
               
 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 TVIRTINU 

Mokyklos direktorė 

 

 Vilma Ugintienė   

 
2020 M. KOVO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

            2020 m. vasario 28 d. Nr. D3-3 

       Endriejavas 
Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Psichologinės konsultacijos: 

•  mokytojų grupei 

• 3 klasės tėvams 

03-02 d. 

15.00 val. 

16.00 val. 

Administracija 

2. Renginys Endriejavo seniūnijos 

bendruomenei mokykloje ,,Aš tikrai myliu 

Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 

30-mečiui paminėti 

03–10 d. 

13.00 val. 

 
 

 Tiksliųjų, gamt. ir 

soc. mokslų 

metodinė grupė 
 

3. Metodinė veikla  

• pamokos, veiklos netradicinėse 

aplinkose; 

• ,,V. Šerborn vystimo judesiu 

metodas“  geroji patirtis; 

• integruota anglų k., pasaulio 

pažinimo ir dailės pamokos; 

• integruota IT ir fizikos pamoka  

03 mėn. Pradinių kl., 

ikimok., PUG. 

ugdymo mokytojų 

metodinė grupė 

 

Tiksliųjų, gamt. ir 

soc. mokslų 

metodinė grupė 

4. Muzikinės radijo laidos (penktadieniais)  03 mėn. 

 

Mokinių taryba 

5. Renginiai tėvams: 

• Grupių, klasių tėvų susirinkimai, 

individualūs pokalbiai; 

• Atvirų durų dienos (edukaciniai 

užsiėmimai, veiklos netradicinėse aplinkose 

ir integruotos veiklos mokyklos 

bendruomenei: 

,,Dizaino diena“, ,,Tėvai mokytojai, mokiniai 

03 mėn.  

 

 

 

27 – 29 d. 

 

 

 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

Specialistai 

 

Tiksliųjų, gamt. ir 

soc. mokslų 

metodinė grupė ir 

pradinių kl., 



mokytojai“) 

• Teatro savaitė ikimokyklinėse ir PUG 

grupėse ,,Kuriu ir vaidinu“ 

 

23 – 27d. 

ikimok., PUG. 

ugdymo mokytojų 

metodinė grupė 

6. NMPP (nacionalinio mokinių pasiekimų 

patikrinimas) 4,8 kl. vykdymas (pagal 

grafiką) 

03 mėn. V. Varnelienė 

7. Rekolekcijos Endriejavo Šv. apaštalo 

Andriejaus bažnyčioje (mokyklos 

bendruomenei) 

03–30 d. 

9.00 val. 

Administracija 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla  

8. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE 

PATYČIŲ (veiklos pagal parengtą 

planą)“ 

 

 

03 mėn. 

 

MT, kllasių 

vadovai, grupių 

mokytojai, 

specialistai  

9. Užsiėmimai-pamokos: 

Psichinės sveikatos stiprinimas: emocijų 

savireguliacija  

• „Atverk paguodos skrynelę“ (4 kl.)  

• Sveika mityba ir nutukimo prevencija: 

„Sveikos mitybos principai ir taisyklės“ 

(ikimokyklinėms ir priešmokyklinėms 

grupėms, 1-2 kl.) 

• Fizinis aktyvumas: „Fizinio aktyvumo 

rūšys mūsų gyvenime“, 3-4 kl. 

03 mėn. J. Rimkutė 

Patyčių prevencijos mėnuo  

• Užsiėmimai – kl. valandėlės (1-4 kl.) 

03 mėn. A. Antanaitytė 

10. VGK integruota veikla 03 mėn. E. Janušauskienė 

Priežiūra 

11. PUG ir ikimokyklinių grupių veiklos 

stebėjimas  

03 mėn. Administracija 

12. VIP. Mokinių įsivertinimas.  03 mėn. Administracija 

13. Socialinio ir emocinio programos 

įgyvendinimo įtaka pamokos kokybei, 

mokinių akademiniams pasiekimams gerinti 

mokykloje 

03 mėn. Administracija 

Tiriamoji veikla 

14. Mokinio neformaliojo švietimo pasirinkimo 

lūkesčiai, gebėjimai ir galimybės 

03 mėn. Administracija 

15. 1-4, 5-10 klasių mokinių II trimestro 

rezultatų analizė. 

03 mėn. Administracija 

 

   ________________ 


