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Klasė
1a kl. mokytoja Meilutė Petkuvienė
1b kl. mokytoja Jurgita Ragauskienė
2a kl. mokytoja Aldona Valančauskienė
2b kl. mokytoja Raminta Krasauskienė

3a kl. mokytoja Ilona Tališauskienė
3b kl. mokytoja Jūratė Kuprevičienė

4a kl. mokytoja Gitana Gricienė
4b kl. mokytoja Ilona Trinkienė

5a kl. vadovė Jūratė Stonienė

5b kl. vadovė Vitalija Sketrienė
6a kl. vadovė Jūratė Varanavičienė
7a kl. vadovė Jūratė Krūmienė
8a kl. vadovė Vilija Šerpenskienė

8b kl. vadovė Judita Žilienė
Iag kl. vadovė Daiva Gricienė

Ibg kl. vadovė Dovilė Tamošaitienė
IIag kl. vadovė Erika Sondienė
IIbg kl. vadovė Danutė Čiapaitė
IIIag kl. vadovė Judita Puzonienė
IVag kl. vadovė: Indrė Šiurkienė
Mokyklos psichologė Rima Mokusienė
Bibliotekininkė Romualda Augustinienė
Soc. pedagogė Eglė Radionova

Veikla
10 - 02 - "Moliūgų šventė";
10 mėn. - Savanoriška veikla. Lapų grėbimas.
Pasiruošimas ir dalyvavimas moliūgų šventėje.
Akcija "Virė virė košę"
Tėvelių pagalba ir parama organizuojant išvyką į Šiaulių
geležinkelio muziejų traukiniu.
Individualūs pokalbiai.
Tėvų dalyvavimas vaikų ugdymo ir popamokinėje veikloje:
Pokalbiai su tėvais dėl vaikų elgesio pamokų metu ir
popamokinėje veikloje.
Startuoja klasės metų projektas "Pažink, surask, patirk, įveik..."
Moliūgų vakarėlis
Spalio 9 d. planuoju tėvelių susirinkimą,
Spalio - lapkričio mėn. vyks projektas ,,Mamos diena
mokykloje".
Moliūgų vakarėlis 10 02
„Mano tėtės (mamos) profesija.“ Kl. val. Vaikų pašnekesiai su
tėvais prie arbatos puodelio.
Tėvai, nedalyvavę bendrame tėvų susirinkime, kviečiami
pokalbiui į mokyklą.
Socialinė veikla – lapų griebimas
Pasaulinė psichinės sveikatos savaitė
Individualios mokinio problemos
Spalio viduryje bus daromas 7a klasės tėvų susirinkimas.
6, 7, 8 klasės.
Tėvų susirinkimas "Nauji rūpesčiai, nauji darbai" .
Pagalba ruošiantis moliūgų šventei

Tėvų susirinkimas "Mokslo metų pradžia. Tikslai ir uždaviniai."
Tėvai, nedalyvavę tėvų susirinkime, kviečiami pokalbiams į
mokyklą. Individualūs pokalbiai su tėvais telefonu.
Pagalba ruošiantis Moliūgų vakarėliui.
Tėvų susirinkimas "Mokslo metų pradžia. Tikslai ir uždaviniai."
Individualūs pokalbiai su tėvais.
Tėvų susirinkimas "Vidurinio ugdymosi naujovės ir ypatumai"
Tėvų susirinkimas "Dvyliktokų džiaugsmai ir rūpesčiai"
Tėvų pagalba organizuojant Mokytojų dieną.

