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KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2019–2020 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. veiklos planas (to-

liau – Planas), parengtas atsižvelgus į 2015–2019 m. strateginį mokyklos veiklos planą, patvirtintą 

direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V1-4, švietimo būklės analizę, bendruomenės porei-

kius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždavi-

niams vykdyti.  

2. Planas grindžiamas Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos nuostatomis. Įgy-

vendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias 

nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokyklos ugdytinių ugdymosi poreikius, garantuoti 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo švie-

timo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skir-

tus išteklius.  

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos rajono plėtros strateginį planą (2009–2020 

m.), Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. m. UP1, patvirtintą mokyklos di-

rektoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1-92, 2018–2019 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo, 2, 4, 6, 8 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo išvadomis. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos administracija, pe-

dagoginiai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai 

ir jų tėvai. 

II SKYRIUS 

2018–2019 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

5. 2018 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 173 mokiniai: iš jų ikimokyklinio, priešmo-

kyklinio ugdymo grupėse – 50 (iš jų priešmokyklinio ugdymo grupėje – 13), pradinėse (1–4) klasėse 

– 57, 5–10 klasėse – 66.  

Mokykla įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas. 

6. Mokyklos socialinis kontekstas. 

1 pav. Mokyklos socialinis kontekstas (2018-09-01) 

Koncentras Mokinių (ugdyti-

nių) skaičius  

Gavo nemokamą maitinimą2 

Skaičius Procentas 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ikimok. – 37 14 37,8 

priešmok. – 13 2 15,4 

Iš viso: 50 ugdytinių 16 32  
1–4 klasių mokiniai:1 kl. – 16,  57 22 38,6 

 
2019 m. m. ugdymo planas–Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018 –UP 1  

2 Pastaba – skaičius nurodo, keliems vaikams buvo pritaikytos lengvatos už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo 

grupėse ir kiek vaikų gavo nemokamą maitinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje, 1–10 klasėse. 
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Koncentras Mokinių (ugdyti-

nių) skaičius  

Gavo nemokamą maitinimą2 

Skaičius Procentas 

2 kl. – 9, 3 kl. – 18, 4 kl. – 14 

5–10 klasių mokiniai: 5 kl. – 12, 6 

kl. – 12, 7 kl. – 12, 8 kl. – 12, 9 kl. – 

10, 10 kl. – 8. 

66 23 35 

Bendras mok. sk. 173 61 35,2 

Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų  6 3,9 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

7. 2018–2019 m. m. mokykloje ugdėsi 19 specialiųjų poreikių mokinių (mokslo metų 

pabaigoje – 21), (2017–2018 m. m. – 21 mok.). 

 
2 pav. (Specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiskirstymas pagal negalias, sutrikimus bei mokymosi sunkumus mokinių skaičius)

 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

2018–2019 m. m. mokykloje ugdėsi 52  mokiniai, turinčių kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus (2017–2018 m. m. – 50 mok.) 
3 pav. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai (mokyklos duomenys) 

 
Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

2018–2019 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Įgyvendinant 2018–2019 m. m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį 

tikslą ir uždavinius: – plėtojant socialinį emocinį ugdymą (toliau – SEU) mokykloje, kuriant saugias 

ir sveikas ugdymo(si) aplinkas, siekiama geresnių mokinių (vaikų) akademinių mokymosi pasiekimų, 

mokyklos bendruomenės narių individualios pažangos ir geresnių mokyklos veiklos rezultatų. 

9. Strateginiam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti iškeltas vienas metinis tikslas bend-

ruomeniškumo stiprinimas, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Siekiant įgyvendinti 2018–2019 m. 

m. uždavinius, buvo sudarytas priemonių planas ir nuosekliai buvo vykdoma ugdymo proceso, darbo 
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stebėsena, taikoma nauja vertinimo ir įsivertinimo metodika, kaupiama patirtis. Gautos išvados buvo 

analizuojamos mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose ir panaudotos numatant priemones 

mokinių pasiekimams gerinti. 

10. 2018–2019 m. m. veiklos vertinimas pagal SSGG3 būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Tikslingai keliama mokytojų kvalifikacija, da-

lijimasis patirtimi, naujomis žiniomis su kolego-

mis. 

2. Mokytojams sudaromos sąlygos pamokose 

naudoti IKT (visuose mokomuosiuose kabine-

tuose yra kompiuteriai su interneto prieiga). 

2. Mokinių dalyvavimas įvairiuose rajono ir šalies 

olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. 

3. Vykdomi tarptautiniai projektai. 

4. Efektyvi VGK4 veikla. 

5. Kūrybiškas visos mokyklos renginių organiza-

vimas (veiklų planavimas, grįžtamasis ryšys). 

6. Užtikrinamas mokinių pavėžėjimas (2 autobu-

sai). 

Mo1. Mokinių pažangos stebėjimas ir fiksavimas 

pamokose. 

2. Mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose 

ir atsakomybė už veiklos rezultatus.  

3. Mokinių akademiniai pasiekimai (NMPP, 

PUPP rezultatai). 

4. Edukacinių erdvių išnaudojimas ugdymo 

proceso įvairinimui. 

5. Mokymo priemonių ir IKT5 ugdymo pro-

cese galimybių plėtojimas. 

6. Nepakankamas metodinių grupių bendra-

darbiavimas dėl integruoto bendrųjų kompe-

tencijų ugdymo ir tarpdalykinių ryšių pamo-

kose. 

Galimybės Grėsmės 

1. Pamokos struktūros tobulinimas (pamokos 

laiko vadyba).  

2. Mokinių individualios pažangos įsivertinimas 

pamokose ir individualus darbas siekiant kiek-

vieno mokinio pažangos. 

3. Mokyklos bendruomenės aktyvinimas, siekiant 

bendrauti ir bendradarbiauti tarp atskirų grandžių, 

dalijantis įvairiuose veiklose sukaupta gerąja pa-

tirtimi. 

4.Naujų bendravimo su tėvais formų taikymas. 

5. Mokymo priemonių ir IKT naudojimas ug-

dymo procese. 

6. Aktyvesnis veiklų viešinimas (ne tik laikraštyje 

„Banga“ ir mokyklos el. svetainėje). 

1.Visų mokytojų kolektyvo narių susitarimų ir 

posėdžių nutarimų laikymasis, grįžtamojo ry-

šio reguliarumas.  

2. Net ir per mokinių atostogas yra sudėtinga 

sukviesti visus mokytojus ar grupių narius. Kai 

kuriems grupės nariams sudėtinga dalyvauti po 

pamokų vykdomuose įvairaus pobūdžio užsiė-

mimuose (turi pamokas kitose mokyklose, or-

ganizuotai išvyksta iš mokyklos, turi specialiai 

atvažiuoti į vieną organizuojamą užsiėmimą, 

kas reikalauja papildomų finansinių išlaidų). 

3. Tie patys mokiniai dalyvauja visų dalykų 

konkursuose, olimpiadose, renginiuose, todėl 

dažnai nedalyvauja pamokose (ypač per III tri-

mestrą), yra papildomai apkraunami – nuken-

čia dalykinės žinios. 

 

11. Buvo sudarytos sąlygos ir skatinami mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai 

tobulinti ir plėtoti savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, orientuojantis į kūrybiškumo 

ugdymą, tarpdalykines sąsajas ir inovacijas susijusias su ugdymo turinio kaita, problemų sprendimu. 

