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2022 M. LAPKRIČIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2022-11-03 Nr. D6-27 

Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. 

 

Dalyvavimas netradiciniuose renginiuose mokykloje, 

ikimokyklinėse ir priešmokyklinėje ugdymo grupėse ir 

Endriejavo miestelyje: 

 

11 mėn. 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 
• Akcijoje ,,Moliūgėlio šviesa" (darželio 

bendruomenei). 

• Akcijoje „Tolerancijos diena“ tema 

"Namas". 

11-16 d. Specialistai, MT 

• ,,Advento vainiko įžiebimo rytmetyje“ 

mokyklos bendruomenei. 

11 – 28 d. 

 

KMD metodinė 

grupė 

• Endriejavo seniūnijos bendruomenės 

Renginyje ,,Ožio diena“. 

 

 Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

 • Tinklinio varžybos (7 – 8; 9 – 10 klasės ). 11 mėn. A. Bušeckas 

2. Mokymai tėvams „Savivaldus mokymas – tai mokymas 

gyvenimui“ . 

11 – 17 d. 

17.30 val. 

Administracija 

3. • Klasių /grupių susirinkimai, individualūs pokalbiai 

,,Mokytojas - mokinys-tėvai“. 

Pagal 

suderintą 

grafiką ar 

(susitarimą) 

Grupių mokytojos 

Klasių vadovai 

4. • Individualios/grupinės konsultacijos 1–8 klasių mokiniams. Pradinių klasių, 

dalykų mokytojai 

5. Metodinė veikla.  

• Integruotų  pamokų/veiklų vedimas, kolegialus 

grįžtamasis ryšys; 

• Patyriminio ugdymo organizavimas 

mokykloje (veiklos kt. aplinkose, projektinė klasių veikla, 

edukacinės išvykos ir kt.). 

 

 

11 mėn. 

 

 

 

 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

 

Dalykų mokytojai 

Klasių vadovai 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

6. Užsiėmimai: 

,,Sveika mityba" (Kiškučių gr.) 

,,Augu ir keičiuosi" (4 klasė).  

 

11 mėn. R. Palionienė 

Straipsniai (https://www.endriejavomokykla.lt/): 

• „Vaikų „ožiai“: kada verta sunerimti?“ (darželio 

11 mėn. 

 

R. Fedijienė 



ugdytinių tėvai); 

• „Nusiteikimo galia: formuokime pozityvų požiūrį į 

mokslą“ (1 –4 kl. mokinių tėvai); 

• „Kaip įveikti baimes ir siekti tikslų“ (5 –10 kl. mokinių 

tėvai). 

Bendradarbiavimas su J. Šaulio gimnazija, įgyvendinant 

projektą ,,Mokyklų sveikatingumo iniciatyvų rėmimas": 

11 – 09 d. 

 

R. Palionienė 

• Praktiniai užsiėmimai "Maistas kaip vaistas: 

Maisto produktų kokybė bei poveikis žmogaus sveikata (9–10 

kl.)." 

• Paskaita "Kaip veidas pražysta spuogais. Kaip 

prižiūrėti veido odą. Veido odos žemėlapis: aknė"       (9–10 

kl.). 

Priežiūra 

7. Kontrolinių, savarankiškų darbų organizavimas, vertinimas, 

grįžtamasis ryšys. 

11 mėn. Administracija 

8. Socialinio ir emocinio ugdymo, integruotų  programų 

įgyvendinimas.  

11 mėn. Administracija 

9. Bendradarbiavimas su tėvais (klasių vadovai, mokytojai, 

administracija). 

11 mėn. Administracija 

10. Besiruošiančių atestacijai pedagogų veiklos priežiūra. 11 mėn. Administracija 

Tiriamoji veikla 

11. Lankomumo analizė. 11 mėn. V. Varnelienė 

    

   ________________________ 

 

 

 

 


