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Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos laikraštis

Gamta kaip didis poetas sugeba ir menkiausiomis

priemonėmis pasiekti didžiausią efektą.
Heinrichas Heinė

Nuotrauka Kamilės Jonaitytės, IIIGB klasės mokinės
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Vieną šaltą žiemos dieną kalbėjomės su naująja mūsų gimnazijos direktore Dalia Tamoševičiūte. Pasikalbėjome
apie jos laukiančius nelengvus iššūkius, siekius, tikslus. Tikimės, kad šis interviu bus įdomus ir Kuršėnų Lauryno
Ivinskio gimnazijos mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai geriau pažins naująją vadovę, kadaise
baigusią šią gimnaziją.

– Ar buvo sudėtinga laimėti konkursą? Ar seniai nusprendėte kandidatuoti ir kodėl?
– Konkursą laimėti nebuvo lengva,
bet nebuvo ir labai sudėtinga: dalyvavau įvairiuose mokymuose, kursuose.
Ko gero, vis tik sunkiausia buvo pateikti konkursui reikiamus dokumentus ir konkuruoti su tuometiniu gimnazijos direktoriumi.
– Kokia direktore svajojate būti?
Galbūt turite pavyzdžių, kuriais
norite sekti?
– Norėčiau, kad pavyktų suderinti
įvairius vadovavimo stilius. Vadovavimas pasižymi situaciniu charakteriu: tai, kas tinka ir efektyvu vienoje
situacijoje, gali būti visiškai neefektyvu kitoje. Pats vadovas turi spręsti,
kaip jam vadovauti konkrečioje situacijoje ir konkrečiame kolektyve. Geras vadovas turi taikyti vadovavimą
pagal situaciją ir kolektyvą. Būtent
taip ir stengsiuosi elgtis. O kaip sektiną pavyzdį galiu įvardyti Vaidą Bacį,
Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos direktorių.
– Ką davė darbo kartu su buvusiu
gimnazijos direktoriumi A. Jokubausku patirtis? Ko išmokote ir
kokius darbus tęsite? Ką darysite

kitaip?
– Pirmiausia buvusiam direktoriui
reikia padėkoti už visas išmoktas
pamokas ir už tai, kad nebijau
prisiimti atsakomybės. Viena iš
teigiamų direktoriaus charakterio
savybių buvo iniciatyvų palaikymas. Tad, manau, iniciatyvumas,
kuris, beje, yra lyderystės bruožas, turi ir toliau būti skatinamas.
Daug dėmesio visada skyriau kolegialiam mokymuisi, bendradarbiavimui. Jie niekur nedings ir
bus tęsiami toliau. Bendradarbiavimas skatintinas dalykas. Džiaugiuosi, kad jis vyksta mūsų gimnazijoje. Jį mato ne tik administracija, mokytojai, tėvai (globėjai,
rūpintojai), bet ir mokiniai. Ypač
kaip sektinas pavyzdys jis aktualus mokiniams.
– Kokie pokyčiai laukia gimnazijos? Ar galėtumėte įvardyti
tris svarbiausius darbus, kuriuos numatote atlikti vadovavimo gimnazijai pradžioje?
– Pirmiausia sieksiu, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės
narys prisiimtų atsakomybę už
bendrą veiklą. Netrukus pradėsime metinius pokalbius su gimnazijos darbuotojais. Pasikalbėsime
apie požiūrį į gimnaziją, darbą,
asmeninį indėlį. Tai galiu įvardyti
kaip pirmą darbą. Antras darbas
bus pokalbių inicijavimas su mokiniais bei jų tėvais (globėjais,
rūpintojais). O trečias – gimnazijos savivaldų veikla. Norėčiau,
kad visos jos būtų kaip viena
grandis. Nenoriu per daug prižadėti, o gal ir atskleisti visų planų,
bet mintyse jau turiu estetinį gimnazijos vaizdo pakeitimą. Ar pavyks įvykdyti šį sumanymą, priklausys nuo rėmėjų. Kol kas sunku
jų rasti. Tad trys mano numatomi
svarbiausi darbai – reflektavimas,
bendradarbiavimas su tėvais
(globėjais, rūpintojais) ir bendro
tikslo visų gimnazijoje veikiančių