Pedagogai ir administracija dalyvavo seminaruose, konferencijose: ,,Individualios mokinio pažangos 

stebėjimo ir vertinimo aktualumas“, „Viešasis kalbėjimas –žingsnis į sėkmę“, ,,Kurkime interaktyvias 

pamokas“, „Tarpdalykinė integracija ir aktyvieji mokymo(si) metodai“, „Mokymo individualizavi-

mas. Bendrųjų kompetencijų ugdymas mokymo procese“, „Komunikacijos ir informacijos valdymo 

kompetencijų tobulinimas“, „Išmaniųjų įrenginių galimybės ugdymo procese“, ,,Vertinimas ir įsiver-

tinimas pamokose“, ,,Pamoka – pagrindinė, veiksminga ugdymo priemonė“, ,,Pedagogo asmeninės 

lyderystės aktualizavimas ugdant socialiai atsakingą žmogų“, ,,Sveikatos mitybos ABC“, ,,Taisyk-

lingos laikysenos pagrindinės gairės, korekcijos būdai kūno kultūros pamokose“, ,,Mokinių asmeni-

 
3 SSGG – Mokyklos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės 

4 VGK – Vaiko gerovės komisija 
5 IKT – Informacinės komunikacinės technologijos 
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nis pažangos matavimas, fiksavimas ir vertinimas“, ,,Kaip siekti individualios mokinio pažan-

gos?“, ,,Kaip formuojamasis vertinimas turėtų skatinti individualią pažangą“, ,,IKT taikymas ugdymo 

procese“, SEU seminaras ,,Kaip telkti bendruomenę saugios mokyklos kūrimui“, ,,Emocinė kultūra 

komandoje”, ,,Mobiliųjų įrenginių panaudojimas pamokose”, respublikinė muzikos (meno) mokyklų 

mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Muzikos ugdymo problemos, sprendimai ir perspekty-

vos“ ir kt. Mokyklos mokytojai dalyvavo gerosios patirties pristatyme Pakruojo r. Lygumų pagrindi-

nėje mokykloje „Kaip mokykla siekia kiekvieno mokinio pažangos“. 

Mokyklos bendruomenė – atvira bendruomenė: aktyviai bendraujama ir bendradarbiau-

jama su rajono, apskrities, šalies ir užsienio kolegomis.  

Vykdyti ir vykdomi projektai: Mokykla įgyvendino tarptautinį Erasmus+ programos 

projektą „Mokykis ir žaisk su IT“ („Learn and play with ICT“). Šalys – projekto partnerės: Airija, 

Portugalija, Bulgarija, Makedonija, Ispanija, Kroatija. (iniciatorė anglų k. vyr. mokytoja E. Skole-

vičienė), projektą ,,Jungtinis Lietuvos vaikų choras” (muzikos mokytoja E. Iliutkina). Jaunesnieji 

mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo ,,Keliaujančių architektūros dirbtuvių“ projekte ir kartu su 

devyniais projekto savanoriais sukūrė lauko klasę prie Kapstato ežero. Pagalbos sulaukta iš tėvelių ir 

Endriejavo seniūnijos. Buvo sudaryta sutartis su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru dėl 

abiejų šalių bendradarbiavimo įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Nefor-

maliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ (sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) kūno kultūros 

ir fizinio aktyvumo edukacines programas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus 

darbinius ir techninius išteklius, sudarant galimybes mokyklos mokiniams nemokamai dalyvauti 10 

kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinių programų užsiėmimų (vienoje programoje galės daly-

vauti ne mažesnė kaip 15 mokinių grupė). Sėkmingai mokykla įsitraukė į ES bendrai finansuojamą 

projektą (Nr. 09.2.1–ESFA-k-728-01-0022) ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai –motyvuoti mokiniai“. Pro-

jekte dalyvauja visi  matematikos mokytojai ir 5–8 klasių vadovų, kurie įgytas žinias taiko savo darbe. 

Organizuojant įvairias veiklas pavyko į mokyklos veiklą įtraukti daugiau kaip 63 proc. mokinių tė-

velių. Apie 40 proc. 1–10 klasių mokinių tėvelių dalyvavo individualiuose pokalbiuose su klasių va-

dovais, dalykų mokytojais. Mokykloje pradėjo veikti iniciatyvių tėvelių grupė. Projekto vykdoma 

veikla turėjo poveikį mokinio brandai, pažangai ir pasiekimams, nes 64 proc. 8 klasės mokinių tėvų 

įsitraukė į klasės vadovo organizuojamas veiklas (mokymai, klasės valandėlės, mokyklos, klasės ren-

giniai). 74 proc. 8 klasės mokinių metiniai rezultatai (lyginant su jų 7 klasės rezultatais) pagerėjo. 

 Į mokykloje vykdomą patyriminę veiklą mokiniai įtraukia vis daugiau tėvų, didėja mo-

kinių aktyvumas (siūlomos veiklos mokytojams, tėvams). Tėvai (globėjai, rūpintojai) pamokos ko-

kybę vertina aukštesne kaip vidutine verte (3,1 balo). 

Įgyvendinti Klaipėdos r. savivaldybės finansuojami projektai: sveikatingumo projektas 

„Sveikai gyventi – ilgai gyventi“, jaunimo iniciatyvų ,,Po žaliuoju skliautu – auginkime skrydžiui 

sparnus“ , etno – ,,Andriejau, Andriejau, kanapes sėju...“. 

Per mokslo metus vidutiniškai vienas pagalbos mokiniui specialistas kėlė kvalifikaciją 

10 d., mokytojai – 5,5 val., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai – 2,7 val. 

Pasinaudojant seminaruose įgytomis žiniomis, kolegų gerąja patirtimi mokyklos savi-

valdos institucijos didesnį dėmesį skyrė mokinių įsivertinimui pamokoje (VIP). Taikant įvairius įsi-

vertinimo metodus ir analizės formas, siekiant gerinti mokinių (vaikų) akademinius mokymo(si) pa-

siekimus ir efektyvios, veiksmingos partnerystės, komunikuojant apie mokinių ir bendruomenės pa-

siekimus. Pedagogai dalijosi gerąja patirtimi metodinių grupių, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

Mokyklos tarybos posėdžiuose pristatyti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui teikimas mokykloje“ (spec. pedagogė, logopedė E. Janušauskienė), „Naujai at-

vykusių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių ir 1, 5 kl. mokinių adaptacija mo-

kykloje“ (pavaduotoja ugdymui B. Darkintienė). „Mokinių pažangumas, lankomumas ir ugdymo(si) 

gerinimo galimybės“ – pasibaigus trimestrams (direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Darkintienė).  
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Gerosios patirties sklaida (dalyvauta metodiniuose renginiuose): 

Pravesti, užsiėmimai, atviros ir integruotos pamokos:  

• Respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Aktyvių metodų mugė“ pranešimą 

„Ugdymo metodų taikymas tikybos pamokose“ pristatė dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodi-

ninkė Genovaitė Marijona Paniulaitienė. 

• Respublikinėje švietimo įstaigų projektų parodoje-mini mokymuose ,,Projektų mugė“ 

pradinių kl. mokytoja Indrė Raudonė ir vyr. anglų kalbos mokytoja E. Skolevičienė pristatė projektą 

,,Žaisk ir mokykis su IKT“. 

• Praktinį užsiėmimą – seminarą  „Mokykis ir žaisk su IKT“ (dalyviai: Skuodo, Kauno ir 

Klaipėdos r. pradinių klasių mokytojai)  vedė anglų k. vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė. 

• Metodinės sesijos „Kolega – kolegai“ idėjų mugėje dalinosi patirtimi: 

- dailės mokytoja metodininkė ir technologijų mokytoja ekspertė Joana Lukienė (pranešimas 

„Virtualių aplinkų panaudojimas mokant(is)“); 

- dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Genovaitė Marijona Paniulaitienė (pristatyta 

įvairių seminarų ir mokymų medžiaga „Kuo mane praturtino – sužinok ir tu“). 

Mokytojų, mokinių ir tėvų pravestos atviros pamokos, integruotos veiklos:  

• Projektinis darbas ,,Susidaryk valgiaraštį“ (pradinių kl. mokytoja Indrė Raudonė, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Ligita Uvarova); 

• Praktinis darbas „Mamos arbata skaniausia“ – adventinės eglutės papuošalų gamyba 

(priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Virginija Vičiulienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos   

Žibutė Archipova, Jolanta Nikitinienė, Sigita Kaulienė). 

• Netradicinėje aplinkoje integruota 7 kl. geografijos ir biologijos dalykų pamoka Klaipėdos 

jūrų muziejuje. 

• Patyriminės veiklos atvirų durų dienose (tėvai – vaikai – mokytoja): Kalėdinio vainiko 

pynimas ir velykinio lizdelio pynimas, velykinių margučių marginimas (pradinių kl. mokytojos Indrė 

Raudonė, Rima Šedbarienė, Vita Striaukienė, Daiva Norvilienė). 

• PUG atvira veikla tėvams „Laikas kartu“ (priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Virginija 

Vičiulienė). 

• Praktinė veikla – pramoga tėveliams ir vaikams ,,Šaškių varžybos“ (2 kl. mokytoja 

metodininkė Rima Šedbarienė). 

• Integruota tikybos – lietuvių k. pamoka „Meilės spalvos“ (lietuvių k. vyr. mokytoja Dalia 

Jokubauskienė, dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Genovaitė Marijona Paniulaitienė).  

