
PATVIRTINTA 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 14 d. 

įsakymu Nr. V1-82 

 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

2018–2019 M. M. VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018–2019 m. m. veiklos planas (to-

liau – Planas), parengtas atsižvelgus į 2015–2019 m. strateginį mokyklos veiklos planą, patvirtintą 

direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. V1-4, švietimo būklės analizę, bendruomenės porei-

kius, nustato metinius mokyklos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždavi-

niams vykdyti.  

2. Planas grindžiamas Valstybinės švietimo 2013–2022 m. strategijos nuostatomis. Į-

gyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkan-

čias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti mokyklos ugdytinių ugdymosi poreikius, garan-

tuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įgijimą, per neformaliojo 

švietimo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtus išteklius.  

3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos rajono plėtros strateginį planą (2009–2020 

m.), Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018–2019 m. m. UP1, patvirtintą mokyklos di-

rektoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-77, 2017–2018 m. m. mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo, 2, 4, 6, 8 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo išvadomis. 

4. Planą įgyvendins Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos administracija, pe-

dagoginiai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai 

ir jų tėvai. 

 

II SKYRIUS 

2017–2018 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

5. 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykloje buvo 177 mokiniai: iš jų ikimokyklinio, priešmo-

kyklinio ugdymo grupėse – 50 (iš jų priešmokyklinio ugdymo grupėje – 14), pradinėse (1–4) klasė-

se – 57, 5–10 klasėse – 70.  

Mokykla įgyvendino ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo 

programas. 

6. Mokyklos socialinis kontekstas. 

1 pav. Mokyklos socialinis kontekstas (2017-09-01) 

Koncentras Mokinių (ugdyti-

nių) skaičius  

Gavo nemokamą maitinimą2 

Skaičius Procentas 

Ikimokyklinės ir priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ikimok. – 36 12 33.3 

priešmok. – 14 6 42.8 

Iš viso: 50 ugdytinių 18 36 

1–4 klasių mokiniai:1 kl. – 11,  57 18  31.5 

                                                           
m. m. ugdymo planas 0192–laipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018K –UP 1  

2 Pastaba – skaičius nurodo, keliems vaikams buvo pritaikytos lengvatos už maitinimo paslaugas ikimokyklinio ugdymo 

grupėse ir kiek vaikų gavo nemokamą maitinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje. 
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Koncentras Mokinių (ugdyti-

nių) skaičius  

Gavo nemokamą maitinimą2 

Skaičius Procentas 

2 kl. – 17, 3 kl. – 16, 4 kl. – 13 

5–10 klasių mokiniai: 5 kl. – 12, 6 

kl. – 13, 7 kl. – 14, 8 kl. – 14, 9 kl. 

– 8, 10 kl. – 10 

71 21 29.5 

Bendras mok. sk. 178 57 32.02  

Mokiniai iš socialinės rizikos šeimų  7 3,9 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

7. 2017–2018 m. m. mokykloje ugdėsi 22 specialiųjų poreikių mokiniai (mokslo metų 

pabaigoje – 21), (2016–2017 m. m. – 21 mok.). 

 
2 pav. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių pasiskirstymas pagal negalias, sutrikimus bei mokymosi sunkumus (mokinių 

skaičius) 

 
Šaltinis: Mokyklos duomenys 

 

2017–2018 m. m. mokykloje ugdėsi 50 mokinių, turinčių kalbos ir komunikacijos sut-

rikimus (2016–2017 m. m. – 56 mok.) 
3 pav. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai (mokyklos duomenys) 

 

 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

 

0

7

3

3

3

-

2

-

4

1

10

1

2

3

1

3

0

0 2 4 6 8 10 12

Mokymosi sunkumai (dėl sulėtėjusios raidos)

