
Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

2022 m. m. veiklos plano  

1 priedas 

 

ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2022 M. RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba vykdytojas Vykdymo terminas 

1. Bendradarbiavimas su Endriejavo  seniūnijos bendruomenėmis: 

Valstybinės šventės: 

• Laisvės gynėjų diena (sausio 13osios minėjimas). 

• Vasario 16-oji. Lietuvos valstybės atkūrimo diena.  

• Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

Tradiciniai renginiai: 

• Užgavėnės  

• Kaziuko mugė  

• Šeimos diena 

• ,,Ožio diena” ir kt. 

Tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinė 

grupė, meninių dalykų mokytojai, Žadeikių, 

Endriejavo bibliotekų darbuotojai 

2022 m. 

Sausio–balandžio mėn. 

2. • Mokinių edukacinės išvykos, kelionės (ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikai, 1–10 kl. mokiniai). 

Grupių, klasių vadovai Per mokslo metus  

 

3. Karjeros diena. Pavaduotojas ugdymui, Mokinių taryba Vasario mėn. 

4. Renginiai tėvams  

Integruotos edukacinės veiklos mokyklos bendruomenei: 

•  ,,Dizaino, rudeninio pikniko dienos“. (Atvirų durų diena 1 – 4 

kl. bendruomenei ). 

• 1– 10 klasių mokinių tiriamųjų darbų konferencija 

• ,,Tyrinėk. Sužinok. Atrask. Dalinkis“. (Atvirų durų diena). 

• ,,Po žaliuolju skliautu – Šok su manimi” – mokyklos 

bendruomenei, skirtas šeimos dienai paminėti. 

•  Edukacinė veikla kitose aplinkose ,, Kuriu ir vaidinu”. (Atvirų 

durų diena darželio grupių, pradinukų bendruomenėms). 

• Individualūs (trišaliai pokalbiai) ,,Mokytojas – mokinys – tėvai“.  

 

 

 

Per mokslo metus  (pagal susitarimą 

metodinėse grupėse) 

 

Pradinių klasių metodinė grupė 

 

Tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinė 

grupė 

KMD (kalbų) metodinė grupė 

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

metodinė grupė 

1 – 10 klasių vadovai, grupių mokytojos 

 

 

 

2022 m. 

 

 

Balandžio, spalio mėn. 

 

Birželis 

 

Gegužės mėn. 

 

Pagal metodinės grupės 

planą 

Vasaris, kovas; 

Lapkritis, gruodis (pagal kl. 

vadovų ir gr. mokytojų 

veiklos programas) 



• VIP refleksijos renginiai klasės bendruomenei (KK Projekto 

1.4.2. veikla). 

• Konferencija Mokyklos bendruomenei „Savivaldus 

mokymas – tai mokymas gyvenimui“ (KK projekto 1.1.4. 

veikla). 

4 – 8 kl. vadovai 

 

Darbo grupė 

Administracija 

Pagal suderintą laiką 

 

Birželio mėn. 

5. Socialinė akcija „Darom 2022“. Administracija Balandžio mėn. 

6. 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 mėn. 

 

Birželio mėn. 

,, Metskaitlis“ priemonės parengimas ir pristatymas (1–10 kl.). Klasių vadovai Birželio mėn. 

7. Mokytojų ir darbuotojų edukacinės išvykos. Metodinė taryba Per mokslo metus 

8. Mokslo ir žinių šventė. Administracija, 10 kl. 

 E. Skolevičienė,  

Rugsėjo 1 d. 

9. Mokytojų diena.  E. Skolevičienė, 10 kl. 

A. Košaitienė 

Spalio mėn. 

10. Adventiniai renginiai. Ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai 

Gruodžio mėn. 

 

11. Edukacinė pramoga ,,Švęsk kitaip“ (5–10 kl.). Klasių vadovai 

12. Padėkos diena „Dalinuosi gerumu“. Administracija 

13. Konkursai bei savanorystės akcijos: 

• Tolerancijos diena. 

• Sąmoningumo mėnuo ,,Patyčioms NE“ ir kt. 

MT, VGK nariai Per mokslo metus  

14. Mokinių kūrybinių darbų konkursai, parodos mokyklos erdvėse, 

mokyklos interjero apipavidalinimas: 

 

Dailės ir technologijų, pradinių klasių,  

ikimokyklinių ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai  

 

_____________________ 

 