savivaldų siekimas.
– Kaip jūsų mokyklos vizija skiriasi nuo gimnazijos, kokia ji yra dabar?
– Labai norėčiau, kad visi žmonės
būtų sėkmingi. Kalbu ne tik apie mokytojus ar mokinius, bet apie visą
gimnazijos bendruomenę. Norėčiau,
kad po sunkių dienos darbų širdyse
būtų gera ir ramu ir galėtume sau pasakyti, kad padarėme viską siekdami
bendro tikslo, bendro rezultato. Reikia išmokti prisiimti atsakomybę ir
suprasti, kad niekas – nei žmonės,
esantys šalia, nei mokykla ar kokia
kita organizacija – nėra už mus atsakingi. Už savo gyvenimą atsakingi
esame tik mes patys. Ir tik nuo pačių
priklausys, kokį tolesnį gyvenimą
susikursime.
– Su kokiais didžiausiais iššūkiais
(nekalbant apie darbą karantino
metu) gimnazija susiduria šiandien
ir kaip esate pasiruošusi juos spręsti?
– Vienas iš svarbiausių šiandieninių
dalykų – tai nežinia. Nežinia, kaip
visas šitas išgyvenamas sunkus laikotarpis paveiks mūsų emocinę būseną.
Sunku įsivaizduoti, kaip jausis mokytojai, mokiniai sugrįžę į realų gyvenimą – į klases. Būtent daug dėmesio
emocinei būsenai, emociniam ugdymui skirta sudarant 2021 metų veiklos planą. Natūralu, jog mokiniams
nepavyks išvengti didžiulių mokymosi spragų. Tai būtent tai ir galėčiau
įvardyti kaip vieną didžiausių iššūkių. O šiaip planų turiu daug, kad tik
pavyktų juos įgyvendinti. Norėčiau
pakeisti kai kuriuos tradicinius renginius. Džiaugčiausi, jei pavyktų pakeisti ne tik abiturientų Šimtadienio
formą, bet ir pavadinimą, kuris, mano
manymu, tarybinių laikų palikimas.
– Koks bus Jūsų ryšys su gimnazijos bendruomene – mokytojais,
mokiniais, tėvais (globėjais, rūpintojais)? Kaip spręsite visiems rūpimus klausimus?
– Pirmiausia, kaip jau ir minėjau,
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vyks diskusijos, trišaliai pokalbiai.
Vasario mėnesį planuoju pokalbius
su ketvirtokų klasių vadovais, seniūnais ir pavaduotojais. Taip pat jau
mąstau ir apie pokalbius su būsimais
pirmokais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais). Šie pokalbiai turėtų būti ypač
naudingi. Manau, išties bus veiksminga ir naudinga su kiekviena šeima
aptarti abiejų šalių įsipareigojimus,
tikslus, lūkesčius, siekiant padėti jaunam, dar tik savo kelio beieškančiam
žmogui.
– Mokytojas – autoritetas... Koks
jis?
Mokytojas nuolatos stebimas, vertinamas mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), todėl jo autoritetas priklauso ir
nuo to, kokie susiklosto tarpusavio
santykiai su mokiniais, jų tėvais
(globėjais, rūpintojais) bei visuomene. Aš manau, kad pirmiausia toks
žmogus turi būti teisingas, gerbti save ir kitus, neturėti išankstinių nusistatymų, pasitikėti ir tikėti savo mokiniais.
– O mokinys – mokyklos patriotas
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– tai...?
Tas, kuris po daugelio metų sako,
kad mano mokykla pati geriausia,
pati šauniausia. Tas, kuris myli
mokyklą, tiki ja, žino, kad ne visada būna tik linksmos dienos,
kad būna ir blogesnių. Pozityvus,
bendradarbiaujantis su mokytojais, su draugais, sutariantis su
savo bendraamžiais.
– Kaip pasiekti, kad mokinių ir
mokytojų santykiai būtų geri?
Šilti mokytojo ir mokinių tarpusavio santykiai, pagrįsti abipusiu
atvirumu, pagarba, išklausymu,
įsijautimu, supratimu, yra mokymo ir mokymosi sėkmės pamatas.
Manau, mūsų gimnazijoje vyrauja
tikrai neblogi mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai. O kad
jie būtų dar geresni, turi būti abipusis supratimas, tų pačių tikslų
siekimas.
– Sakoma, kad knygos padeda
pažinti pasaulį, save. Ką Jūs
mėgstate skaityti?
– Skaityti pradėjau dar vaikystėje.