Kompleksinis sutrikimas

Specifiniai mokymosi sutrikimai

Bendrieji mokymosi sutrikimai

Intelekto sutrikimai

Judesio ir padėties bei neurologiniai sutrikimai

Kompleksinė negalia

Mokymosi sunkumai dėl nepalankių aplinkos veiksnių

Dėl sulėtėjusios raidos

2016-2017 2017-2018

11

4

6

0

28

1

1

16

2

6

1

22

2

6

0 5 10 15 20 25 30

Fonetiniai kalbėjimo sutrikimai

Specifinė kalbos raida dėl savokinio mąstymo plėtojimosi

Specifinė kalbos raida dėl intelekto sutrikimo

Sulėtėjusi kalbos raida

Fonologiniai kalbos sutrikimai

Sklandaus kalbėjimo sutrikimai

Nežymus kalbos neišsivystymas

2016-2017 2017-2018



3 

ANTRASIS SKIRSNIS 

2017–2018 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

8. Įgyvendinant 2017–2018 m. m. veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį 

tikslą ir uždavinius: – plėtojant socialinį emocinį ugdymą (toliau – SEU) mokykloje, kuriant saugias ir 

sveikas ugdymo(si) aplinkas, siekiama mokyklos bendruomenės narių individualios pažangos ir geres-

nių mokyklos veiklos rezultatų. 

9. Strateginiam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti iškeltas vienas metinis tikslas – 

bendruomeniškumo stiprinimas, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės. Siekiant įgyvendinti 2017–2018 m. 

m. uždavinius, buvo sudarytas priemonių planas ir nuosekliai buvo vykdoma ugdymo proceso, darbo 

stebėsena, taikoma nauja vertinimo ir įsivertinimo metodika, kaupiama patirtis. 

10. 2017–2018 m. m. veiklos vertinimas pagal SSGG3 būtų toks: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Keliama mokytojų kvalifikacija.  

2. Mokinių dalyvavimas įvairiuose rajono ir šalies 

olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose. 

3. Vykdomi tarptautiniai projektai. 

4. Efektyvi VGK4 veikla. 

5. Kūrybiškas visos mokyklos renginių organizavi-

mas (veiklų planavimas, grįžtamasis ryšys) 

6. Užtikrinamas mokinių pavėžėjimas (2 autobusai). 

 

1. VIP5 įsivertinimas ir fiksavimas pamokose. 

2. Mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose ir 

atsakomybė už veiklos rezultatus.  

3. Dalykų mokytojų, klasių vadovų bendravimas 

ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globė-

jais). 

4. Mokymo priemonių ir IKT6 naudojimas ug-

dymo procese.  

5. Menkas tarpdalykinis mokytojų bendravimas 

ir bendradarbiavimas, nepakankamas grįžtama-

sis ryšys po seminarų, atvirų pamokų.  
 

Galimybės Grėsmės 

1. Pamokos struktūros tobulinimas (pamokos laiko 

planavimas).  

2. Mokinių individualios pažangos įsivertinimas 

pamokose ir individualus darbas siekiant kiekvieno 

pažangos. 

3. Mokyklos bendruomenės aktyvinimas, siekiant 

bendrauti ir bendradarbiauti tarp atskirų grandžių, 

dalijantis įvairiuose veiklose sukaupta gerąja patir-

timi. 

4.Naujų bendravimo su tėvais formų taikymas. 

5. Mokymo priemonių ir IKT naudojimas ugdymo 

procese. 

6. Aktyvesnis veiklų viešinimas (ne tik „Bangoje“ 

ir mokyklos el. svetainėje). 
 

1.Visų mokytojų kolektyvo narių susitarimų, 

mokytojų tarybos, KMD7 grupės posėdžių nuta-

rimų nesilaikymas (nėra punktualaus ir atsakin-

gai parengto grįžtamojo ryšio).  

