
 
 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
        

                   TVIRTINU 

Mokyklos direktorė 

 

                                                     Vilma Ugintienė    

 

2022 M. BALANDŽIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2022 m. kovo 31 d. Nr. D6-20 

Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės ir renginiai Laikas Atsakingas 

1. Metodinės tarybos posėdis. 04 – 08 d.  

 

Pavaduotojai 

ugdymui 

2. NMPP (nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimas) 

4,6,8 kl. vykdymas (pagal grafiką). 

04 mėn. V. Varnelienė 

3. Praktinių užsiėmimų ciklas mokiniams „Savo ateitį 

kuriu šiandien“ (projektas KK, 2 užsiėmimas). 

 04 – 14 d. Administracija 

4. Individualios/grupinės konsultacijos 1–8 klasių 

mokiniams (KK). 

04 mėn. Pradinių kl., kalbų, 

tiksl., gamtos ir soc. 

mokslų, technologijų 

ir  IT  mokytojai 

5. Bendradarbiavimas su tėvais. 

Grupių, klasių tėvų individualūs pokalbiai (triados). 

Pagal 

suderintą 

laiką 

Klasių vadovai, 

grupių mokytojai 

6. Metodinė veikla: 

• Pasitarimai metodinėse grupėse. 

Iki 04 – 09 d.  

 

Metodinių grupių 

pirmininkai  

 

E. Skolevičienė 

 

Pavaduotojas 

ugdymui 

 

• Integruotos atviros anglų kalbos pamokos (7 kl., 

8kl., 9 kl.). 

04 – 06 d. 

Metodinė diena - ,,Kolega kolegai” 

• ,,Sėkmingos pamokos virsmas: struktūros 

modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, savivaldaus 

mokymo skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo 

praktika“ (KK). 

04 – 25 d. 

Darželinukų savaitė : 

• ,,Kuriu ir vaidinu draugams” 

• ,,Žiniuko” olimpiada (integruotos veiklos 

04–25 – 30 d.  

 

Ikimokyklinio ir 

PUG, 1, 4 kl. 

mokytojos 



grupėse). 

• Ugdomosios veiklos stebėjimas, daromos 

pažangos PUG , I kl. ir sėkmių aptarimas. 

Renginys darželinukams. 

Projekto Lietuvos mažųjų žaidynių (II etapas) 

04 –15 d.  

 

L. Šiaulytienė 

D. Zarambė 

• Viktorina skirta žemės, meteorologijos ir 

kosmoso dienoms (5–10 kl.). 

Pagal planą Tiksliųjų, gamt. ir 

soc. mokslų mokyt. 

metodinė grupė 

7. Parodos: 

• ,,Kuria jaunieji dizaineriai“ (1– 4 kl.). 

04 mėn. 

 

Pradinių klasių, 

ikimokyklinio ir 

PUG mokytojai • ,,Velykinis margutis”. 

8. Edukacinės išvykos: 

• į Tado Ivanausko muziejų. (4 kl.).  

• į  Eureka iliuzijų namus Palangoje (2, 3 kl.). 

04 –14 d.  

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

9. Akcija ,,Darom”. 04 mėn.  

 

MT, D. Zarambė 

Pavad. ūk. reikalams 

10. Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose ir konkursuose. Švietimo pl. Dalykų mokytojai 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

11. VGK posėdis. 

 

Pagal 

susitarimą 

E. Janušauskienė 

12. Klasės valandėlės: 

• „Sudėtinės emocijos ir kodėl yra 

normalu jausti prieštaringus jausmus“ (7-9 kl.). 

04 mėn.  

 

R. Fedijienė 

„Kas aš ir ką testai sako apie mane“ (5-9 kl.) 

Užsiėmimai: 

 „Žaisk ir būk saugus“ (1-4) kl.  

„Sveika mityba“  (2 kl.) 

I. Alminauskaitė 

Priežiūra 

13. Socialinio ir emocinio ugdymo, integruotų  programų 

įgyvendinimas. 

04 mėn.  Administracija 

14. Pagalbos mokiniams teikimas. 04 mėn. Administracija 

15. Klasių vadovų veiklos priežiūra 04 mėn. Administracija 

16. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

integruotos veiklos organizavimas ir refleksija. 

04 mėn. 

 

Administracija 

 

________________ 

 

 

 