Būdama vos šešerių panirau į pasakų
pasaulį. Paauglystėje ir vėlesniais
laikais žavėjausi Remarko kūryba.
Ko gero, esu perskaičiusi visas jo
knygas. Gaila, bet dabar, kai nuolat
tenka skubėti, laiko draugystei su
knyga lieka vis mažiau. Paskutiniu
metu skaitau tik pedagoginę literatūrą
apie valdymo strategijas, mokėjimą
mokytis, mąstymo kaitą. Jos labiau
skirtos ne sielai, o protui. Kad ir kaip
būtų gaila, bet laiko visada per mažai,
o knygų ant naktinio stalelio šalia
lovos visada būna daugiau.
Dėkoju už pokalbį.
Vismantas Daujotas, IVGD klasės
mokinys
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AKCIJA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI
Lauryno Ivinskio gimnazijoje
pagerbtas prieš trisdešimt metų
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimas Simboliška, kad į gimnazijos
sporto klubo „Savi“ kvietimą
dalyvauti akcijoje, kurios tikslas ne
tik pagerbti kovotojus už laisvę nueinant 13000 žingsnių ar 13 kilometrų,
bet ir fiziškai aktyviai praleisti laisvalaikį gryname ore karantino laikotarpiu; populiarinti ėjimą kaip laisvalaikio praleidimo formą, atsiliepė 30
dalyvių.
Akcijoje
dalyvavo
Adrija
Kačiušytė (IGA klasė), Vytautė

Kumžaitė (IGA klasė), Nojus Vasiliauskas (IGA klasė), Merūnas Staponkus (IGA klasė), Paulina Dmitrijevaitė (IGC klasė), Arnas Andrejevas
(IGC klasė), Giedrė Gajauskaitė
(IGD klasė), Augustė Astrauskaitė
(IIGC klasė), Gabrielė Jokubauskaitė
(IIGD klasė), Andrėja Dagytė (IIGD
klasė), Kajus Orlovas (IIGD klasė),
Ignas Jagminas (IIGD klasė), Kamilė
Jonaitytė
(IIIGB),
Kamilė
Masiliūnaitė (IIIGB klasė), Kostas
Čaplinskas (IIIGB klasė), Kornelija
Drapanauskaitė (IIIGD klasė), Andrėja Jonušaitė (IIIGD klasė), Urtė

Balčiūnaitė (IIIGD klasė), Ieva
Poškutė (IVGA klasė), Emilija
Lemežonaitė (IVGB klasė), Ugnius Spaičys (IVGB klasė), Raminta Kontautaitė (IVGD klasė),
Gabrielė Vismantaitė (IVGD klasė), mokytojai Asta Mazūraitė,
Inga Klinauskienė, Jūratė Čaplinskienė, Jurgita Butnorienė, Juozas Savickas bei būsima ir buvusi
gimnazistė Urtė Čaplinskaitė ir
Dėja Butnoriūtė.
Jurgita Butnorienė, fizinio ugdymo mokytoja

SOCIALINĖS PARTNERYSTĖS PROGRAMA ,,VALGYK PROTINGAI“
Šiais mokslo metais mūsų mokykla įsijungė į socialinės partnerystės programos ,,Valgyk protingai“,
kurią organizuoja v. į. „Humana People to People Baltic“ ir Nacionalinė
švietimo agentūra, vykdymą.
Mūsų gimnazija parengė projektą ,,KLIG sveika bendruomenė“,
kurio tikslas stiprinti sveikos mitybos, maisto ir aplinkos tausojimo įgūdžius, mokinių asmenines kompetencijas technologijų (mitybos) pamokose ir kitose popamokinėse veiklose.

Dėl susiklosčiusių aplinkybių
projekto vykdymas prasidėjo nuotoliniu būdu. Prieš Kalėdas buvo organizuojamas kalėdinio patiekalo konkursas KLIG bendruomenei.
Projekto produktai buvo išdalyti technologijų mitybos grupės mokiniams. Gimnazijos bendruomenė išrinko tris gražiausius kalėdinius patiekalus.
I vieta – Kamilė Jonaitytė
(IIIGB klasė (42 patiktukai).
II vieta – Deimantė Stanelytė