2. Kai kuriems grupės nariams sudėtinga daly-

vauti po pamokų vykdomuose įvairaus pobūdžio 

užsiėmimuose (turi pamokas kitose mokyklose, 

organizuotai išvyksta iš mokyklos, turi specialiai 

atvažiuoti į vieną organizuojamą užsiėmimą, kas 

reikalauja papildomų finansinių išlaidų). Net ir 

per mokinių atostogas yra sudėtinga sukviesti 

visus grupės narius). 

3. Tie patys mokiniai dalyvauja visų dalykų 

konkursuose, olimpiadose, renginiuose, todėl 

dažnai nedalyvauja pamokose (ypač per III tri-

mestrą), yra papildomai apkraunami – nukenčia 

dalykinės žinios. 

11. Buvo sudarytos sąlygos ir skatinami mokytojai bei pagalbos mokiniui specialistai 

tobulinti ir plėtoti savo bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, orientuojantis į kūrybišku-

mo ugdymą, tarpdalykines sąsajas ir inovacijas susijusias su ugdymo turinio kaita, problemų spren-

                                                           
3 SSGG – Mokyklos stiprybės ir silpnybės, galimybės ir grėsmės 

4 VGK – Vaiko gerovės komisija 
5 VIP – Vaiko individuali pažanga 
6 IKT – Informacinės komunikacinės technologijos 
7 KMG – Lietuvių k. (gimtosios), užsienio kalbų, meninio ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė 
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dimu. Siekiant gerinti individualius mokinių poreikius, prioritetą teikiant individualiai mokinio pa-

žangai buvo atliekamos apklausos:  

 „VIP vertinimo sistemos įtaka mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimui“; 

  „Vertinimas kaip pagalba mokiniui“; 

 Kokybiškai pedagogo sąveika su vaiko tėvais, bei harmoningos vaikų ugdymosi ap-

linkos kūrimas“.  

 „Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymas“. 

Gautos išvados buvo analizuojamos mokytojų tarybos, mokyklos tarybos posėdžiuose 

ir panaudotos numatant priemones mokinių pasiekimams gerinti. 

Pedagogai ir administracija dalyvavo seminaruose, mokymuose bei metodinėse dieno-

se: Ugdymo plėtotės centro vykdomame projekte „Bendrojo ugdymo bendrųjų ir dalykinių kompe-

tencijų tobulinimas“, „Komunikacinės ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“, projek-

to „Motyvuoti mokytojai, tėvai – motyvuoti mokiniai“, ,,Integruota kūno kultūros pamoka“ moky-

muose, Focus grupės veikloje (projekto „Motyvuoti mokytojai ir tėvai – motyvuoti mokiniai“), 

„Lyderių laikas-3“ (neformaliose studijose), seminaruose: LIONS QUEST (Paauglystės kryžkelės), 

„Socialinis ir emocinis ugdymas pamokoje”, ,,Kaip išmokti mokytis“, „Mokinių sceninis kalbėjimas 

ir vertinimo kriterijai”, „Inovatyvūs lietuvių kalbos mokymosi metodai: tradicijos ir modernumo 

dermė”, “Gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) ugdymo stiprinimas mokyklo-

se“, „Matematikos ir informacinių technologijų mokymas: sėkmingų mokymo(si) patirčių paieška, 

siekiant mokinio pažangos“, „BDAR – pasirengimas ir įgyvendinimas“, dalyvauta parodoje „Mo-

kykla 2017”. 

Per mokslo metus vidutiniškai vienas pagalbos mokiniui specialistas kėlė kvalifikaciją  

8 val., mokytojai – 6,2 val., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai – 5,5 val. 

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo pedagogė įgijo aukštesnę vyr. auklėtojo kvalifikaci-

nę kategoriją. 

Pasinaudojant seminaruose įgytomis žiniomis, kolegų gerąja patirtimi, tobulintos pa-

mokos vertinimo ir įsivertinimo procedūros, didesnį dėmesį skiriant mokinių įsivertinimui pamoko-

je, taikant įvairius įsivertinimo metodus ir analizės formas. Į įsivertinimą ir mokinių pažangos ir pa-

siekimų vertinimo aprašo koregavimą įtraukėme mokyklos savivaldos institucijas. Pedagogai dali-

josi gerąja patirtimi metodinių grupių, mokyklos tarybos posėdžiuose. 

