjimo, atsakomybės, tolerdradarbiavo, analizavo dokumenmokinių, kurie jau kelerius metus ancijos, kantrybės, laiko valtus, planavo pasirinktų pirmų
dalyvauja šiame projekte. Beje, la- dymo
gimnazijos klasių mokinių veiklas,
žaidimo
formomis
bai smagu, kad gimnazijos naujokai „Drakonas
kurios bus vykdomos lapkričio
ir
skydas“,
taip pat įsitraukė į projekto veiklą.
mėnesį.
„Šokolado upė“, „Akli trikampiai“, „Nuo 1 iki 20“.
 Spalio 9 dieną gimnazistai dalyvavo
Inga Tarasevičienė, gamtos
12-oje Lietuvos gamtos mokslų  Spalio mėnesį gamtos mokslų
mokslų grupės pirmininkė
olimpiadoje: sprendė testą, atliko grupės nariai taip pat aktyviai
kitų
gimnazijos
kompleksines gamtos mokslų uždu- dalyvavo
mokytojų
organizuojamose
otis.


GIMNAZIJOJE PAMINĖTA PASAULINĖ STATISTIKOS DIENA
Čaplinskienė, redagavo mokytoja R.
Rumbinaitė, konsultavo ŠRŠPT metodininkė D. Navickaitė. Šios anketos
atsakymus statistiškai analizuos III–
IVG klasių mokiniai, kurie mokosi
ekonomikos.
Leonida Lukaitė,

Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja 2010 m. liepos 10 d. priėmė
rezoliuciją, pagal kurią spalio 20-oji
paskelbta Pasauline statistikos diena.
Statistikos dieną mini ir švenčia daugiau nei 100 šalių statistikos tarnybos.
Statistika laikoma atskira matematikos mokslo šaka. Spalio 20 dieną paminėti statistikos dieną nusprendė ir
mūsų gimnazijos matematikos ir ekonomikos mokytojai su savo mokiniais. IGA, IGB ir IGC klasių gimnazistai dalyvavo netradicinėse matema-

tikos pamokose, kurių metu
vyko viktorinos. Jų metų mokiniams reikėjo ir žinių, ir greito
loginio mąstymo, ir pastabumo. Matematikos, informatikos ir ekonomikos pamokų
metu I– IVG klasių mokiniai
atsakinėjo į anketos „Mokinių
savijauta, motyvacija ir mokymosi procesas“ klausimus. Anketą sudarė direktoriaus pavaduotoja D. Tamoševičiūtė, mokytojos V. Verseckienė, J.
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GIMNAZIJA TURI NAUJĄ APARATŪRĄ!

Spalio mėnesio pradžioje Lauryno Ivinskio gimnazija įsigijo naują
mobilią garso aparatūrą. Ji buvo nupirkta iš surinktų 2 % pajamų mokesčio lėšų.
Dar šių metų balandžio mėnesį
Gimnazijos taryba pritarė skirti lėšų
aparatūros atnaujinimui. Aparatūros
atnaujinimo suma – 300 eurų.
Norime
padėkoti
tėvams
(globėjams, rūpintojams) bei mokytojams, kurie prisideda prie gimnazijos mokinių gerovės! Tačiau tai dar

ne pabaiga. Gimnazijos taryba
pritarė skirti papildomai 300 eurų
aparatūros atnaujinimui.
Šiuo metu yra nupirktos dvi
garso kolonėlės, planuojama papildomai nupirkti garso stiprintuvą bei mikserį. Aparatūros pirkimą organizavo buvęs Lauryno
Ivinskio gimnazijos mokinių prezidentas bei mokinių atstovas
Gimnazijos taryboje Vismantas
Daujotas (IVGD klasė).

Gimnazijos tarybos informacija
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ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „FIZIŠKAI AKTYVI
BENDRUOMENĖ – SVEIKA
VISUOMENĖ”

Projektas „Fiziškai aktyvi
bendruomenė – sveika visuomenė”
bendrai finansuojamas valstybės
Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį
administruoja Švietimo, mokslo ir
sporto ministerija ir Švietimo mainų
paramos fondas.

Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija 2019
metų pavasarį paskelbė kvietimą
teikti paraiškas sporto projektams,
finansuojamiems Sporto rėmimo fondo lėšomis. Į kvietimą teikti paraiškas atsiliepė ir Šiaulių r. Kuršėnų
Lauryno Ivinskio gimnazija, pateikusi paraišką sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimui. Iš viso šiai veiklos
sričiai pateiktos 464 paraiškos, iš kurių tinkamomis pripažintos tik 84.

Gimnazijos
projektui
„Fiziškai aktyvi bendruomenė –
sveika visuomenė“ skirtas finansavimas 15 000 eurų. 1150 eurų
prie šio projekto finansavimo prisidėjo Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazija (bendra suma 16150
eurų). Projekto tikslas – atitraukti
jaunimą nuo galimų žalingų įpročių,
didinti
sportinės veiklos efektyvumą,
žmonių užimtumą įtraukiant į
šią veiklą kuo
didesnį Šiaulių
r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio
gimnazijos
(mokinių,
jų
tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų) ir Kuršėnų
miesto
bendruomenių
dalyvių skaičių. Projekto tikslai
dera su 2011–2020 metų valstybinėje sporto plėtros strategijoje
numatomais tikslais: sistemingai
didinti visuomenės supratimą,
kad ﬁzinis aktyvumas, sportavimas yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė; sukurti
ir (arba) atnaujinti sporto infrastruktūrą, kad ji būtų tolygiai išplėtota visuose Lietuvos regionuose,
prieinama kiekvienam gyventojui

jo aplinkoje ir sudarytų tinkamas
sportavimo sąlygas mėgėjams ir didelio meistriškumo sportininkams. Projekto, vykdyto dviem etapais, įgyvendinimo laikotarpis 2019-07-01–202012-31. Numatyti uždaviniai – įsigyti
šuolio į aukštį sektorių, sudaryti sąlygas sportiniam meistriškumui kelti;
įsigyti treniruoklių, sudaryti palankias sąlygas aktyviai, tikslingai fizinei veiklai. Projekto įgyvendinimo
laikotarpiu už 5350 eurų nupirktas
šuolio į aukštį sektorius, stovai, kartelės, matuoklė, už 10800 eurų – septyni treniruokliai (kojų treniruoklis,
pritūpimų
staklės,
vertikalihorizontali trauka, krūtinės rėmas
(kryžminė trauka), kojų suvedimoišskėtimo treniruoklis, „Smito” treniruoklis, šuolio-sėdmenų treniruoklis).
Atnaujinta, šiuolaikiška sporto
bazė Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenei sudaro geresnes sąlygas aktyviai sportuoti,
mankštintis, propaguoti sveiką, aktyvų gyvenimo būdą, spręsti mokinių
užimtumo problemas, atitraukti juos
nuo neigiamos socialinės aplinkos,
tenkinti fizinio
aktyvumo poreikius. Tai tęstinis, ne pelno siekiantis projektas, turintis materialinę išliekamąją vertę,
papildomą finansavimą, užtikrinantį
projekto tęstinumą pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui.

Juozas Savickas, fizinio ugdymo mokytojas, projekto vadovas
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LAPKRIČIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė

Data

METODINĖ VEIKLA
Metodinės tarybos pasitarimas dėl metodinės dienos
3 d.
organizavimo

Atsakingas
D. Tamoševičiūtė

2.

Metodinė diena

4 d.

D. Tamoševičiūtė
V. Verseckienė
AIM+BIG=KLIG projekto grupė

3.

Klasių vadovų pasitarimas dėl nuotolinio mokymosi

11 d.

D. Tamoševičiūtė

4.

Darbas profesinėse besimokančiose bendruomenėse
(PBB): pedagoginės veiklos tyrimo „Formuojamasis
vertinimas – individualiai pažangai skatinti“ eigos ir
tarpinių rezultatų aptarimas

18 d.

D. Tamoševičiūtė
V. Verseckienė

5.
1.
1.

