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2021 M. GRUODŽIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2021 m. lapkričio 30 d. Nr. D3-27  
Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Netradicinio ugdymo dienos: 

• Kalėdinės eglutės įžiebimas (1–10 kl.). 

 

12– 09 d. 

8.00 val. 

Mokinių taryba 

Meninio ugd. 

mokytojos 

• Valanda šokio, žaidimų ritmu lauke“ 

(ikimokyklinukų ir PUG grupių projektinės veiklos 

gamtoje). 

2 kartus 

per mėn. 

 

Grupių, meninio 

(šokio) mokytojos 

 

• Pramoga lauke ,,Skriejančios Kalėdų pasakos“. 

 

12–16 d. 

9.00 val. 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugd. mokytojos 

• Pradinukų bendruomenės žygis – pikniko 

staigmenos ir nuotykiai miške. 

12– 17 d. 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

• ,,Adventinis žiburėlis“ (1– 4 kl.). 

 

12– 23 d. 

Netradicinė diena mokyklos kieme ,,Šokio ritmu į 2022 

metus“ (5–10 kl. bendruomenės). 

12– 23 d. Dešimtokai, 

klasių vadovai, 

Meninio ugdymo 

mokytojai 

2. 

 

 

Metodinė veikla (pamokų stebėjimas): 

• Vertinimo sistemingumas pamokose ir vertinmo 

kriterijų aiškumas. 

•  Mokymasis pamokoje: savivaldumas mokantis. 

•  5 įsitraukusio ugdymo(si) matmenų elementai 

pamokose. 

12 mėn. Mokytojai  

(kolegų pamokų 

stebėjimas 

mokykloje ir 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėje 

ugdymo grupėse). 

• Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas.  12 – 07 d.  Metodinės grupės 

pirnininkė 

• Pasitarimai kitose metodinėse grupėse.  (pagal  

grafiką) 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

3. Mokyklos tarybos posėdis.   12– 08 d. 

 

Mokyklos tarybos 

pirmininkė 

4. Mokytojų tarybos posėdis.  12–15 d. 

14.30 val. 

Administracija 

5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 12–22 d. Administracija 



posėdis. (val. derinama) 

6. Valanda (konsultacija) mokyklos mokytojams. 

 

pirmadieniais 

16.00 val. 

Pavaduotojai 

ugdymui 

7. Bendradarbiavimas su tėvais: 

• VIP refleksijos renginiai klasės 4 – 8 klasių 

bendruomenėms;  

• Individualūs pokalbiai triados ,,Mokinys- 

Mokytojas-Tėvas“ (I trimestro mokinių pažangos ir 

pasiekimų aptarimas). 

 (pagal  

susitarimą) 

Klasių vadovai, 

grupių mokytojos  

8. Akcijos ir kt. renginiai: 

• ,,Paukštelių Kalėdos“ 

12 mėn. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugd. mokytojos 

• ‚,Kalėdinis bumas“ (kalėdinis paštas); 

• Mokyklos erdvių puošimas ,,Žiemos šventėms 

artėjant“. 

Mokinių taryba 

E. Jurkaitienė 

 

• „Knygų Kalėdos 2021“ 12 mėn. V. Varnelienė 

 

• Tinklinio varžybos (7-8kl, 9-10kl.); 

• Kalėdinis mokyklos sporto renginys (mokytojų, 

tėvelių ir svečių komandos). 

12 mėn. Mokinių taryba 

A. Bušeckas 

 

• Mokyklos bendruomenės renginys ,,Dalinuosi 

gerumu...“. 

12 mėn. (pagal  

susitarimą) 

Administracija 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

9. VGK posėdis  

• Mokyklos VGK veikimo algoritmo 

sudarymas įtraukiojo ugdymo kontekste“. 

• 2022 m. VGK plano suderinimas. 

Pagal  

suderintą laiką 

E. Janušauskienė 

 

SEU komandos refleksijos valanda: pozityvių santykių 

vystymas klasėje ir bendruomenėje. 

12 mėn. SEU darbo grupė 

 

Klasės valandėlė „Mano stiprybės mano ir grupės 

akimis“ (1-6 kl.). 

R. Fedijienė 

Straipsnis „Kaip tinkamai brėžti ribas vaikams?“ 

(darželio ugdytinių tėvai, 1-5 kl. mokinių tėvai) 

Priežiūra 

10. Naujai pradėjusių dirbti mokytojų veiklos priežiūra 12 mėn. Administracija 

SEU mokyklos bendruomenėje. Pavaduotojai 

Tiriamoji veikla 

11. Mokyklos kultūros įvertinimas NMVA klausimynas. 12 mėn. V. Varnelienė 

 

12. ,,Moksleivių mokymosi motyvacijos tyrimas“ (5 –10 kl. 

mokiniai). 

12 mėn. R. Fedijienė 

13. I trimestro mokinių mokymosi bei lankomumo analizė. 12 mėn. B. Darkintienė 

    

 

   ________________ 

 

 