 

Mokyklos tarybos posėdžiuose pristatyti pranešimai: 

„Pagalbos mokiniui teikimas mokykloje“ (spec. pedagogė, logopedė E. Janušauskienė), 

„Mokinių pažangumas, lankomumas ir ugdymo(si) gerinimo galimybės“ – pasibaigus trimestrams 

(direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Darkintienė).  

Gerosios patirties sklaida: 

Pravesti, užsiėmimai, integruotos pamokos:  

 Praktinis užsiėmimas rajono anglų kalbos mokytojams „Mokykis ir žaisk su IKT“ 

pagal tarptautinio Erasmus + projekto veiklas. (anglų k. vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė); 

 integruota istorijos geografijos pamoka „Europos Sąjunga“(geografijos vyr. 

mokytoja. Dalia Žemgulytė, istorijos mokytoja metodininkė Bronislava Elijošienė);  

 integruota anglų kalbos ir informacinių tecnologijų pamoka „Saugus internetas“ 

(anglų k. vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė, IT mokytojas metodininkas Jurijus Ščerbakovas), 

 integruota lietuvių k. ir dailės pamoka ir pasaulio pažinimo pamoka „Kodėl Lietuva 

vadinama piliakalnių šalimi?“ (2 kl. vyr. mokytoja Vita Striaukienė). 

Atvirų durų savaitės metu mokytojų, mokinių ir tėvų pravestos atviros pamokos, 

integruotos veiklos:  

 „Tėvai-mokytojai, jų vaikai-mokytojai“ (pradinių klasių vyr. mokytoja Vita 

Striaukienė, mokytoja Indrė Raudonė, vyr. mokytoja Daiva Norvilienė, mokytoja metodininkė Rima 

Šedbarienė), 

 Edukacinis užsiėmimas 1 kl. bendruomenei ,,Pirmą mėlyną žibutę, padovanosiu aš 
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Tau, mamute“ (1 kl. mokytoja metodininkė Rima Šedbarienė), 

 V. Šernborn vystymo judesiu metodas su PUG ugdytiniais ir jų tėvais  

(priešmokyklinio ugdymo vyr. pedagogė Virginija. Vičiulienė), 

 PUG atvira veikla tėvams ir kolegoms „Kavinėje“ (priešmokyklinio ugdymo vyr. 

pedagogė Žibutė Archipova). 

Metodinėje dienoje „Mokytojų patirtis mokinių pažangai“ kolegos mokytojams pristatė šiuos 

pranešimus ir praktines veiklas: 

 „Vertinimas ir įsivertinimas dailės ir technologijų pamokose“ bei  „Požiūris į peda-

goginį darbą“ (dailės mokytoja metodininkė ir technologijų mokytoja ekspertė Joana Lukienė),  

 Mobilios aplikacijos „QR Scanner“ pristatymas (anglų k. vyr. mokytoja Eglė Skole-

vičienė),  

 „Asociacijų metodo taikymas pamokose – iššūkis mokytojui ir mokiniams“ (rusų 

kalbos Rima Mikalauskaitė),  

 „Kaupiamojo vertinimo metodai pradiniame ir pagrindiniame ugdyme“ (dorinio ug-

dymo (tikybos) mokytoja metodininkė Paniulaitienė), 

 „Vertinimas ir įsivertinimas IKT pamokose mokytojui bendradarbiaujant su  moki-

niu“ (IT mokytojas metodininkas Jurijus Ščerbakovas), 

 „Ikimokyklinio, PUG pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo perimamumas 

pasiekimų pažangai įvertinti“ (ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Adelė Misevičienė, PUG vyr. peda-

gogė Virginija Vičiulienė), 

 ,,Mokinio pažangos ir pasiekimų vertinimo tęstinumas pirmoje klasėje“ (1 kl. moky-

toja metodininkė Rima Šedbarienė), 

 ,,2 kl. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo išvadų pritaikymas ruošiant 3 kl. 

