Šiais mokslo metais aktualu

Brangi mokykla
Brangi yra Dzūkija, ji mums lyg antra mama.
Kiek mums duoda patirties ir išmoko, ko prireiks.
Nors gal kartais ir pristingam rodyt meilę mūs mokyklai,
tačiau mes tik nepamirškim, kol dar esam šeimininkai.
Ji mieste tokia viena skambiu vardu – Dzūkija.
Kol dar vaikštom jos erdvėj, stipri meilė mus lydės.
2017-2018 m. m. 7b klasės mokinė
Rosita Lekavičiūtė

2018-2019 mokslo metai
Ugdymo proceso pradžia
Ugdymo proceso pabaiga 1–4 klasės mokiniams
Ugdymo proceso pabaiga 5–10 klasės mokiniams
Rudens atostogos
Žiemos (Kalėdų) atostogos
Žiemos atostogos
Pavasario (Velykų) atostogos
Vasaros atostogos 5–10 klasės mokiniams

Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais ir mokinių
atostogomis)

2018 m. rugsėjo 3 d.
2019 m. birželio 7 d.
2019 m. birželio 21 d.
2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.
2019 m. birželio 24 d. – rugpjūčio 31 d.
2018 m. gruodžio 24, 25, 26 dienos (Kučių ir Šv. Kalėdų
dienos)
2019 m kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena)
2019 m. balandžio 22 d. (Šv. Velykų diena)
2019 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Šiais mokslo metais







Didesnis dėmesys bus skiriamas mokinių mokėjimo mokytis mokymui.
Tobulinsime skaitymo gebėjimus, taikysime skaitymo kortelių strategiją.
Pamokos vyks muziejuose, gamtoje, virtualioje ir kitose erdvėse.
Kiekvienam mokiniui teiksime pagalbą per pamokas, ruošiant namų darbus bei individualias konsultacijas
Mokinio individualios pažangos aptarimas su tėvais ( spalio ir kovo mėn.) bei pagal poreikį.
Naujas mokyklos internetinis puslapis http://www.dzukijosmokykla.lt/

Mokytojai dalyvaus projektuose tobulinant savo kvalifikaciją, mokiniai pažins kitas kultūras
 Ugdymo plėtotės centro projektas „Informatika pradiniame ugdyme“. Mokytojai tobulės ir aktyvins mokinius IT
taikyti ugdyme.
 eTwinning projektuose mokiniai pamokose bendraus su pasaulio vaikais virtualiai.
 Erasmus+ projekte mokiniai turės galimybę aplankyti kitas šalis.
 „Lyderių laikas 3“ mokytojai tobulins savo kvalifikaciją. Bendradarbiaus su miesto švietimo bendruomene ir gerins
mokinių pasiekimus.
 Ugdymo plėtotės centro projektas „Integralaus gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms išbandymas, tobulėjimas ir
diegimas“. Organizuojamos integruotos gamtos mokslų pamokos.

Sukurtos inovatyvios ugdymo erdvės
 Muzikos instrumentai mokyklos kieme.
 Gamtos mokslų laboratorijos 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams.
 Galimybė pamokose naudotis planšetėmis visiems 1–4 klasių, specialiųjų klasių mokiniams bei daugumai 5–10 klasių
mokiniams.
 Įkurta virtualizacijos klasė su 28 kompiuteriais įvairių dalykų pamokoms.
 Mokslo metų eigoje vyks vidaus patalpų renovacija (II korpuso). Bus sukurtos modernios, inovatyvios klasės ir
aplinkos.

Planuojamos ugdymo dienos mokinių pasiekimams gilinti taikant aktyvius mokymo(si) metodus bei integruotas veiklas, veiklas
kitoje erdvėje, projektines veiklas, kūrybinę – tiriamąją, krašto pažintinę, edukacinę veiklą
 Tiriamoji projektinė veikla (du kartus per
metus po 3 dienas, spalio, gegužės
mėnesiais)
 Kalėdiniai renginiai
 Išmaniųjų technologijų diena
 Gamtosauginio ugdymo diena
 Mokyklos bendruomenės diena

 Karjeros ugdymo diena
 Renginiai Europos judriajai savaitei
paminėti
 Tolerancijos savaitė
 Kariuomenės diena
 Saugaus interneto savaitė
 Frankofonijos savaitė
 Poezijos pavasarėlis

