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2023 M. VASARIO MĖNESIO  

VEIKLOS PLANAS 

 

2023 m. sausio 31 d. Nr. D6 -2 

Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1.  Renginiai Vasario 16-ajai. Lietuvos valstybės atkūrimo  

dienai paminėti: 

 

 

02 mėn. 

 

 

 

 

 

02 – 10 d. 

 

 

 

Grupių mokytojos 

 
 

 

 

Pradinių kl. 

Istorijos, dailės ir 

technologijų mo-

kytojai 

• ,,Gimtasis kraštas – pažink, tyrinėk, žinok”(grupių 

edukacinės veiklos įvairiose aplinkose); 

• Ikimokyklinės bendruomenės darbų instaliacijos 

lauko erdvėse ,,Sveikinu Lietuvą; 

• Žygio diena ,,Žingsniuoju Lietuvai“; 

• 1–10 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda  

mokykloje ,,Susipažįstu su Lietuva – Sveikinimai Lietu-

vai". 

Kiti renginiai:   

• Saugaus interneto diena (edukacinės pamokos  

5 – 10 kl.). 

02 – 07 d.  

 

J. Ščerbakovas 

 

• Užgavėnės ,,Išvarykim žiemą“ 02 – 21 d. Grupių mokytojos 

Meninio ugdymo 

mokytojos 
• Akcija ,,Vieversys budina žemę“(vieversio dienai  

paminėti). 

02 – 24 d. 

Dalyvavimas mokyklos, rajoninėse, šalies olimpiadose, kon-

kursuose, varžybose: 
 

 

 

02 – 02 d. 

02 – 07 d.  

02 –23 d. 

 

 

 

A. Bušeckas 

 

 

Varžybos mokykloje: 

• ,,Štangos spaudimas gulint“ (7–10 klasės) ; 

• ,,Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ (5–6 klasės); 

• ,,Rankų lenkimo“ (5–10 klasės). 

 

Dalyvavimas dalykinėse olimpiadose.  Dalykų  

mokytojai 

Jungtinės Lietuvos vaikų choras (edukaciniai užsiėmimai 

4 – 7 kl. mokiniai) 

02 mėn. A. Košaitienė 

 

2. Mokyklos tarybos posėdis 

 

02–08 d.  Administracija 

3. 1–10 klasių trišaliai pokalbiai. 02 mėn. Klasių vadovai 

 

4. Metodinė diena PUG . 

• PUG bendruomenės renginys ,,Priešmokyklinės  
 



ugdymo ir atnaujintos pradinių klasių programų (1 klasės) 

tęstinumas“.   

 

02 mėn. Priešmokyklinio 

ugdymo mokyto-

jos 

 

Pavaduotojai ug-

dymui 

Specialistai 

Atvirų pamokų vedimas ir stebėjimas ,,Kolega – kolegai“: 

• Lietuvių kalba, istorija, dailės pamokose (6 –7kl.); 

 

• Integruotų veiklų ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

5. • VGK posėdžiai. 02 mėn. E. Janušauskienė 

Sveikatingumo užsiėmimai: 02 mėn. R. Palionienė 

• Integruotos sveikatos ugdymo pamokos į 

Socialinio ir emocinio ugdymo programos pamokas 

,,Tavo pasirinkimas" (8, 9 ir 10 klasių mokiniai). 

• Užsiėmimų ciklas ,,Sveika mityba" su ,,Kiškučių" 

grupės vaikais. 

• Akcija ,,Bėgu mylią..." (1 - 4 klasių mokiniai,  

ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių vaikai). 

• Užsiėmimai ,,Gražios šypsenos paslaptis"  

(ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupių vaikai). 

Socialinių emocinių įgūdžių užsiėmimai I klasės 

mokiniams.  

02 mėn. R. Fedijienė 

D. Zarambė 

Socialinių emocinių įgūdžių programa 

„Ella“ „Žvirbliukų“ grupėje. 

02 mėn. R. Fedijienė 

L. Šiaulytienė 

Socialinių emocinių įgūdžių užsiėmimai 

„Kiškučių“ grupėje „Piktulio pratybėlės“ 

02 mėn. R. Fedijienė 

 
Savitarpio pagalbos ruošiantis PUPP grupės vedimas  

10-tokams. 

Priežiūra, tiriamoji veikla 

6. Informacinių kompiuterinių technologijų, skaitmeninių 

mokymo priemonių taikymas ugdymo procese.  

02 mėn. Administracija 

7. Moksleivių mokymosi motyvacijos tyrimas (2–10 

kl. mokiniai) 

02 mėn. Psichologė 

 

   ________________ 

 

 

 

 

 