ugdymo planą ir rezultatų panaudojimas ind. mok. pažangai" (2 kl. vyr. mokytoja Daiva Norvilienė), 

 ,,VIP stebėjimas ir pamatavimas dorinio ugdymo (tikybos) ir kitų dalykų, kurių pa-

siekimai vertinami  ne pažymiu, pamokose“ (dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Pa-

niulaitienė), 

 Praktinės veiklos: „Bendradarbiauk, mokykis ir taikyk IKT pamokose ir kitose prak-

tinėse veiklose“ ir „Refleksija taikant IKT“ (metodinės dienos įsivertinimas, anglų kalbos vyr. moky-

toja Eglė Skolevičienė). 

Dalyvauta kituose metodiniuose renginiuose:  

 Respublikinė mokytojų ir mokinių metodinė-praktinė konferencija „Žaliuos go-

juos“: lietuviškosios kultūros puoselėjimo galimybės ir problemos ugdymo procese“. Pranešimas 

„Etnokultūros elementų vaizdavimo galimybės dailės ir technologijų pamokose“ (dailės ir technolo-

gijų mokytoja metodininkė Joana Lukienė),  

 Kompiuterinių technologijų panaudojimas aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdy-

mui (IT mokytojas metodininkas Jurijus Ščerbakovas), 

 Praktinis užsiėmimas „Mobiliosios aplikacijos HP Reveal naudojimas“ (anglų kal-

bos vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė) 

 Nuotolinio mokymo kursai VšĮ Švietimo tinkle „Komandinio darbo aktualumas ir 

svarba mokyklos bendruomenei“ (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Litvinienė), 

 „Mokykis ir žaisk su IKT“ (Bulgarija, Burgas) (anglų k. vyr. mokytoja Eglė Sko-

levičienė, pradinių klasių vyr. mokytoja Vita Striaukienė, mokytoja metodininkė Rima Šedbarienė 

kartu su projekto mokyklų-partnerių mokytojais Bulgarijoje sėmėsi gerosios patirties, mokėsi vesti 

pamoką kitaip, naudojant Mouse Mischief  programinę įrangą); 

 Seminaras rajono etikos mokytojams „Vertinimo/įsivertinimo metodai pamoko-

se“ (praktinis metodinių priemonių pristatymas) (dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė 

Genovaitė Marijona Paniulaitienė) 

Stendiniai pranešimai, parodos, kiti metodiniai darbai: 

 Asmeninė kūrybinių darbų paroda „Šiandien ir vakar“ (dailės ir technologijų mo-

kytoja metodininkė Joana Lukienė),  
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 „Projektų mugė 2018 „Šimtas žinučių tau, Lietuva“ (anglų k. vyr. mokytoja Eglė 

Skolevičienė),  

 „Įsivertinimo plakatai“1–4 kl. mokiniams (dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja me-

todininkė Genovaitė Marijona Paniulaitienė), 

 „Žodžių sąrašų programėlėje „Quizlet“ parengimas“ 5–10 klasių mokiniams (anglų 

k. vyr. mokytoja Eglė Skolevičienė) 

 Gamtos ir žmogaus projektas „Užaugink augalą” (5 kl., geografijos vyr. mokytoja 

Dalia Žemgulytė) 

 Viktorinos „Aš žinau“ IT klausimų paruošimas (IT mokytoja metodininkas Jurijus 

Ščerbakovas) 

Rengtos mokymo(si) priemonės: 

 Temos pristatymo ir/ar apibendrinimo skaidrės. 

 Užduotys klasės veikloms. 