• Atvira klasės valandėlė ,,SEU programa 8 klasėje“ (dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja 

metodininkė Genovaitė Marijona Paniulaitienė). 

• Integruotos dailės – biologijos ir gamta ir žmogus pamokos „Pelėdų biologija“ (5–10 kl.) 

(dailės mokytoja metodininkė ir technologijų mokytoja ekspertė Joana Lukienė, geografijos vyr. 

mokytoja Dalia Žemgulytė). 

• Atviros pamokos: 10 kl. biologijos „Genetinės medžiagos pokyčiai“ (geografijos vyr. 

mokytoja Dalia Žemgulytė) ir ,,Kvadratinė šaknis“ (matematikos mokytoja metodininkė Dalia 

Norkienė). Pamokas stebėjo ir analizavo SEU instituto direktorė D. Šukytė. 

Metodinėje dienoje „Mokinių akademinių pasiekimų gerinimas“ mokytojai pasidalijo gerąja 

patirtimi šiais klausimais: 

• NMPP, PUPP rezultatų analizės panaudojimas siekiant mokinio pažangos. 

• SEU programa – priemonė, padedanti telkti klasės bendruomenę klasės veikloje ir siekti mo-

kinio asmenybės brandos, vaiko pažangos, pasiekimų. 

• Darbas su tėvais: bendradarbiavimo su tėvais svarba vaiko pasiekimams. 

•  Mokinio individualios pažangos fiksavimas ir analizė – žingsniai į pokyčius. 

• Projektų, įgyvendinamų mokykloje (Tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokykis ir žaisk su 

IKT” įgyvendinimas, 
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• ES fondų finansuojamo ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“, jaunimo ini-

ciatyvų skatinimo, etnokultūros, sveikatos stiprinimo ir kt. projektų įtaka vaiko pasiekimams, mo-

kyklos pažangai. 

Kiti metodiniai darbai, edukacinės veiklos: 

• Organizuotas atliekų rūšiavimo mokykloje akcijos pristatymas (pasiruošė ir pristatė 5 klasės 

mokiniai ir muzikos mokytoja Eglė Iliutkina, geografijos vyr. mokytoja Dalia Žemgulytė). 

• Organizuotas inkilų kėlimas Skroblės girininkijos miškuose. Inkilus kėlė 5–6 kl. mokiniai, pa-

dedami girininko N. Račkaus ir geografijos vyr. mokytojos Dalios Žemgulytės. 

• Kūrybinių darbų ir piešinių parodos mokykloje: tapybinių darbų paroda ,,Pienių pūkas“, 

,,Bitės“, ,,Apšerkšniję folijos medžiai“, ,,Moliūgai“, ,,Saulė sugrįžo“, ,,Lipalo vabalai“ (pradinių kl. 

mokytoja Indrė Raudonė). 

• Užgavėnių kaukių gamyba ir paroda (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Nikitinienė).  

Edukacinės  išvykos į: 

• Veiviržėnų amatų centrą („Duonos kepimas“); 

• Tradicinių amatų centrą Švėkšnoje (,,Muilo gamyba“); 

• Kauno VII fortą – mokslo laboratoriją (,,Eureka!“, ,,Šviesos magija“, ,,Kas būtų – jeigu būtų“; 

• Klaipėdos Robotikos mokyklą (,,Išmanieji įrenginiai ugdymosi procese“); 

• Respublikinį Vaclovo Into akmenų muziejų (,,Mineralas juvelyrikoje ir mano papuošalas“); 

• Liaudies buities muziejų (,,O aš pas promočiutę buvau“) ir kt. 

• Organizuotas išmanusis žygis į Uteną komandos formavimui. Žygyje dalyvavo vaikai ir 

tėvai (anglų k. vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė). 

Straipsniai:  

• ,,Endriejaviškiai tapo jaunaisiais mokslininkais“, ,,Banga“ 2019m. balandžio 13 d. Nr. 29 

(pradinių kl. mokytoja metodininkė Rima Šedbarienė). 

 

Mokyklos mokiniai (ugdytiniai) per mokslo metus dalyvavo įvairiuose mokyklos, ra-

jono ir šalies konkursuose, olimpiadose, festivaliuose:  

Mokinių (ugdytinių) pasiekimai 2018–2019m. m. 

Tarptautiniai renginiai Dalyviai, nugalėtojai 

Matematikos konkursas ,,Kengūra“  VII vieta (rajone) – Mantas Genčius (7 kl.) 

Klaipėdos rajono mokinių kompiuterinių pieši-

nių ir kompiuterinių plakatų konkursas „Svei-

kas, medi“ tarp 5–6 kl. 

 III vieta – Deivilė Kuprytė (6 kl.) 

Klaipėdos rajono rusų kalbos viešojo kalbėjimo  

konkursas 

I vieta – Edgar Ugnovionok (8 kl.) 

 

Klaipėdos rajono 5–10 klasių lietuvių kalbos 

diktanto konkursas  

III vieta – Guoda Jankauskaitė (10 kl.)  

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

Mokiniai per mokslo metus aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. 

 

2018–2019 m. m. pasiekti pasiekimai sporte: 

Respublikiniai renginiai  

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ II etapas 

Klaipėdoje (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacija) 

II etapo dalyviai – „Žvirbliukų“ grupės ko-

manda (5–6 m. vaikučiai) 

 

Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mo-

kyklų zoninės kvadrato varžybos. 

II vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Regioniniai renginiai  

Drąsūs, stiprūs, vikrūs III vieta 

Rajoniniai renginiai   
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2018–2019 m. m. pasiekti pasiekimai sporte: 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų 

kvadrato varžybos (mergaičių komanda) 

I vieta 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų 

kvadrato varžybos (berniukų komanda) 

III vieta 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų 

krepšinio 3x3 varžybos (merginų komanda) 

II vieta 

Klaipėdos rajono 3–4 klasių mokinių kroso var-

žybos  

II vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos. 

III vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos (vaikinų iki 53 kg svorio 

kategoija). 

II vieta – Martynas Stonkus (8 kl.) 

III vieta – Augustas Stonkus (8 kl.) 

 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos (vaikinų iki 66 kg svorio 

kategorija). 

II vieta – Vidas Vainius (8 kl.) 

 

 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos (vaikinų iki 105 kg svorio 

kategorija). 

II vieta – Alvydas Kuizinas (10 kl.) 

 

 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos (merginų iki 57 kg svorio 

kategorija). 

I vieta – Auksė Viržintaitė (8 kl.) 

II vieta – Darija Jomantaitė (9 kl.) 

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų štan-

gos spaudimo varžybos 

II vieta 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų virvės 

traukimo varžybos. 

II vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų lengvo-

sios atletikos rungčių varžybos. 

III vieta – mokyklos merginų komanda 

Šaltinis: Mokyklos duomenys  

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono, respublikinėse olimpiadose, konkursuose bei pro-

jektuose: 

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ (kengūra 2019 Klaipėdos r. geriau-

siųjų dešimtuke 7 kl. mokinys Mantas Genčius, iš 5 kl. dalyvių geriausiai pasirodė Nojus Genčas, iš 

3 kl. dalyvių – Edvinas Pocius ir 2 kl. mokinys – Jokūbas Miliauskas. Jiems įteikti diplomai. Mokiniai 

dalyvavo: respublikiniame IT konkurse „Bebras“, matematikos konkurse ,,PANGEA“ (5–10 kl. mo-

kiniai), 7 mokiniai dalyvavo rajono mokyklų (6–12 kl.) mokinių geografijos olimpiadoje „Mano 

gaublys“, IT konkurse „Baitukas“, anglų kalbos interaktyviame žaidime ,,SMART“, kompiuterinių 

piešinių konkurse ,,Sveikas, medi!“ bei tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olimpis 2018 – Ru-

dens sesija“, kurioje dalyvavo 13 mokinių (gauti 6 medaliai, 20 diplomų ir 4 padėkos), ir „Olimpis 

2019 – pavasario sesija“ (dalyvavo 20 mokinių, jų mokytojos E. Skolevičienė, I. Raudonė), Mokiniai 

dalyvavo Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių anglų kalbos konkurse ,,Smart 

and Quick“, istorijos olimpiadoje. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai daly-

vavo 2018–2019m. m. respublikiniame ilgalaikiame prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“. 

Gauta padėka iš ULAC (užkrečiamų ligų  ir AIDS centro) už mokyklos bendruomenės dalyvavimą 

iniciatyvoje ,,ABC apie TB. 