(IIGB klasė (39 patiktukai).
III vieta – Gustė Liutvinaitė
(IIGB klasė (29 patiktukai).
Mokinėms buvo išdalyti iš
projekto lėšų įsigyti prizai.
Projekto vadovės Alina Gricienė ir Roma Mickutė. Projekto
veiklos bus tęsiamos iki mokslo
metų pabaigos.
Alina Gricienė, technologijų mokytoja
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SAUSIO 27-OJI – TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENA
Mūsų gimnazija – UNESCO
mokykla. Jau tapo tradicija per įvairių dalykų pamokas paminėti dienas,
kurios yra įtrauktos į UNESCO minimų dienų sąrašą. Sausio 27-oji buvo
pirmoji šiais metais UNESCO diena,
kuri buvo paminėta per lietuvių kalbos ir užsienio kalbų pamokas.
Per anglų kalbos pamokas vyko
įvairios veiklos. I–IVG klasių mokiniai žiūrėjo trumpą šiai dienai skirtą
BBC animacinį filmuką, primenantį
šiurpius 1939–1945 metų įvykius.
Po to mokiniams buvo pateikta 10
faktų apie holokaustą ir jo mastą.
Kiekvienas mokinys iš šio sąrašo
išrinko labiausiai sukrečiančius faktus. Dažniausiai pasikartojantis pasirinkimas – faktas, jog nužudyta virš
17 milijonų žmonių. Aptariant šiuos
skaudžius įvykius, prisiminta ir tai,
jog buvo daug dorų ir drąsių žmonių,
kurie, rizikuodami savo gyvybe, slėpė, gelbėjo mirtino pavojaus akivaizdoje atsidūrusius kaimynus, pažįstamus ir nepažįstamus žmones.
IVG klasės mokinai rašė ir
nagrinėjo rašinius apie toleranciją ir
jos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje.
Gimnazistai dalijosi asociacijomis,
mintimis, kurias sukėlė žodžiai ir posakiai, susiję su holokaustu.
I–IIG klasių mokiniai dar klausėsi ir italų dainininko parašytos dainos,
skirtos Aušvico koncentracijos stovykloje nužudytiems vaikams, diskutavo apie
tai, ką jau žino apie
holokaustą ar Aušvico koncentracijos
stovyklą iš istorijos
pamokų. Gimnazistai
diskutavo,
dalijosi
savo įžvalgomis apie
šį istoriškai svarbų,
bet be galo skaudų
įvykį.
Per
vokiečių
kalbos pamokas IVG
klasių mokiniai žiūrėjo trumpą filmuką
vokiečių
kalba

„Gyvenimas po Aušvico“. Esminiai momentai, akcentuoti po filmo
peržiūros,
–
sąvokos
„holokaustas“ prasmė; kodėl pasirinkta sausio 27-oji holokausto
aukoms atminti; kodėl Lietuvoje
ši diena minima dukart (rugsėjo
23-ąją) bei trumpa diskusija, ar
visa tai gali pasikartoti. Dokumentinio filmo „Aušvicas specialioji komanda Sonderkommando“
ištraukos peržiūra taip pat prikaustė mokinių dėmesį. Negirdėtų faktų apie Aušvico koncentracijos stovykloje daromus žiaurius
nusikaltimus fiksavimas ne vienam suvirpino širdį bei privertė
susimąstyti apie žmonių skausmą
ir baimę, patirtą tuo metu.
Siekdami ateityje išvengti
tokių tragedijų kaip holokaustas
kiekvienas turime pradėti nuo
savęs ir mokytis gerbti vieni kitus, nesvarbu, kokie skirtingi esame.
Ramunė Radžiūtė-Bačkauskienė,
užsienio kalbų metodinės grupės
pirmininkė

Sausio 27-oji Tarptautinė
holokausto diena, kurią mini visi

geros valios žmonės. Ši diena minima
ir mūsų gimnazijoje. Lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojos su savo mokiniais taip pat vieną pamoką ar dalį
pamokos kalbėjo apie žydų tragediją,
šiurpius nacių nusikaltimus.
Mokiniai darė koliažus apie
žydų naikinimo vietas. Pokalbiuose
pagerbti žmonės, gelbėję žydus, tokie
kaip O. Šimaitė. Buvo kalbama apie Lietuvoje gyvenusį rašytoją
Icchoką
Merą,
parašiusį
romaną ,,Lygiosios trunka akimirką“,
Aušvico koncentracijos stovyklos
buvusį kalinį – Italijos žydą Primą
Levį bei jo knygą ,,Jei tai žmogus“,
žydaitę Aną Frank, kurios knyga žinoma visame pasaulyje. Mokiniai per
pamokas pristatė filmus apie holokaustą – tai ,,Šindlerio sąrašas“,
,,Pianistas“, ,,Gyvenimas yra gražus“
ir ,,Berniukas dryžuota pižama“.
Mes turime žinoti savo šalies,
žemyno, viso pasaulio istoriją, juk,
pasak ,,istorijos tėvo“ Herodoto, kas
nežino istorijos, tas pasmerktas ją
kartoti.
Jolanta Reimerienė, lietuvių kalbos
ir literatūros metodinės grupės pirmininkė
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68-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ FIZIKOS OLIMPIADOS RAJONO
ETAPO REZULTATAI
Mokinio pavardė, vardas

