KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORĖS
ADELĖS MAZELIAUSKIENĖS

DARBOTVARKĖ
2020 m. vasario mėn.
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VEIKLA

Skyrių vedėjų, turizmo vadybininko,
metodininkų, raštinės vedėjos, techninių
priemonių ir kompiuterių priežiūros
inžinierių pasitarimas
Socialinio pedagogo, bibliotekininko,
mokytojo padėjėjo, jaunimo užimtumo
darbuotojo susirinkimas
Pasitarimas dėl jaunimo klasių mokinių
lankomumo, elgesio, skatinimo
Pasitarimas dėl planavimo.
LMVA Kretingos skyriaus tarybai
Dėl švietimo įstaigų vadovams aktualių
klausimų aptarimo
Mokytojų tarybos posėdis:
• dėl I pusm. mokymo (-si) rezultatų;
• dėl 2020 m. veiklos plano;
• dėl 2019-2020 m. m. veiklos kokybės
įsivertinimo.
Žemaitijos regiono švietimo centrų
darbuotojų forumas „Pedagogų
kvalifikacijos efektyvinimas tęstiniam
pedagogo profesiniam tobulėjimui:
nuostatų pakeitimo įgyvendinimas“.
Suaugusiųjų klasių auklėtojų pasitarimas
Tėvų susirinkimas. Individualūs trišaliai
pokalbiai
Pėsčiųjų žygis Dvasinės pergalės keliu
Pamokų stebėjimas pagal grafiką: IKT
taikymas, individualizavimas ir
diferencijavimas.
Lietuvių k. ir literatūros, matematikos
pamokų stebėjimas 10 kl.
Metodinis susirinkimas
“Individualizavimas ir diferencijavimas
dalyko pamokose”
Edukacinė išvyka Netradicinių ugdymo
metodų taikymas, siekiant mokinio
asmeninės pažangos. Kauno miesto
švietimo įstaigų vadovams.

VIETA

Švietimo centras

Švietimo skyrius
Švietimo skyrius
Švietimo centras

Mažeikių
švietimo centras

Švietimo centras
Švietimo centras
Laukų g. 10,
Grūšlaukės
kaimas
Švietimo centras

Švietimo centras
Švietimo centras

25

9.00 val.

26

12.30 val.

27

15.00 val.

Iki 11 d.

Iki 27 d.

Mokyklų direktoriams ir mokyklų skyrių
vedėjams Dėl mokymo lėšų 2020 metams
Integruota fizikos ir dailės pamoka
,,Fizikinių reiškinių ir dėsnių mitai ir faktai
dailėje”
Metodinių knygų Grįžtamasis ryšys,
Šiuolaikinė didaktika pristatymas.
Ataskaitos
Švietimo įstaigų vadovų metų veiklos
ataskaitas už 2019 metus, teikiamas
savivaldybės merui (pagal Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2018 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-986
patvirtintus Reikalavimus švietimo
įstaigos vadovų metų veiklos ataskaitai)
Švietimo įstaigų metines veiklos ataskaitas
už 2019 metus, teikiamas savivaldybės
Tarybai (pasirašytas direktoriaus ir
pritarta Centro tarybos)

Švietimo skyrius
Švietimo centras
Švietimo centras
Švietimo skyrius

Švietimo skyrius

