
 
KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

                          

                   TVIRTINU 

                   Mokyklos direktorė 

 

                                                   Vilma Ugintienė     

                         

2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2021-10-29 Nr. D3-26 

Endriejavas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. 

 

Netradiciniai renginiai mokykloje, ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėje ugdymo grupėse: 

 Valanda šokio, žaidimų ritmu 

lauke“ (ikimokyklinukų ir PUG grupių projektinės 

veiklos gamtoje). 

 Tolerancijos diena. 

 Respublikinis mokinių kūrybinių 

darbų paroda – konkursas „Gerų darbų Advento 

kalendorius delnuose“. 

 

 

2 kartus 

per mėn. 

 

11-16 d. 

 

11-01 – 12-01 d. 

 

 

Grupių, meninio 

(šokio) mokytojos 

 

Soc. pedagogė, MT 

Mokytojos: 

I. Raudonė, 

G. Butavičienė 

Akcija ,,Moliūgėlio šviesa" (darželio bendruomenei). 11 mėn. I. Komšlienė 

2. Mokyklos tarybos posėdis. 11- 24 d.  

15.00 val. 

Administracija 

3. • Klasių /grupių susirinkimai, individualūs pokalbiai 

,,Mokytojas - mokinys-tėvai“. 

Pagal suderintą 

grafiką 

Grupių mokytojos 

Klasių vadovai 

4. Metodinė veikla. Mokymai mokytojams: 

 ClassVR įrenginio panaudojimas ugdymo(si) 

procese. 

 Darbas su interaktyviuoju ekranu, grįžtamojo 

ryšio galimybės,  panaudojant IT platformas. 

 Mokinių pažangos stebėjimas, fiksavimas ir 

aptarimas metodinių grupių pasitarimuose (mokinio 

(VIP) kompetencijų aplanko pildymas); 

 Atvirų ir integruotų  pamokų vedimas 

(kontakte/nuotoliniu būdu, kolegialus grįžtamasis 

ryšys); 

 Patyriminio ugdymo organizavimas 

mokykloje (veiklos kt. aplinkose, projektinė klasių 

veikla, edukacinės išvykos ir kt.); 

Metodinė diena (ikimokyklinėse ir PUG grupėse)  

 ,,Socialinių ir emocinių kompetencijų 

lavinimas įstaigoje“.  

 

11-09 d.  

12.00 val. 

 

18 d. 10 val. 

 

 

11 mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

11 – 25 d. 

 

J. Ščerbakovas 

 

 

 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

 

Klasių vadovai 

Dalykų mokytojai 

 

Ikimokyklinio ir 

PUG metodinė grupė 

5. Praktinių užsiėmimų ciklas mokiniams „Savo ateitį 

kuriu šiandien“ (projektas KK). 

11 mėn. 

 

 

Administracija 

 

  



Mokymai tėvams „Savivaldus mokymas – tai mokymas 

gyvenimui“ (projektas KK). 

 

 

Pradinių kl., kalbų, 

tiksl., gamtos ir soc. 

mokslų, technologijų 

ir  IT  mokytojai  
Individualios/grupinės konsultacijos 1–8 klasių 

mokiniams. 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

6. Užsiėmimai: 

 „Švaros karalystėje" (1 klasė). 

 „Sveiki dantukai – graži šypsenėlė". 

(ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje ugdymo grupėse). 

11 mėn. I. Alminauskaitė 

Atmintinė ,,Kaip tinkamai atliepti neigiamas vaikų 

emocijas (darželio tėvams). 

11 mėn. R. Fedijienė 

Paskaita – užsiėmimas ,,Emocinės pagalbos galimybės 

moksleiviams ir tėvams“ (1-10 kl. ir moksleivių tėvai). 

11 mėn. R. Fedijienė 

Pranešimas ,,Vaikų kalbos ugdymas ankstyvajame 

amžiuje“(,,Drugelių“ gr. tėvų susirinkime). 

Pagal susitarimą E. Janušauskienė 

Priežiūra 

7. Metodinių grupių ir klasių vadovų dokumentacija. 11 mėn. Administracija 

8. Mokinių instruktavimas. 11 mėn. Administracija 

9. Raštvedybos reikalavimų laikymasis. 11 mėn. Administracija 

10. Socialinio ir emocinio ugdymo, integruotų  programų 

įgyvendinimas.  

11 mėn. Administracija 

11. Bendradarbiavimas su tėvais (klasių vadovai, 

mokytojai, administracija). 

11 mėn. Administracija 

12. Atvirų pamokų stebėsena, kt. veiklų grįžtamasis ryšys. 11 mėn. Administracija 

Tiriamoji veikla 

13. Projektas „Kokybės krepšelis (KK)“ 

Mokinių mokymosi motyvacijos tyrimas. 

11 mėn. R. Fedijienė 

14. Lankomumo analizė. 11 mėn. V. Varnelienė 

    

   ________________________ 

 

 

 

 

 