Klasė

Užimta vieta

Šilingas Kostas

IGC

I

Čibinskienė Violeta

Kačinskytė Irūna

IGC

II

Čibinskienė Violeta

Milašius Pijus

IIGB

I

Čibinskienė Violeta

Katilius Arnas

IIGA

II

Čibinskienė Violeta

Valentinas Ernestas

IIGA

III

Čibinskienė Violeta

Eigirdaitė Gabija

IIIGA

I

Čibinskienė Violeta

Spaičys Ugnius

IVGB

I

Čibinskienė Violeta

IGA

III

Rasa Griciūtė

Mokytoja

Nemunaitė Makaravičienė Aušra

Violeta Čibinskienė, fizikos mokytoja

12-OSIOS LIETUVOS MOKINIŲ GAMTOS
MOKSLŲ OLIMPIADOS
REZULTATAI

Sveikiname IGC klasės mokinį Kostą Šilingą, 12-joje
Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiadoje apdovanotą
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos II laipsnio diplomu.
Kostui pasiruošti padėjo chemijos mokytoja Jurgita
Kušleikienė, biologijos mokytoja Inga Tarasevičienė ir fizikos
mokytoja Violeta Čibinskienė.
Gamtos mokslų mokytojų informacija
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VYKO ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA
Sausio mėnesį vyko respublikinės 11 klasių mokinių anglų kalbos
olimpiados mokyklos ir savivaldybės
etapai.
Mokyklos etape, vykusiame
sausio 6 dieną, pirmą vietą užėmė
IIIGB klasės mokinys Kostas Čaplinskas (mokytoja Valdonė Verseckienė). Antrą vietą laimėjo IIIGC
klasės mokinys Arnoldas Žebrauskas
(mokytoja Asta Samuilienė). Fausta
Jagminaitė (IIIGA klasė, mokytoja
Ramunė
Radžiūtė-Bačkauskienė),
Nojus Juškevičius (IIIGA klasė, mokytoja Nijolė Jankauskienė) ir Enri-

kas Orbakas (IIIGD klasė, mokytoja
Ramunė-Radžiūtė Bačkauskienė) užėmė trečią vietą. Visi laimėtojai dalyvavo olimpiados savivaldybės etape.
Olimpiados savivaldybės etapas vyko sausio 8 dieną. Mūsų gimnazijos atstovams sekėsi puikiai. Trečią vietą laimėjo Nojus Juškevičius ir
Arnoldas Žebrauskas, antrą – Fausta
Jagminaitė, o Kostas Čaplinskas tapo
olimpiados savivaldybės etapo nugalėtoju. Jam suteikta teisė atstovauti
Šiaulių rajonui vasario 9 dieną vyksiančiame šalies etape.

Sveikiname visus abiejuose
olimpiados etapuose dalyvavusius
gimnazistus ir linkime sėkmės
Kostui finaliniame olimpiados
etape!
Anglų kalbos mokytojų
informacija

PASKELBTI MATEMATIKOS OLIMPIADOS REZULTATAI
Sausio 15 dieną vyko Šiaulių
rajono 9–12 klasių mokinių matematikos olimpiada.
Labai džiaugiamės mūsų
jaunųjų matematikų pasiektais rezultatais. 9–10 klasių grupėje I vietą
užėmė IGC klasės mokinys Kostas
Šilingas (mokytoja Vitalija Šukienė), II vietą – IIGA klasės mokinys
Ernestas Valentinas (mokytoja Dalia
Klinauskienė), III vietą – IIGA klasės mokinys
Arnas Katilius

