
 
 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
        

                   TVIRTINU 

                   Mokyklos direktorė 

 

                                                   Vilma Ugintienė  

2022 M. SPALIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2022 m. spalio 3d. Nr. D6-26 

Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Mokytojų diena ,,Sustabdykime laiką...“. 10-05 d. 

 

10 klasė,  

A. Košaitienė 

Mokinių taryba 

,,Jaunieji lyderiai“ 

2. Rudeninis pradinukų piknikas. "Obuolinės" (SEU 

diena pradinių klasių bendruomenei). 

10 – 21 d. 

 

Pradinių klasių 

mokyt. metodinė gr. 

3. 

 

Tėvų susirinkimas ,,Vaikų saugumas ir 

savarankiškumas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje“ 

10 – 12 d. 

16. 30 val. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

4. Metodinė veikla: 

Gerosios patirties sklaida ,,Kolega–kolegai“: 

• Dalyvavimas VII skudutininkų ansamblių, 

ragų ir dūdyčių pūtėjų festivalyje "Dudutis" Zarasuose 

(9 kl.). 

• Pranešimas ,, Skudučiavimas: patirtys ir 

praktinė veikla".  

• Metodinė diena. ,,Kneipo terapija“ (Gargždų 

lopšelio-darželio ,,Naminukas“ gerosios patirties 

sklaida). 

• Pirmokų pamokose svečias – PUG 

mokytoja. 

• Grįžtamasis ryšys – SEU 5 įsitraukusio 

mokymo 

matmenys (kolegų pamokose taikymas). 

• Metodinių grupių pasitarimai  

 

 

10 – 15,16 d. 

 

 

 

10 mėn. 

 

 

 

( pagal 

susitarimą) 

 

 

 

 

A. Košaitienė 

 

 

Ikimokykl. ir  

priešmok. ugdymo 

metodinė gr. 

PUG, 1 kl., 

mokytojos 

SEU komanda 

 

Metodinių gr. 

pirmininkai 

5. Renginys ,,Su Konstitucijos ir mokyklos mokinių 

savivaldos diena!”. 

 

10 – 21 d. 

 

Mokinių taryba 

Tiksl, gamt. ir soc. 

mokslų metodinė gr. 

6. Tarpklasinės kvadrato varžybos: 

• 1 – 4 kl. 

10 mėn. 

 

R. Šedbarienė 

A. Bušeckas 



• 5– 6 kl.  

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

7. 

VGK posėdis (pagal poreikį) 10 mėn. E. Janušauskienė 

Praktiniai užsiėmimai: 

• Kelionė po maisto piramidę (,,Kiškučių, 

Žvirbliukų“ gr. vaikai). 

• „Paduok draugui švarią ranką“ (1 – 4 kl. 

mokiniai, ,,Kiškučių, ir Žvirbliukų“ gr. vaikai). 

• Praktinis saugaus elgesio vandenyje 

užsiėmimas (bendradarbiavimas su J. Šaulio 

gimnazija, įgyvendinant projektą ,,Mokyklų 

sveikatingumo iniciatyvų rėmimas" (5 – 6 kl.). 

 

10 mėn. 

 

 

 

 

10 – 26 d. 

 

 

 

10 – 18 d. 

 

R. Palionienė 

• Nuotoliniai mokymai mokiniams 

,,Viršsvorio ir nutukimo kontrolė, prevencija“  

(6 – 10 kl.). 

Psichikos sveikatos dienos minėjimas.  

• Facebook konkursas ,,Kaip tu atgauni jėgas?" 

(5 – 10 kl.). 

 

10 mėn. 

 

 

 

 

 

 

Nuo 10 – 26 d. 

iki 12 – 07 d.  

R. Fedijienė 

D. Zarambė 

Klasių valandėlės.  

• ,,Kaip atpažinti įvairias smurto formas  

(5 –10 kl.).  

• "Kas tas smurtas?" (1-4 kl., panaudojant 

,,Kahoot" programėlę). 

• Emocinių socialiniųįgūdžių grupės  ,,Jausmų 

pasaulis" užsiėmimai (daliai 2 – 4 kl. mok.). 

Priežiūra 

8. Mokinių pavėžėjimas: problemos, jų sprendimų 

būdai. 

10 mėn. V. Ugintienė 

9. Pailgintos dienos grupės veikla. 10 mėn. V. Varnelienė 

10. Klasės mikroklimato kūrimas pamokose. 10 mėn. B. Darkintienė 

Tiriamoji veikla 

11. 2021–2022 m. m. švietimo stebėsenos rodiklių 

analizė. 

10 mėn. V. Varnelienė 

12. Lankomumo analizė. 10 mėn. V. Varnelienė 

13. Mokinių sveikatos būklė. 10 mėn. R. Palionienė 

14. Ikimokyklinio amž. ir PUG vaikų ,1, 5 kl. ir naujai į 

mokyklą atvykusių mokinių (vaikų) adaptacija. 

10 mėn. R. Fedijienė  

 

________________ 

 


