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       Endriejavas 
Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Užgavėnės mokyklos bendruomenei: 

• Užgavėnių šėlsmas darželyje; 

• Užgavėnių žaidimai, šokiai ir kitokios 

linksmybės (1 – 4 kl.); 

• ,,Blynų čempionatas“ (5–10 kl.) 

03–02 d. Pradinių kl., 

ikimok., PUG. 

ugdymo mokytojų 

metodinės grupės 

MT 

Kaziuko mugėje darželinukai. 03–04 d. 

 

Mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Keturiasdešimt 

sparnuočių"!  (2, 4 kl., grotažo technika). 

 

03–10 d. 

 

Mokytoja I. 

Raudonė 

Dailyraščio konkursas ,,Rašau Lietuvai“ (1– 4 kl.); 

 

03–15 d. 

 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Dalyvavimas piešinių konkurse ,,Piešiu kalbą''; 03 mėn. Mokytoja  

G. Butavičienė Konkursas ,,Uždavinys eilėraštyje''. 

2. Metodinė veikla  

• Integruota lietuvių k. – istorijos pamoka, skirta 

Knygnešio dienos minėjimui. 

• Integruota lietuvių k. – dailės pamoka. 

• Integruota lietuvių k. – matematikos pamoka. 

• Integruota lietuvių k. – anglų pamoka.  

• Išvyka į kino teatrą ,,Minija''.  

• Metodinių grupių pasitarimai. 

 

03–16 d. 

 

 

 

Pagal 

suderintą 

laiką 

Kalbų metodinė 

grupė (KMD)  

 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

3. Mokytojų tarybos posėdis 03–28 d.  Administracija 

4. Renginiai tėvams: 

Trišaliai pokalbiai (triados). 

 

03 mėn.  

 

 

Klasių vadovai, 

grupių, 

dalykų mokytojai. 

Specialistai 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla  

5. Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ  MT, klasių vadovai, 



(veiklos pagal parengtą planą)“ 

 

03 mėn. 

 

grupių mokytojai, 

specialistai  

6. Klasės valandėlės: 

• „Be patyčių“. 

1-10 kl., 

darželio 

auklėtiniai 

R. Fedijienė 

• „Kaip įveikti stresą“. 7-10 kl. 

Apklausa ,,Mokytojų pasirengimas įtraukiajam 

ugdymui“. 

03 mėn. Specialistai 

7. VGK posėdžiai 03 mėn. 

(pagal 

reikalingumą 

ir suderintą 

laiką) 

E. Janušauskienė 

Priežiūra 

8. PUG ir ikimokyklinių grupių veiklos stebėjimas  03 mėn. Administracija 

9. VIP fiksavimas (kompetencijų aplanko pildymas).  03 mėn. Administracija 

10. Socialinio ir emocinio programos įgyvendinimo įtaka 

pamokos kokybei, mokinių akademiniams 

pasiekimams gerinti mokykloje 

03 mėn. Administracija 

Tiriamoji veikla 

11. Mokinio neformaliojo švietimo pasirinkimo lūkesčiai, 

gebėjimai ir galimybės. 

03 mėn. Administracija 

12. 1-4, 5-10 klasių mokinių II trimestro rezultatų analizė. 03 mėn. Administracija 
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