(mokytoja Dalia Klinauskienė).
Vienuoliktokų grupėje I vietos laimėtoja – IIIGA klasės mokinė Gabija Eigirdaitė (mokytoja Leonida
Lukaitė), IIIGB klasės mokinys
Kostas Čaplinskas (mokytoja Dalia
Klinauskienė) buvo antras. Dvyliktokų grupėje geriausiai sekėsi IVGB
klasės mokiniui Ugniui Spaičiui.
Toje pačioje grupėje IVGB klasės
mokinys Jonas Liutvinas buvo antras. Vaikinų mokytoja Dalia Kli-

nauskienė.
Lietuvos 9–12 klasių matematikos olimpiadoje Šiaulių rajonui atstovaus Kostas Šilingas ir
Ernestas Valentinas. Sėkmės ir
gero darbo, vaikinai!
Leonida Lukaitė, matematikos
mokytoja

Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenė dėkoja Gimnazijos tarybai ir jos pirmininkui Rolandui Kaveckui už parodytą dėmesį, operatyvumą ir iš 2 proc. surinktų lėšų
nupirktą gimnazijos aktų salės garso aparatūrą. Įsigytos dvi nešiojamos kolonėlės Vonyx
po 1000 W, mikšeris Behringer X1204USB,
garso stiprintuvas VDA1000, laidas 6.3 mm.
Gaila, kad dėl epidemiologinės situacijos
šiuo metu gimnazijoje nevyksta jokie renginiai. Bet kai jau tik grįšime, garso kokybę ir
skirtumą pajausime tikrai visi. AČIŪ.
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VASARIO MĖNESIO DARBO PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonė
METODINĖ VEIKLA
Individualūs gimnazijos administracijos metiniai pokalbiai su
gimnazijos darbuotojais

Data

Atsakingas

1–5 d.

D. Tamoševičiūtė

2.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

2 d.
14.45
val.

F. Navickienė

3.

Mokytojų pasitarimas-diskusija. Metinių pokalbių apibendrinimas

10 d.

D. Tamoševičiūtė

4.

Darbas PBB grupėse

15 d.

Administracija
Metodinė taryba

5.

Pedagogų tarybos posėdis „Mokinio įgalinimo modelis mano
pamokoje“

17 d.

D. Tamoševičiūtė

6.

Klasių vadovų pasitarimas-diskusija dėl socialinio-emocinio
ugdymo veiksmingumo

19 d.

7.

Metodinių grupių refleksijos diena dėl nuotolinio mokymosi ir
PBB veiklos

24 d.

D. Tamoševičiūtė
Administracija
Metodinė taryba

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA
15 d.

Mokinių taryba
R. Mickutė

1.

Vasario 16-osios minėjimas

2.

Pasirengimas gimnazijos prezidento rinkimams

1.

Mokinių kūrybinių darbų paroda KLIG feisbuko puslapyje

1 d.

Ž. Ivanavičienė

2.

Respublikinis 9–10 klasių mokinių anglų kalbos konkursas

9 d.

Anglų kalbos mokytojai

3.

UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinė moterų ir merginų
moksle diena

11 d.

Dorinio ugdymo mokytojai

4.

UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinė radijo diena

13 d.

Fizikos mokytojai

5.

UNESCO mokyklos veikla. Tarptautinės gimtosios kalbos dienos minėjimas. Virtuali viktorina Šiaulių rajono bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (I–IV gimnazijos) klasių mokiniams „Ką
žinai apie gimtąją kalbą?“

23 d.

Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytojai

6.

Respublikinė istorijos olimpiada

26 d.

Istorijos mokytojai

7.

Šimtadienio šventė

Visą
Mokinių taryba
mėn.
R. Mickutė
PARODOS, OLIMPIADOS, KONKURSAI, MINIMOS DATOS, RENGINIAI, PROJEKTAI

26 d.
18 val.

Dailės mokytojai
III–IVG klasių vadovai

KLIGIETIS
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Trumpalaikiai mokinių projektai „Biotechnologijos žmogaus
gyvenime“ 10 klasių mokiniams

Vasario
mėn.

I. Tarasevičienė

VKIF vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“

Vasario
mėn.

Užsienio kalbų mokytojai

Projektas „Mokomoji mokinių bendrovė“

Vasario
mėn.

J. Čaplinskienė

Projektas „KLIG – sveika bendruomenė“

Vasario
mėn.

A. Gricienė, R. Mickutė

Projektas „Mes rūšiuojam“

Vasario
mėn.

V. Čibinskienė

Nuotrauka Erikos Tamašauskaitės, IIIGB klasės mokinės
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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