Dalyvauta kituose meniniuose konkursuose: rajoniniame piešinių konkurse ,,Jorė jau 

čia“, rajono ugdymo įstaigų vaikų šokio festivalyje ,,Šokio sūkury“, Klaipėdos apskrities ir rajono 

piešinių konkursuose: ,,Ginti. Saugoti. Padėti“, ,,Ar atpažįsti pavojaus veidą?, Kalėdinio lauko erdvių 

puošimo konkurse, pilietinėje iniciatyvoje „Gyvasis tautos žiedas“(vaikų nuotraukos), meniniame 

projekte „Vėduoklė mamai“ (Kauno m. darželis „Etiudas“) Vykdytas Lietuvos mokinių neformaliojo 
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švietimo centro projektas ,,Sveikata visus metus“, dalyvauta ,,Sveikatiadoje“. PUG vaikučiai daly-

vavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Raidelė prie raidelės susideda žodelis“, konkurse 

„Vaikų Velykėlės“ (Labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“). 

 Džiugina kūrybiškas visos mokyklos renginių organizavimas (veiklų planavimas grįž-

tamasis ryšys) bei netradicinių popamokinės veiklos formų taikymas ir įgyvendinimas.  

Pravesti tradiciniai renginiai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdyti-

niams, mokyklos mokiniams bei jų tėvams: pravesti projekto ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai – moty-

vuoti mokiniai“ matematinis konkursas ,,Mokomės linksmai“ projekte dalyvaujančių rajono mokyklų 

bendruomenėms,  Endriejavo miestelio ir mokyklos bendruomenei skirtas renginys ,,Lietuva, kai tavo 

vardą aš tariu“ ir atvirų durų dienos mokyklos bendruomenei. Pravestos sveikatingumo dienos: ,,Ra-

tuota diena su mama ir tėčiu“, integruota diena „Šoko senoliai, šoksime ir mes“, praktinių veiklų 

dienos: „Maisto, žaliųjų kokteilių bei arbatos gamyba“ ir „Žemės menas“ bei kūrybinių dirbtuvių 

diena „Kaukių gamyba ir pristatymas“. Mokykloje pravestas rajoninis mažųjų šokėjų festivalis ,,Au-

ginkime skrydžiui sparnus“.  

Buvo sėkmingai organizuotos bei pravestos ir kitos įvairios netradicinės veiklos: Tėvų 

diena – „Tėvai – mokytojai“, Padėkos diena „Gerumo nebūna per daug“, Kalėdų šventės netradici-

nėse aplinkoje, renginys mokyklos bendruomenei – Šeimos diena „Po žaliuoju skliautu kartu su 

šeima“, „Kaziuko mugė 2019“, Velykėlės (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdyti-

niams, pradinių klasių mokiniams bei jų tėveliams). 

MT ir iniciatyvūs mokyklos mokiniai organizavo Mokytojų, Europos kalbų, Toleranci-

jos, darbuotojų dienas, Eglutės įžiebimo rytmetį, Kaukių balių ir savaitę „Be patyčių“. 1–10 kl. mo-

kiniai parengė 2018–2019 m. m. Mokyklos Metskaitlio lapus. 

Dalyvavome akcijose: „Konstitucija gyvai“, savanorystės akcijoje „Uždek Vėlinių žva-

kelę“, „Darom 2019“, akcijoje ,,Padovanok knygą“. Visus mokslo metus penktadieniais klausėmės 

radijo laidų aktualiomis temomis. Informacija apie mokyklos veiklą yra pateikta mokyklos tinklala-

pyje (http://www.endriejavas.klaipeda.lm.lt), socialiniame tinklalapyje Facebook, apie svarbiausius 

įvykius mokyklos gyvenime spausdinami straipsniai rajoniniame laikraštyje „Banga“ ir kt. 

Pravestos patyriminės veiklos mokykloje: „Pažink, sukurk, pasidaryk pats...“ (mokyto-

jai J. Lukienė, V. Brazauskas, G. M. Paniulaitienė, E. Iliutkina); „Kapstato ežero paslaptys“ (moky-

tojai B. Elijošienė, D. Žemgulytė, S. Klymantas, V. Mačiulaitienė); „Populiariausias vardas“ (mo-

kytojai J. Šunokienė, D. Norkienė, J. Ščerbakovas, A. Bušeckas); ,,Kas toks slepiasi tarp skaitomos 

knygos lapų?“ (mokytojos D. Jokubauskienė, R. Mikalauskaitė); ,,Ką man atveria Klaipėdos rajono 

horizontai?“ (spec. pedagogė, logopedė E. Janušauskienė). Padedami mokytojų mokiniai rinko, 

kaupė, medžiagą, duomenis, fiksavo veiklos dienoraščiuose. Užsiėmimai vyko ir netradicinėse aplin-

kose. Šeimos dienos renginyje buvo pristatyti patyriminės veiklų rezultatai. 

Per mokslo metus teiktos spec. pedagogės, logopedės individualios konsultacijos mo-

kytojams ir mokinių tėvams. Specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama 19 mokinių (iš viso spec. 

poreikių mokinių buvo 22), o logopedinė – 52 mokiniams (iš viso buvo 51 mokinys – 1 mok. 2 sut-

rikimai). Pagalbos mokiniui specialistė stebėjo 3 veiklas darželyje, 5 pamokas mokykloje, aalyvavo 

patyriminėje veikloje su spec. poreikių turinčiais 7 ir 8 kl. mokiniais įgyvendinant projektą ,, Ką man 

atveria Klaipėdos horizontai?“, kuris mokslo metų pabaigoje pristatytas visai mokyklos bendruome-

nei. 

Su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogėmis, mokytojais bei klasių va-

dovais, ugdančiais SUP mokinius, bendrauta individualiai ir pagal poreikį aptariant ugdymo turinį, 

aiškinantis mokinių gebėjimus, aptariant daromą pažangą, pildant dokumentus pakartotiniam vertini-

mui. Pagal poreikį dalyvauta Mokyklos ir Mokytojų tarybos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose ir į-

vairiuose pasitarimuose vaikų ugdymo klausimais. 

Suorganizuoti 9 VGK posėdžiai. Aptarti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi porei-

kių, pasiekimai (2 kartus per mokslo metus).  

Mokykloje įgyvendinamos prevencijos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos: socia-

linio emocinio ugdymo programa „LIONS QUEST“ – „Laikas kartu“ (PUG ir 1–4 kl.), „Paauglystės 

kryžkelės“ (5–8 kl.), „Raktai į sėkmę“ (9–10 kl.), „V. Šerborn vystymo judesiu metodas“ (PUG). Į 
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ugdymo(si) turinį integruotos programos: „Etninės kultūros bendroji programa“, „Sveikatos ir lytiš-

kumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa“, „Ugdymo karjerai programa“, „Žmogaus sau-

gos bendroji programa“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo preven-

cijos programa“. 

Mokyklos pagalbos mokiniui specialistai tobulino kvalifikaciją. Dalyvauta 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose: „Pirmieji pagalbos žingsniai šeimai, pastebėjus vaiko raidos 

sutrikimus“, supervizijų cikle „Vaikų su autizmo spektro sutrikimais ankstyvoji integracija ir įtrauk-

tis“; ,,Gerosios darbo patirties sklaida: galimybės ir iššūkiai ugdant SUP turinčius vaikus. Inovatyvūs 

įgalinimo metodai“, ,,Pirmieji pagalbos žingsniai šeimai, pastebėjus vaiko raidos sutrikimus“, „Fo-

netinė grafika kalbos ugdymo procese“ ir kt. Dalyvauta įvairiuose kituose renginiuose (pvz., tarptau-

tinio projekto  kūrybinių darbų parodoje ,,Draugystės pynė“), pasidžiaugta originalia nuotrauka (spec. 

pedagogė, logopedė E. Janušauskienė ir I kl. mokytoja I. Raudonė) tarptautinių edukacinių priemonių 

fotografijų ir jų aprašų parodoje ,,Įkvėpk, – iškvėpk – kalbėk“, respublikiniame projekte su ikimo-

kyklinio amž. vaikais ,,Žaidimai moko“, respublikiniuose piešinių konkursuose ,,Mano svajonė“, ,, 

Gera ten, kur gyvenu“ ir lavinamųjų žaidimų idėjų mugėje ,,Paukštį iš plunksnos pažinsi“ ir kt.  

Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Klaipėdos apskrities VPK Klaipė-

dos RPK viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyriu, Endriejavo seniūnija, Klaipėdos r. savival-

dybės visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos 

r. PPT6, Švietimo centru ir Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. Mokytojai 

nuolat bendradarbiavo su mokykloje ir seniūnijoje dirbančiais specialistais: spec. pedagoge, logo-

pede, seniūnijos socialine darbuotoja bei visuomenės sveikatos priežiūros specialiste ir aptarė mo-

kyklos mokinių lankomumą, elgesį, pažangumą.  

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai analizuojami mokytojų tarybos, metodinių grupių, 

VGK posėdžiuose ir teikiami pasiūlymai ugdomajai veiklai tobulinti. Kiekvienam mokiniui per tri-

mestrą į TAMO įrašyti 1–2 teigiami pastebėjimai (dauguma mokytojų). Mokiniai už gerą mokymąsi 

ir mokyklos lankymą mokslo metų pabaigoje skatinami padėkos raštais, ekskursijomis ir kt. Per Pa-

dėkos dieną įteiktos 100 dešimtukų per mokslo metus surinkusiems mokiniams piniginės premijos 

(administracijos iniciatyva šiais mokslo metais ši premija įteikta 4 mokiniams). Ugdymo(si) ir lanko-

mumo rezultatai ir mokinių dalyvavimas popamokinėje ir neformaliojo švietimo veiklose aptariami 

ir Mokyklos tarybos posėdžiuose. 

12. Ugdymo(si) ir lankomumo rezultatai. 

12.1. Mokslo metus užbaigė 57 pradinių klasių mokiniai (2017–2018 m. m. – 57 mok.). 

Pradinių klasių pažangumas 94,7 proc. (2017–2018 m. m. – 98,2 proc.). Pradinį išsilavinimą įgijo 14 

mokinių (100 proc. mokinių gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus), 13 ugdytinių baigė priešmo-

kyklinio ugdymo programą. 

4 pav. Pradinių klasių pažangumas (mokinių skaičius) 

Vertinimas lygiais 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Aukštesnysis 7 5 5 

Pagrindinis 25 19 18 

Patenkinamas 32 32 31 

Nepatenkinamas 1 1 2 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

5 pav. Metinis pradinių klasių mokinių lankomumas 

 
6 PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba 

    Mokslo metai 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

3358 

51,6 

3233 

56.7 

3237 

56.8 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

2222 

34,2 

2091 

36.6 

2307 

40.5 

Praleista dėl kitų priežasčių 1131 1140 929 
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Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

6 pav. Metinis 5–10 klasių mokinių lankomumas  

    Mokslo metai 2016–2017 2017–2018 2018–2019 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

3727 

55,6 

3864 

54,4 

3448 

52.24 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

2601 

38,8 

2009 

28,2 

1748 

26.5 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

1037 

15,5 

1785 

25,1 

1592 

24.12 

Nepateisinta pamokų 

Tenka 1 mok. 

89 

1,3 

70 

0,98 

108 

1.63 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

12.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.  

Informacija pateikiama Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2019–2020 m. 

m. UP, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V1–92. 

12.3. Neformaliojo švietimo organizavimas 2018–2019 m. m.  

Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis neformaliojo švie-

timo būrelius (skirta 11 val.). 

 

7 pav. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas pagal veiklos kryptis 

Veiklos kryptis Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (būre-

lių) skaičius 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (būre-

lių) skaičius 

Neformaliojo vaikų 

švietimo programose 

dalyvavusių mokinių 

skaičius 

2017–2018 m. m. 2017–2018 m. m. 2018–2019m. m. 2018–2019 m. m. 

Dailės 2 29 2 24 

Muzikos 2 18 2 22 

Sporto 3 27 3 32 

Teatro 1 13 1 10 

„Tinklalapių kūrimas“ 1 7  0 

VEX IQ konstravimo 

pagrindai 

  1 12 

Kita:     

• Šokio - - 1 24 

• „Medžio darbai“ 1 8 1 8 

• Muziejininkai 1 19 1 9 

Iš viso: 11 121 12 141 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

13. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, apibendrinusi plačiojo įsivertinimo 

metu  (2019 m. pavasarį) gautus duomenis, padėjo nustatyti ryškiausius privalumus ir tobulintinas 

sritis. 

3.1. Įsivertinimo metu surasti stiprieji veiklos aspektai 

Tenka 1 mok. 17,4 20 16.3 

Nepateisinta pamokų 5 

0,08 

2 

0,03 

0 
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3.1.1.  

4.2.2. 

3.1.2. 

Į(si)trau

kimas 

3.1.3. 2017–2018 m. m. organizuojant įvairias veiklas pavyko į mokyklos 

veiklą įtraukti daugiau kaip 63 proc. mokinių tėvelių. 40 proc. 1–10 klasių 

mokinių tėvelių dalyvavo individualiuose pokalbiuose su klasių vadovais, 

dalykų mokytojais. 

3.2. Įsivertinimo metu surasti silpnieji veiklos aspektai   

3.2.1. 

1.2.1. 

3.2.2. 

Pažan-

gos pas-

tovumas 

3.2.3. NMPP rezultatai rodo mažėjantį mokinių raštingumą 4, 6, 8 klasėse. 

Žemi PUPP rezultatai (matematika nesiekia minimalaus įvertinimo). 80 

proc. mokinių metiniai trimestrų pažymiai (lietuvių k. ir matematikos) neko-

reliuoja su PUPP pažymiais ir NMPP nustatytu pasiekimų lygiu. 

3.3. Nurodykite, kurią veiklą tobulinsite 2019 metais (2018–2019 m. m.) 

3.3.1. 1.2.1. 3.3.2. Pa-

žangos pas-

tovumas 

3.3.3. Mokykla siekia, kad gerėtų mokinių akademiniai pasieki-

mai, kad mokiniai nuolat, nuosekliai įgytų naujų žinių ir, kad 

pažanga teiktų džiaugsmo ir atrodytų prasminga. 

Išanalizavus Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus pasirinkta tobulinti 1 

srities „Rezultatai“ 1.2. dalis „Pasiekimai ir pažanga“ (1.2.1. rodiklis „Mokymosi pasiekimai ir pa-

žanga“: optimalumas, visybiškumas, efektyvumas, pasiekimų asmeniškumas). 

14. Pagal pateiktus mokyklos šaltinių duomenis, 2018–2019 m. m. veiklos plano įsiver-

tinimo analizę galima apibendrinti ir teigti, kad mokykloje ir šalyje mokiniai ir mokytojai pagal savo 

pomėgius ir gebėjimus turėjo galimybę dalyvauti metodinėse dienose, projektuose ir kt. netradicinėse 

veiklose, kad skatinamos mokinių iniciatyvos, mokinių savarankiškas mąstymas, jų saviraiška, mo-

kymasis iš patirties. 

2018–2019 mokslo metų SSGG kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių moky-

mosi, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir neformaliojo švietimo ugdymo(si) rezultatai 

leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2018–2019 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo laukiamas 

rezultatas pasiektas. 

 

III SKYRIUS 

2019–2020 M.M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

2019–2020 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

15. Strateginis tikslas – socialinio emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje, siekiant 

geresnių mokyklos veiklos rezultatų. 

16. Strateginiai uždaviniai:  

16.1. Mokyklos bendruomenės narių individualios pažangos skatinimas. 

16.2. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

17. 2019–2020 prioritetas – ugdymo(si) kokybė.  

18. Metinės veiklos tikslas – Motyvuota mokyklos bendruomenė – motyvuoti moki-

niai. 

19. Uždaviniai:               

19.1. Mokinių (vaikų) akademinių mokymosi pasiekimų gerinimas, taikant pažangos 

stebėjimo, vertinimo ir įsivertinimo sistemą. 

19.2. Siekti efektyvios ir veiksmingos partnerystės, komunikuojant apie mokyklos 

bendruomenės  pasiekimus ir progresą. 

19.4. Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę bei ugdymosi aplin-

kas. 
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ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

20. Mokyklos taryba 

20.1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio grupių ugdytinių ir 1, 5 

klasių mokinių adaptacijos problemos ir sprendimo būdai. 

Pagalbos mokiniui teikimas mokykloje. 

III ketvirčio finansinė ataskaita. 

Lapkričio 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui,  

VGK 

Vyr. buhalteris 

20.2. I trimestro rezultatų aptarimas. 

SEU programų įgyvendinimas. 