Metodinių grupių refleksijos diena dėl nuotolinio mo25 d.
Metodinių grupių pirmininkai
kymosi ir PBB veiklos
SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
UNESCO mokyklos veikla: protų mūšis, skirtas TarpGimnazijos mokinių taryba
16–20 d.
tautinei tolerancijos dienai paminėti
R. Mickutė
PROJEKTAI, MINIMOS DATOS
UNESCO mokyklos veikla: Pasaulinė cunamių diena
5 d.
Geografijos mokytoja R. Raščikienė

2.

UNESCO mokyklos veikla: Tarptautinė tolerancijos
diena

16 d.

Socialinių mokslų mokytojai

3.

UNESCO mokyklos veikla: Tarptautinė kovos su
smurtu prieš moteris diena

25 d.

Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja
V. Pleskūnienė

4.

Projektas „Mes rūšiuojam“

Visą
mėn.

Gamtos mokslų mokytojai

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS KONTAKTAI
Psichologinė pagalba
Šiaulių r. švietimo pagalbos
tarnyba
V. Dambrausko g.17-2, Kuršėnai
Psichologė V. Monkienė, (8 41) 58
08 13
Psichologė J. Simonavičienė, 8 626
42 816
Šiaulių r. savivaldybės Kuršėnų
poliklinika
J. Basanavičiaus g. 6, Kuršėnai
Registratūra (8 41) 58 11 57
Psichologė D. Grakauskaitė-Šličienė,
8 689 64 725

Moters ir vaiko klinika
Architektų g. 77, Šiauliai
Vaikų ir paauglių psichiatrijos
centras, (8 41) 52 49 11, (8 41)
52 56 81

PAGALBOS VAIKAMS LINIJA –
116 111 (nemokama telefono linija
skambinantiems iš visų mobiliojo ryšio tinklų; Vaikai ir suaugusieji, paskambinę šiuo telefono numeriu, gali
tikėtis ne tik išklausymo, patarimų,
VAIKŲ LINIJA – 880011111 bet ir pagalbos iš tarnybų, su kuriomis
Psichologinę pagalbą teikianti
bendradarbiaujama. el.
tarnyba vaikams ir paaugliams
p. info@pagalbavaikams.lt
(internetinė nuoroda
www.vaikulinija.lt)
112 – bendrasis ES pagalbos telefono
numeris.
JAUNIMO LINIJA – 8 800
28888 (16.00–07.00 val.; VI–VII
visą parą)

Florentina Navickienė,
socialinė pedagogė

KLIGIETIS

Puslapis 8

AR ŽINAI, KAD...
pamokos prasideda 8.00 val.?
į pamokas vėluoti draudžiama?
nuo rugsėjo 1-osios kasdien, išskyrus
penktadienius ir gegužės mėnesį, dėvima gimnazisto uniforma? Daugiau
informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/uniforma

mokiniai privalo laikytis gimnazisto
elgesio taisyklių? Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai gim_elg_tais
puikiai, labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai apdovanojami po pirmojo pusmečio?
nepažangūs ir per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidę daugiau kaip
penkias pamokas mokiniai svarstomi
Vaiko gerovės komisijos posėdyje?
Daugiau informacijos
www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniupuslapiai/projektai/lankomumo_tvark
gimnazijoje veikia sporto klubas
„Savi”, į kurio veiklą gali įsitraukti ir
Tu?
gimnazijoje veikia aktyvi mokinių savivalda?
gimnazijoje vykdoma aktyvi projektinė
veikla?
gimnazijoje veikia muziejus?
Gimnazijos laikraščio „KLIGietis“ redaktorė ir maketuotoja
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Asta Mazūraitė
Žurnalistas – IIIGD klasės mokinys Kipras Kunigėlis
Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos naujienlaiškis
V. Kudirkos g. 33, LT-81147
Kuršėnai, Šiaulių rajonas
Tel. (8 41) 58 58 45 Faks. (8 41) 58 58 45
Daugiau informacijos

www.ivinskis.kursenai.lm.lt/ne-meniu-puslapiai/
projektai/2-parama-gimnazijai

