
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

2019–2020 m. m. veiklos plano 

priedas 

 

ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Mokslo ir žinių šventė.   Administracija 

Genovaitė Marijona  

Paniulaitienė, 10 kl. 

 

Rugsėjo 2 d. 

2. Mokytojų diena.  

 

Genovaitė Marijona  

Paniulaitienė, MT 

Spalio 4 d. 

3. Integruotos edukacinės veiklos ir  

sveikatingumo dienos: 

• ,,Lietuvos atkūrimo trisdešimtmetis ir 

tegul žydi laisvė“ (praktinių veiklų diena). 

 

 

 

• Sportinis piknikas. 

 

• Kūrybinių dirbtuvių diena. 

 

 

• Žiemos sporto diena. 

 

• Turizmo diena su šeima. 

 

• Mokinių edukacinės išvykos,  

kelionės (ikimok., priešmok. grupių vaikai, 

1–10 kl.). 

 

 

Tiksliųjų, gamtos ir 

socialinių mokslų mokytojų 

metodinė  

grupė 

 

Pradinių kl.,  

ikimokykl. ir priešmok. 

ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

 

Klasių vadovai 

 

Visi mokytojai 

 

 

Klasių vadovai, mokytojai 

 

 

Kovo  mėn. 

 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

Vasario mėn. 

 

Birželio mėn. 

 

 

Per mokslo 

metus 

4. Renginiai tėvams  

Atvirų durų dienos (integruotos veiklos 

mokyklos bendruomenei): 

• ,,Erasmus diena“ - integruota valanda 

mokiniams ir tėvams; 

 

• Viktorina ,,Noriu žinoti“ (mokiniams, 

tėvams, mokytojams“). 

 

Klasių susirinkimai - individualūs pokalbiai. 

 

Atvirų durų dienos (integruotos veiklos 

mokyklos bendruomenei): 

• ,,Dizaino diena“; 

• ,,Tėvai – mokytojai, mokiniai-

mokytojai“. 

 

 

 

 

KMD metodinė grupė 

 

Tiksliųjų, gamt. ir soc. 

mokslų mokyt. metod.  

grupė 

 

Klasių vadovai 

 

 

Pradinių kl.,  

ikimokykl. ir priešmok. 

ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

 

 

 

 

Gruodžio mėn.  

10 – 14 d. 

 

 

 

 

Gruodžio mėn.  

Kovo mėn. 

 

5. Adventinė diena. ,, Įžiebkim židinį gerumo“. Kalbų metodinė grupė Gruodžio 2 d. 



2 

  

6. Adventinė vakaronė darželio   

bendruomenei. 

Ikimokykl. ir priešmok. 

ugdymo mokytojai 

Gruodžio mėn. 

7. Karnavalas (5–10 kl.) Klasių vadovai 

 

Gruodžio 20 

mėn. 

8. Padėkos diena „Gerumo nebūna per daug“. Administracija Gruodžio 30 d. 

9. Karjeros diena Mokyklos taryba Vasario mėn. 

10. Socialinė akcija „Darom 2020“. Administracija Balandžio mėn. 

11. Šeimos diena ,, Po žaliuoju skliautu-

auginkime talentams sparnus“. 

 

Pradinių kl.,  

ikimokykl. ir priešmok. 

ugdymo mokytojų metodinė 

grupė 

Gegužės mėn. 

12. Išvyka mokytojų ir darbuotojų. Metodinė taryba Per mokslo 

metus 

13. Mokslo metų baigimo renginiai: 

• Lik sveikas, darželi!;  

• 1–5 kl., 6–9 kl. mokiniams; 

• Paskutinis skambutis (4, 10 kl. 

• mokiniams). 

PUG mokytojos 

 

Administracija  MT 

Klasių vadovai, 10 kl. 

Gegužės, 

birželio  mėn. 

14. Mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų 

parodos, konkursai, savanorystės akcijos (Šv. 

Kalėdų, Velykų, Motinos dienoms paminėti). 

 

Dailės ir technologijų 

mokytojai, neformaliojo šv. 

dailės būrelio vadovai 

Per mokslo 

metus 

           

__________________________ 
 

 


