15.

Ieskaite matemātikā 6.klašu
skolēniem.

14.

Talsu, Rojas, Dundagas un
Mērsraga novadu Skolēnu
pašpārvalžu un jauniešu
organizāciju apvienības
„TAS.ES” izbraukuma
seminārs Ventspilī,
izbraukšana plkst.900 no Talsu
novada BJC laukuma.
Iepriekšēja pieteikšanās līdz
27.IV apvienības „TAS.ES” epastā.

8.

2.

1.

• Ieskaite ar kombinētu mācību
saturu 3.klašu skolēniem.
• Sacensības vieglatlētikas
četrcīĦā (2000.-2002.g.dzim.)
plkst. 1000 Talsu Valsts
ăimnāzijas stadionā.
• Talsu, Dundagas, Mērsraga un
Rojas novadu skolu direktoru
pieredzes apmaiĦas brauciens
uz Ventspils izglītības
iestādēm, izbraukšana plkst.900
no Talsu sporta nama laukuma.

16.

• Sacensības vieglatlētikas
četrcīĦā (1998.-1999.g.dzim.)
plkst. 1000 Talsu Valsts
ăimnāzijas stadionā.
• Jauniešu un senioru diskusija
"2012 - Eiropas paaudžu
sadarbības gads" plkst. 1600
Talsu novada BJC.

9.

Sacensības futbolā (1993.1995.g.dzim.) plkst. 1000 Talsu
2.vidusskolas stadionā.

TREŠDIENA

OTRDIENA

Talsu, Dundagas, Mērsraga un
Rojas novadu skolu direktoru
vietniekiem audzināšanas
darbā pieredzes apmaiĦas
seminārs (Audzināšanas darba
metodisko materiālu prezentācija.
Klases stundas meistarklase.)
plkst.1000 Rojas vidusskolā,
izbraukšana plkst. 900 no Talsu
novada BJC laukuma.

7.

PIRMDIENA

2012.gada maijs

PASĀKUMU PLĀNS

• Ieskaite ar kombinētu
mācību saturu 3.klašu
skolēniem.
• Ieskaite dabaszinībās
6.klašu skolēniem.

17.

• Ieskaite latviešu valodā
6.klašu skolēniem.
• Jauno ėīmiėu skolas
nodarbība 9.(8.)-12.klašu
skolēniem (laiku precizēs un
paziĦos vēlāk) Talsu Valsts
ăimnāzijā.

10.

Zēnu koru saieta „ZaĜā
bumba” koncerts „Es
zemeslodi paceĜu plaukstā”
plkst. 1700 Talsu sporta hallē.

3.

CETURTDIENA

9.un 12.klašu skolēniem
pēdējā mācību diena.

18.

ESF projekta „Vispārējās
izglītības pedagogu
tālākizglītība” kursi „1.4.klašu skolotāju
profesionālo kompetenču
pilnveide” plkst. 1300 Talsu
2.vidusskolā.

11.

Pūėu svētki „Sveiciens
Latvijai” plkst. 1200 Talsu
lidlaukā.

4.

PIEKTDIENA

ESF projekta
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība” kursi
„1.-4.klašu
skolotāju
profesionālo
kompetenču
pilnveide” plkst.
900 Talsu
2.vidusskolā.

19.

ESF projekta
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība” kursi
„1.-4.klašu
skolotāju
profesionālo
kompetenču
pilnveide” plkst.
900 Talsu
2.vidusskolā.

12.

5.

SESTDIENA

vadītāja ____________________ I.Veismane
Talsos, 20.04.2012. Nr.4

APSTIPRINU:
Talsu novada Izglītības pārvaldes

20.

13.

6.

SVĒTDIENA

•

• Eksāmens ăeogrāfijā
vidusskolā plkst. 900
• Eksāmens svešvalodā
9.klašu skolēniem plkst.
1000

29.

Centralizētais eksāmens
latviešu valodā (mācībvalodas
izglītības programmās)
12.klašu skolēniem plkst.
1000
Pedagoăiski-medicīniskā
komisija plkst. 1100 SPII
„Kastanītis”.

28.

•

22.

• Centralizētais eksāmens
angĜu valodā 12.klašu
skolēniem plkst. 1000
• ESF finansētā un LSPA
īstenotā projekta
„Kompetents sporta
pedagogs” seminārs
„Treneru profesionālā
pilnveide” plkst. 800 Talsu
2.vidusskolā.

21.

Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novadu direktoru
vietniekiem izglītības jomā
pieredzes apmaiĦas brauciens uz
Saldus novada izglītības
iestādēm, izbraukšana plkst.830
no Talsu sporta nama laukuma.

23.

• Centralizētais eksāmens
matemātikā 12.klašu
skolēniem plkst. 1000
• Talsu, Dundagas, Mērsraga un
Rojas novadu sporta skolotāju
metodisko komisiju vadītāju
sanāksme plkst.1300 Talsu
sporta namā.
• Eksāmens svešvalodā
9.klašu skolēniem (otrā
diena).

30.

• Centralizētais eksāmens
angĜu valodā 12.klašu
skolēniem (otrā diena).
• Eksāmens latviešu valodā
(latviešu mācībvalodas
izglītības programmās) 9.klašu
skolēniem
plkst. 1000
• ESF finansētā un LSPA īstenotā
projekta „Kompetents sporta
pedagogs” seminārs „Treneru
profesionālā pilnveide” plkst.
830 Talsu 2.vidusskolā.
• Starpnovadu tautu deju kolektīvu
kopmēăinājums, gatavojoties
festivālam „Latvju bērni danci
veda” plkst.1200 Talsu
Sauleskalna estrādē.

24.

1.-8. un 10.-11.klašu
skolēniem pēdējā mācību
diena.

31.

• Centralizētais eksāmens
angĜu valodā 12.klašu
skolēniem (trešā diena).
• Eksāmens latviešu valodā
(latviešu mācībvalodas
izglītības programmās)
9.klašu skolēniem (otrā
diena)
• Eksāmens informātikā
vidusskolā plkst. 1000

25.

• Eksāmens latviešu
valodā (latviešu
mācībvalodas izglītības
programmās) 9.klašu
skolēniem (trešā diena)
• Eksāmens informātikā
vidusskolā (otrā diena).
• Izglītības darbinieku
sporta spēles plkst.
1500 (iebraukšana no
plkst. 1430 -1500 )
Pastendes pamatskolā.

26.

27.

Ăitārspēles
studijas „N”
gada
noslēguma
koncerts
plkst.1600
Talsu tautas
namā.