2 proc. GPM7 panaudojimas. 

Gruodžio 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui 

Direktorius 

20.3. 2019 m. viešųjų pirkimų planas. 

 

2019 m. finansinė ataskaita. 

2019 m. Mokyklos veiklos ataskaita. 

Vasario 

mėn. 

Pirkimų organiza-

torius  

Vyr. buhalteris 

Direktorius 

20.4. II trimestro rezultatų aptarimas. 

Mokinių ugdymas karjerai. 

Kovo mėn. Pavaduotojai  

ugdymui 

20.5. Mokinių pasiekimai 2019–2020 m. m. dalyvaujant olim-

piadose, konkursuose ir projektuose. 

VGK darbo mokykloje analizė. 

Gegužės 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui 

Spec. pedagogė, lo-

gopedė 

20.6. Mokyklos veiklos kokybės ir valdymo išteklių būklės įsi-

vertinimo rezultatų aptarimas. 

2020–2021 m. m. ugdymo ir veiklos planų derinimas. 

 

Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos. 

Birželio 

mėn. 

Darbo grupės na-

riai 

Pavaduotojai  

ugdymui 

Specialistai 

20.7. 2020–2021m. m. mokyklos tarybos posėdžių plano tvirti-

nimas. 

Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

2020 m. I pusmečio finansinė ataskaita.  

Rugpjūčio 

mėn. 

Mokyklos tary-

bos pirmininkas  

Administracija 

Vyr. buhalteris 

21.  Mokytojų taryba 

21.1. 

 

I trimestro ugdymo(si) ir lankomumo rezultatai.  

Pagalbos mokiniui plano įgyvendinimas (problemiškų, 

spec. poreikių mokiniams ir kt.). 

Vaiko individualios pažangos fiksavimas ir analizė – ke-

lias į pokyčius.  

Gruodžio 

mėn. 

Pavaduotojas 

 ugdymui 

Direktorius 

21.2. II trimestro ugdymo(si) rezultatų ir lankomumo aptari-

mas. 

Visų ugdyme(si) dalyvaujančių grandžių pozityvus bend-

radarbiavimas – raktas į geresnius mokinių akademinius 

pasiekimus. 

Kovo mėn. Pavaduotojas ug-

dymui, spec. pe-

dagogas 

21.3. SEU programos įgyvendinimo įtaka pamokos kokybei ir 

mokinių mokymosi motyvacijai. 

 

PUG ir ikimokyklinių grupių ugdytinių pažangos ir pasie-

kimų analizė. 

1–5 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

Gegužės 

mėn. 

Administracija 

Pavaduotojas 

 ugdymui 

 
7 GPM – Gyventojų pajamų mokestis 
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Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

21.4. 6–9 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

2, 4, 6, 8 kl. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir tobu-

lintinos veiklos sritys. 

Birželio 

mėn. 

Direktorius 

Pavaduotojai 

 ugdymui 

22. Metodinė taryba 

22.1. 

 

 

 

Posėdžiai: 

• Metodinės tarybos veiklos krypčių 2019–2020 m. m. 

aptarimas.  

• 2019–2020 m. m. PKT8 prioritetų nustatymas. 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Metodinė taryba 

 

22.2. • Akademiniai mokinių pasiekimai, įgyvendinus  pro-

jektą „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti moki-

niai“.  

• Mokytojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo rengi-

niuose įtaka Mokyklos pažangai. 

2020 m. 

sausis 

 

 

22.3. • Mokytojų dalykinės ir metodinės veiklos įsivertinimo 

patirties apibendrinimas ir gairės 2020–2021 m. m. 

Birželio 

mėn.  

 

Metodinė taryba 

 

22.4. • 2019–2020 m. m. pedagoginio profesinio augimo 

prioritetai. 

rugpjūčio 

mėn.  

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

METINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS VYKDYTI 

 

23. 1 uždavinys – Gerinti mokinių (vaikų) akademinius mokymosi pasiekimus. 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas as-

muo, vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Atsiskaity-

mas  
1. Kelti mokyklos bendruomenės dalykines ir 

vadybines kompetencijas, gerinant mokinių 

pasiekimus – dalyvavimas mokymuose bend-

ruomenės įsitraukimo ir motyvacijos didi-

nimo, pamokos vadybos, vertinimo ir įsiverti-

nimo bei juose įgytų žinių ir kompetencijų tai-

kymo praktinėje veikloje tema. 

Administracija, 

 

Pagal 

mokyklos 

kvalifikacijos 

planą ir 

KRŠC 

renginių 

veiklos 

planus 

Metodinės 

tarybos ar 

grupės  

posėdis 

2. ES fondų finansuojamas projektas „Motyvuoti 

mokytojai ir tėvai - motyvuoti mokiniai“ įgy-

vendinimas ir analizė.     

Administracija 

 

 Iki  

2019 

gruodžio 

mėn.  

Mokytojų ta-

rybos posėdis 

Tėvų  

susirinkimas 
3. Metodinių grupių dienos organizavimas: 

• Projekto ,,Motyvuoti mokytojai ir tėvai – 

motyvuoti mokiniai“ darbų pristatymas. 

 

 

• Mokymosi metodų įvairovė, jų panaudo-

jimas, siekiant mokinio pažangos. 

 

Tiksliųjų, gamtos 

ir socialinių 

mokslų mokytojų 

metodinė grupė 

 

Pradinių kl.,  

ikimokykl. ir 

Per mokinių 

atostogas 

Spalio 29 d. 

 

 

Balandžio 

14 d. 

 

Metodinė 

 Taryba 

 

 

 
8 PKT – Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas as-

muo, vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Atsiskaity-

mas  

 

 

 

• IKT įrankių naudojimas ugdyme 

 

priešmok. ug-

dymo mokytojų 

metodinė grupė 

   

KMD (kalbų me-

todinė grupė) 

 

 

 

Vasario  

18 d. 

4. Atviros pamokos ir kita ugdomoji veikla 

„Dalinuosi patirtimi“ (pasirinkta forma). 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Per  

mokslo  

metus pagal 

metodinių 

grupių  

planą 

Metodinių gru-

pių  

posėdžiai 

5. Kolegų pamokų stebėjimas ir aptarimas  

(2 pamokas per mokslo metus).  

Administracija 

Mokytojai 

Pagal meto-

dinių grupių 

planą ar su-

sitarimą su 

kolegomis 

Metodinės  

tarybos  

posėdis 

6. Pamokų ir ugdomųjų veiklų stebėsena ir a-

nalizė. 

Administracija 

 

Pagal  

stebėsenos 

planą 

Mokytojų  

tarybos posė-

dis 
7. Pagalbos mokiniui plano įgyvendinimas 

(problemiškų, spec. poreikių mokiniams ir 

kt.). 

 

Specialistai Gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

 tarybos po-

sėdis 

8. Grįžtamojo ryšio skatinimas tarp mokyklos 

bendruomenės, panaudojant ir elektroninio 

dienyno galimybes:  

• pagyrimo kiekvienam mokiniui (vaikui) 

bent po vieną per mėnesį į dienyną įrašymas, 

skatinant tėvus atsakyti į pateiktas pastabas. 

Administracija 

Mokytojai 

Per 

 mokslo 

 metus 

 

 

 

Mokytojų ta-

rybos posėdis 

Klasių  

susirinkimas 

- individua-

lūs pokalbiai 

• ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

 pradinio ugdymo pakopų perimamumo už-

tikrinimas, aktyvinant bendradarbiavimą tarp 

grandžių. 

• stebėsena, analizė ir veiksmų plano s 

darymas, siekiant mažinti atotrūkį tarp moki-

nių pasiekimų.  

Pavaduotojas  

ugdymui 

Metodinės grupė  

Per mokslo 

metus 

Metodinės  

grupės  

posėdis 

9. 

9.1. 
Tyrimai:  

„Pirmokų ir penktokų adaptacija mokykloje“ 

ir „Naujai atvykusių ikimokyklinio, priešmo-

kyklinio amž. ugdytinių ir mokinių adapta-

cija“.    

Pavaduotojas  

ugdymui 

Psichologas 

 

Per mokslo 

metus 

Mokytojų ta-

ryba, VGK, 

tėvų susirin-

kimai 

9.2. 

 

 

 

 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir 

tobulintinų sričių nustatymas  naudojant 

IQES online platformą: 

- Platusis įsivertinimas.  

