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2021 M. VASARIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2021 m. sausio 29 d. Nr. D3-1 

Endriejavas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Mokyklos tarybos posėdis 02–03 d. 

15.00 val. 

L. Gubovienė 

Administracija 

2. Edukaciniai užsiėmimai darželyje: 

• „Užgavėnių kaukių gamyba“ (kūrybinių darbų 

paroda). 

• Žaidimų valanda ,,Užgavėnės, och!“. 

• Pramoga ,,Lietuvoje Sveikuoliai auga“. 

02–8-12 d. 

 

02–15 d. 

9.00 val. 

11.00 val. 

Meninio, priešmo-

kyklinio ir ikimo-

kyklinio ugdymo  

mokytojai  

3. ,,Akcija ,,Mano geri darbai“. 02 mėn. Mokinių taryba 

Laima Dargevičienė 

4. Karjeros mėnuo. 02 mėn. 

  

Dalykų mokytojai 

V. Varnelienė 

5. Mokyklos bendruomenės renginiai Lietuvos valstybės 

šventėms paminėti 

Pradinukai: 

• 3 klasės video pristatymas  ,,Lietuvos kuni- 

gaikščiai"; 

• ,,Aš myliu Lietuvą" virtuali darbų paroda; 

•   Virtuali  Užgavėnėms skirtų darbų paroda 

,,Čimdži rimdži šakar makar".  

(Mokyklos svetainėje ir mokyklos facebook'o pasky-

roje). 

• Virtualus sporto renginys ,,Sportuojam 

drauge“. 

 

 

 

02–04 d. 

 

02–12 d. 

 

 

 

 

02–08-15 d. 

 

  

 

Pradinių klasių  

mokytojai 

 

 

 

 

 

 

A. Bušeckas 

6. Seminaras  mokytojams „Savivaldaus mokymo organi-

zavimas taikant šiuolaikines technologijas“. 

02–19 d.  

9.00 val. 

Administracija 

7. Projektas ,,Kokybės krepšelis” (KK): (užduočių rengi-
mas į el. banką). 

02 mėn. Darbo grupė 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

8. • VGK posėdžiai 02 mėn. E. Janušauskienė 

• Klasės valandėlė "Kaip pagerinti atmintį ir  

efektyviau mokytis" (8–9 kl.) 

02 mėn. A. Antanaitytė 

Priežiūra, tiriamoji veikla 

9.  Mokinių ugdymas karjerai 02 mėn. Administracija 



10. Strateginio plano įgyvendinimo analizė 02 mėn. Administracija 

11. Specialiųjų poreikių  mokinių daroma pažanga ugdant  

mokėjimo mokytis kompetencijas ir socialinius įgū-

džius per dalykų pamokas (5, 6 kl.)  

02 mėn. Administracija 

12. Informacinių kompiuterinių technologijų, skaitmeninių 

mokymo priemonių taikymas ugdymo procese (nuoto-

linis ugdymas) 

02 mėn. Administracija 

13. Projektas (KK)  Mokinių individualios pažangos įsi-

vertinimas pamokoje, neformaliojoje veikloje (1–8 kl.).  

02 mėn. Administracija 

 

14. Apklausos mokytojams ir mokiniams ,,Individualios 

pažangos įsivertinimo įtaka mokinių pasiekimams bei 

mokyklos pažangai“ 

02 mėn. Pavaduotoja 

 ugdymui 

   ________________ 

 

 

 