- Giluminė temos ar rodiklio (-ių) analizė. 

Mokytojų veiklos įsivertinimas. 

Metodinių grupių ataskaitos. 

Specialistų ataskaitos. 

Pavaduotojai  

ugdymui 

Birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Mokytojų ta-

rybos posėdis 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas as-

muo, vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Atsiskaity-

mas  

9.6. 

9.7. 

9.8.  

2019–2020 mokinių pažangumo ir lanko-

mumo analizė. 

PUPP ir NMPP rezultatų analizė. 

Rugpjūčio 

mėn. 

 

24. 2 uždavinys – Siekti efektyvios ir veiksmingos partnerystės, komunikuojant apie 

mokyklos bendruomenės pasiekimus ir progresą.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskaity-

mas  

1. Savalaikis informacijos apie vykdy-

tas įvairias veiklas klasėje ir mo-

kykloje (renginius, atviras pamokas, 

išvykas, parodas, konkursus, netradi-

cinius užsiėmimus su tėvais, susitiki-

mus ir kt.), kuriuose dalyvavo/ku-

riuos organizavo mokyklos mokiniai, 

mokytojai, darbuotojai įsivertinimas 

ir pristatymas mokyklos bendruome-

nei (pasirinkta forma). 

Pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

Specialistai 

 

Per mokslo 

metus 

Po kiek-

vieno ren-

ginio meto-

dinė grupė, 

metodinė 

taryba 

2. Specialistų (spec. pedagogo, logo-

pedo, psichologo) atliekami tyrimai, 

įvairios konsultacijos tėvams apie 

reikalingą pagalbą mokiniui, jau-

niems specialistams (naujokams mo-

kytojams) ir dalykų mokytojams dir-

bantiems su skirtingų gebėjimų turin-

čiais mokiniais.  

Administracija  Per mokslo me-

tus (pagal spe-

cialistų veiklos 

planus ir esant 

reikalui) 

VGK posė-

džiai, me-

todinių 

grupių po-

sėdžiai 

3. Bendras tėvų–vaikų–mokytojų–spe-

cialistų pokalbis – diskusija „Mo-

kykla. Vaikas. Tėvai“ (tikslinėms 

grupėms, pvz. SUP mokiniai, gabūs 

mokiniai, klasės kolektyvas ir pan.). 

Administracija 

 

Pagal specia-

listų planus 

Metodinė 

taryba 

4. Pamokos netradicinėje aplinkoje 

(1–2 pamokas per mokslo metus). 

Pavaduotojai ugdymui 

Visi mokytojai 

Per mokslo me-

tus pagal  

ilgalaikį planą 

Metodinių 

grupių  

posėdžiai 

Metodinė 

taryba 

5. Renginiai tėvams : Administracija  Klasių susi-

rinkimai - 

individualūs 

pokalbiai 

 

Visuotinis tėvų susirinkimas. 

 

Klasių vadovai,  

 

Spalio 9 d. 

 

Atvirų durų dienos I (integruotos 

veiklos mokyklos bendruomenei): 

• ,,Erasmus diena“ - integruota  

valanda mokiniams ir tėvams; 

 

• Viktorina ,,Noriu žinoti“ 

(mokiniams, tėvams, mokytojams“). 

 

 

KMD metodinė grupė 

 

 

Tiksliųjų, gamt. ir soc. 

mokslų mokyt. metod.  

grupė 

 

 

Gruodžio mėn.  

10–14 d. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskaity-

mas  

Klasių susirinkimai, individualūs po-

kalbiai. 

Klasių vadovai 

 

Gruodžio mėn. 

 

Atvirų durų dienos II (integruotos 

veiklos mokyklos bendruomenei): 

• ,,Dizaino diena“; 

• ,,Tėvai – mokytojai, mokiniai 

– mokytojai“. 

Pradinių kl., ikimo-

kykl. ir priešmok. ug-

dymo mokytojų meto-

dinė grupė 

 

Kovo mėn. 

27–29 d. 

 

 

 

Klasių susirinkimai, individualūs 

pokalbiai. 

Klasių vadovai Kovo mėn. 

6. Parengti mokyklos bendruomenės 

skatinimo tvarkos aprašą (naujos 

skatinimo formos ir susitarimai). 

Administracija Per I trimestrą Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 

7. Mokyklos ir vietos bendruomenių į-

sitraukimas į SEU (Endriejavo seniū-

nija, miestelio biblioteka, kultūros ir 

pagyvenusių žmonių socialinės glo-

bos dienos centras, bažnyčia ir kt.).  

Įvairių mokinių saviraiškos, sociali-

zacijos veiklų, varžybų, projektų ar 

renginių organizavimas ir vykdymas: 

• Valstybinės šventės (Sausio 13-

oji; Vasario 16-oji ir Lietuvos 

valstybės atkūrimo trisdešimtme-

tis); 

• Užgavėnės; 

• Kaziuko mugė ir kt. 

Pavaduotojai ugdymui 

Klasių vadovai 

 

 

Visus mokslo  

metus pagal 

UP ir mo-

kyklos rengi-

nių planą  

(priedas) 

 

 

 

 

Pagal Endrie-

javo seniūnijos 

bendruomenių 

planus ir susi-

tarimą. 

Mokyklos 

taryba,  

tėvų susirin-

kimai, infor-

macija rajo-

niniame 

laikraštyje 

„Banga“, 

mokyklos 

internetinėje 

svetainėje  

 

8. Prevencinių programų  

įgyvendinimas: 

• „Laikas kartu“ (pradinukai, PUG); 

• „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 kl.); 

• „Raktai į sėkmę“ (9, 10 kl.); 

• V. Šerborn vystymo judesiu meto-

das (PUG). 

 

 

PUG, pradinių klasių 

mokytojai 

Klasių vadovai 

PUG mokytojas 

 

Pagal klasių 

vadovų ir  

ikimokyklinio, 

priešmo-

kyklinio ug-

dymo moky-

tojų 

 veiklos prog-

ramas 

Mokytojų 

taryba 

Tėvų susi-

rinkimai 

9. Mokinių (vaikų) dalyvavimas kon-

kursuose, olimpiadose, projektuose, 

varžybose. 

Pavaduotojai ugdymui 

Ikimokyklinio, 

 priešmokyklinio 

 ugdymo mokytojai 

Klasių vadovai 

Pagal  

mokyklos  

renginių planą 

 

Mokyklos 

taryba,  

metodinių 

grupių po-

sėdžiai 

10. Mokytojų dalyvavimas ir dalijimasis 

darbo patirtimi: mokyklos, rajono, 

respublikos, metodiniuose rengi-

niuose. 

Pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

 

Pagal metodi-

nių grupių  

planus 

Metodinių 

grupių  

posėdžiai 

11.  Kurti edukacines erdves mokykloje 

ir darželyje. 

Administracija 

  

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskaity-

mas  

12. Strateginio plano parengimas  

2020 – 2025 m. m. 

Darbo grupė Iki sausio mėn. Mokyklos  

taryba 

13. Socializacijos, prevencijos, E-twi-

ning ir kt. projektų, paraiškų, atitin-

kančių mokyklos veiklos tikslą, ren-

gimas ir įgyvendinimas: 

• Neformaliojo vaikų švietimo pas-

laugų plėtros projektas – fizinio ak-

tyvumo edukacinės pamokos; 

• Sveikatos stiprinančios mokyklos 

programos ,,Sveikai gyventi – ilgai 

gyventi“ parengimas; 

• Jaunimo iniciatyvų projekto pa-

rengimas; 

• Socializacijos (vaikų vasaros  

organizavimo) projekto paraiškos 

parengimas ir įgyvendinimas. 

 

 

 

 

Administracija 

 

 

 

 

 

Mokinių taryba 

 

Pavaduotojas ugdymui 

 

 

 

 

Pagal parengtą 

ir suderintą su-

tartį 

Spalio mėn.  

 

 

Sausio mėn. 

 

Gegužės mėn. 

Mokyklos 

taryba 

 

 

 

25. 3 uždavinys – Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę bei ug-

dymosi aplinkas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskaitymas  

1. Pristatyti mokyklos bendruomenės 

veiklą ir mokinių laimėjimus bei  

pasiekimus internetinėse svetainėse. 

Pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

Nuolat www.endrieja-

vas.klai-

peda.lm.lt 

2. Radijo laidų mokyklos bendruomenei 

vedimas (tėvelių interviu). 

Pavaduotojas ugdymui 

Dalykų mokytojai 

Pagal radijo 

laidų grafiką 

Radijo laidos  

3 pertraukos ar 

kt. veiklos metu 

3. Dalijimasis gerąja patirtimi: 

• Šalies ir rajono spaudoje. 

• Rajono švietimo įstaigose ir kt.. 

Pavaduotojai ugdymui 

Mokytojai 

Specialistai 

Per mokslo 

metus 

Straipsnis 

 spaudoje 

Renginiai 

4. Įsigyti naujų IKT (pagal poreikį ir gali-

mybes atnaujinti kompiuterinę tech-

niką). 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams 

Iki 2020 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokyklos  

taryba 

5. Turtinti bibliotekos ir skaityklos fon-

dus. 

Bibliotekininkas 2020 m.  

kovo-birželio 

mėn. 

Mokyklos 

 taryba 

Parengti bibliotekos zonų planą (poil-

sio, knygų skaitymo ir kt.) 

Gegužės  

mėnuo 

6. Atnaujinti mokyklinius baldus: 

Nupirkti kėdes. 

Pagal galimybes baldus matematikos 

kabinetui. 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 

 

7. Atlikti mokyklos patalpų remontą.  

• Mokyklos vidaus patalpų remon-

tas: anglų kalbos, buhalterio kabinetų 

remontas. 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskaitymas  

8. Sutvarkyti darželio ir mokyklos  teri-

toriją: 

• Sutvarkyti laiptus prie įėjimo į 

grupes. 

• Mokykloje ir darželyje padaryti 

korteles gėlėms ir medžiams. 

 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams  

Ūkvedys 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 

 

9. Aprūpinti kabinetus kanceliarinėmis ir 

reikalingomis darbo priemonėmis. 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams  

ūkvedys 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos ta-

ryba 

10. Įsigyti ir sutvarkyti ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėje grupėse: 

• Apsaugos ir priešgaisrinę signali-

zaciją. 

• Rekuperacinę (vėdinimo) sis-

temą. 

11. Išsiaiškinti galimybes ir poreikį: 

• Planšetinių kompiuterių (esan-

čių mokykloje) panaudojimas el. 

knygų skaitymui); 

• Ausinės prie kompiuterių bib-

liotekoje; 

Pavaduotojas ūkio  

reikalams  

ūkvedys 

 

Iki 2019 m. 

11 mėn. 

Mokyklos ta-

ryba 

12. Sukurti interaktyvią IT grįžtamojo  

ryšio platformą. 

IT mokytojas Iki 2020 m. Mokyklos ta-

ryba 

13. Stebėsenos vykdymas. Administracija Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 

 

IV SKYRIUS 

 LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

26. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

26.1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas integruojant prevencines 

programas į ugdymo turinio mokymo(si) veiklas; 

26.2. pagerės individualūs kiekvieno 6–9 klasės mokinio matematiniai gebėjimai, o jų 

matematikos pažanga kils bent 5–7 proc.;  

26.3. padidės tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą mokykloje, gerės mokyklos ir tėvų 

komunikacija ir bent 55 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvaus mokyklos organizuojamose 

renginiuose ir kitose bendruomenės veiklose;  

26.4. įrengtos naujos edukacinės aplinkos ir erdvės, atsiradusios didesnės galimybės 

mokinių praktinei, tiriamajai veiklai, gerins pamokų kokybę bei didins mokinių mokymosi motyva-

ciją:  

26.4.1. mokykla sieks, kad gerėtų mokinių akademiniai pasiekimai, kad mokiniai nuo-

lat, nuosekliai įgytų naujų žinių ir padariusių pažangą mokinių iš atskirų dalykų lyginant su praėju-

siais mokslo metais bus ne mažiau kaip 50 proc.; 

26.4.2. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) pamokos kokybę įvertins aukštesne kaip 

vidutine verte. 

 

V SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

  27. Planui įgyvendinti planuojama panaudoti savivaldybės biudžeto ir valstybės biu-

džeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Dalis plano bus finansuojama iš paramos lėšų (2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio). 
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VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

29. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorė. 

30. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 

____________________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2019 m. rugpjūčio 28 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. V3-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

2019–2020 m. m. veiklos plano 

priedas 

 

ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdy-

tojas 

Vykdymo ter-

minas 

1. Mokslo ir žinių šventė.   Administracija 

Genovaitė Marijona Paniulaitienė, 

10 kl. 

Rugsėjo 2 d. 

2. Mokytojų diena.  

 

Genovaitė Marijona Paniulaitienė, 

MT 

Spalio 4 d. 

3. Integruotos edukacinės veiklos ir 

sveikatingumo dienos: 

• Sportinis piknikas. 

 

 

• Kūrybinių dirbtuvių diena. 

• Žiemos sporto diena. 

• ,,Lietuvos atkūrimo trisde-

šimtmetis ir tegul žydi laisvė“ (prak-

tinių veiklų diena). 

• Turizmo diena su šeima (1–10 

kl.) 

 

• Mokinių edukacinės išvykos,  

kelionės (ikimok., priešmok. grupių 

vaikai, 1–10 kl.). 

 

 

Pradinių kl., ikimokykl. ir prieš-

mok. ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

Klasių vadovai 

Klasių vadovai 

Tiksliųjų, gamtos ir socialinių 

mokslų mokytojų metodinė grupė 

 

Klasių vadovai  

 

 

Klasių vadovai, mokytojai 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

Vasario mėn. 

Kovo mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

(pagal susita-

rimą klasėse) 

Per mokslo me-

tus 

 

4. Renginiai tėvams  

Atvirų durų dienos I (integruotos 

veiklos mokyklos bendruomenei): 

• ,,Erasmus diena“ – integruota 

valanda mokiniams ir tėvams; 

• Viktorina ,,Noriu žinoti“ (mo-

kiniams, tėvams, mokytojams“). 

 

Klasių susirinkimai, individualūs po-

kalbiai. 

Atvirų durų dienos II (integruotos 

veiklos mokyklos bendruomenei): 

• ,,Dizaino diena“; 

• ,,Tėvai – mokytojai, mokiniai 

– mokytojai“. 

Klasių susirinkimai, individualūs po-

kalbiai. 

 

 

 

 

KMD metodinė grupė 

 

Tiksliųjų, gamt. ir soc. mokslų 

mokyt. metod.  

grupė 

Klasių vadovai 

 

Pradinių kl., ikimokykl. ir prieš-

mok. ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

 

 

Klasių vadovai 

 

 

 

Gruodžio mėn.  

10–14 d.  

 

 

 

Gruodžio mėn.  

 

Kovo mėn 

27–29 d.  

 

 

 

Kovo mėn. 

5. Adventiniai renginiai: 

• ,, Įžiebkim židinį gerumo“. 

• Vakaronė darželio bendruo-

menei. 

 

Kalbų metodinė grupė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

 

Gruodžio 2 d. 

Gruodžio 6 d. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdy-

tojas 

Vykdymo ter-

minas 

6. Karnavalas (5–10 kl.) Klasių vadovai Gruodžio 20 d.  

7. Padėkos diena „Gerumo nebūna per 

daug“. 

Administracija Gruodžio 30 d. 

. Karjeros diena Mokyklos taryba Vasario mėn. 

9. Socialinė akcija „Darom 2020“. Administracija Balandžio mėn. 

10. Šeimos diena ,,Po žaliuoju skliautu – 

auginkime talentams sparnus“. 

 

Pradinių kl.,  

ikimokykl. ir priešmok. ugdymo 

mokytojų metodinė grupė 

Gegužės mėn. 

11. Mokytojų ir darbuotojų edukacinė 

išvyka. 

Metodinė taryba Per mokslo me-

tus 

12. Mokslo metų baigimo renginiai: 

• Lik sveikas, darželi!;  

• 1–5 kl., 6–9 kl. mokiniams; 

• Paskutinis skambutis (4, 10 

kl. mokiniams). 

 

PUG mokytojos 

Administracija MT 

Klasių vadovai, 10 kl. 

 

Gegužės, birže-

lio  mėn. 

14. Mokyklos bendruomenės kūrybinių 

darbų parodos, konkursai, savano-

rystės akcijos (Šv. Kalėdų, Velykų, 

Motinos dienoms paminėti). 

Dailės ir technologijų mokytojai, 

neformaliojo švietimo (dailės) bū-

relio vadovai 

Per mokslo me-

tus 

           

__________________________ 
 

 

 