 Taisyklių schemos, lentelės. 

 Diferencijuotos užduotys ir/ar užduotys mokiniams, besimokantiems pagal 

pritaikytą programą (Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Inga Litvinienė) 

Straipsniai:  

 „Endriejaviškio darbas pastebėtas kūrybiniame grafikos konkurse“ 

http://manogargzdai.lt/component/k2/item/12072-endriejaviskio-darbas-pastebetas-kurybiniame-

grafikos-konkurse ,  

 „Jaunieji dailininkai įvertinti už žvilgsnį į kosmosą“ 

http://manogargzdai.lt/component/k2/item/11098-jaunieji-dailininkai-ivertinti-uz-zvilgsni-i-kosmosa 

(dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Joana Lukienė), 

 ,,Endriejaviškiai mokytojai patirties sėmėsi Bulgarijoje“. Banga 2018-04-21 Nr.30 

(9667, 1 kl. mokytoja metodininkė Rima Šedbarienė), 

 „Endriejaviškių lesyklėlės-konkurse“. Banga 2018-01-20 d. Nr.20 (9642, PUG vyr. 

pedagogės Virginija Vičiulienė ir Žibutė Archipova). 

 

Mokyklos mokiniai (ugdytiniai) per mokslo metus dalyvavo įvairiuose mokyklos, rajono ir ša-

lies konkursuose, olimpiadose, festivaliuose:  

Mokinių (ugdytinių) pasiekimai 2017–2018 m. m. 

Tarptautiniai renginiai Dalyviai, nugalėtojai 

Matematikos ,,Kengūros“ konkursas II vieta – Mantas Genčius (6 kl.) 

VII tarptautinė meno bienalė jaunimui (Bielsk 

Podlaski, Lenkija). Metų tema „Pomėgiai ir ta-

lentai 2018“ .Išsiųsti 2 darbai Pauliaus Jakaičio 

(6 kl.) ir Gintarės Genčiūtės (5 kl.) 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/be-

kategorijos/pomegiai-ir-talentai-2018/  

Sidabro paletės prizas – Gintarė Genčiūtė  

(5 kl.) 

 

XVII tarptautinis vaikų meno konkursas „Aš gy-

venu prie jūros“ Latvijoje, 2018 metų potemė 

„Tiltas“. Išsiųsti keturi mokinių darbai. Tai Pau-

liaus Jakaičio, Aistės Kėželytės, Karolinos Kui-

sytės ir Rūtos Jančauskaitės. 

Diplomas – Paulius Jakaitis  (6 kl.) 

II tarptautinis mažųjų grafikos formų konkursas 

Lenkijoje ,,Tarp juodos ir baltos lentos“. Iškelia-

vo 25 miniatiūrų kolekcija. 

https://endriejavas.klaipeda.lm.lt/be- kategori-

jos/spalvos-lemia-kurybine-sekme/ 

Diplomas – Kubilius Henrikas (9 kl.)  

http://manogargzdai.lt/component/k2/item/12072-endriejaviskio-darbas-pastebetas-kurybiniame-grafikos-konkurse
http://manogargzdai.lt/component/k2/item/12072-endriejaviskio-darbas-pastebetas-kurybiniame-grafikos-konkurse
http://manogargzdai.lt/component/k2/item/11098-jaunieji-dailininkai-ivertinti-uz-zvilgsni-i-kosmosa
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Mokinių (ugdytinių) pasiekimai 2017–2018 m. m. 

45-asis tarptautinis vaikų meno konkursas „Lidi-

ce 2017“ Čekijoje.  

  

Diplomas – Alvydas Kuizinas (8 kl.) 

https://www.mdvvlidice.cz/en/archive/45/award

s/fore ign/#c25  

Alvydas Kuizinas  

2017 m. rugsėjo 25 d. vyko į Čekijos ambasadą 

Vilniuje atsiimti diplomo  

Respublikiniai renginiai   

Respublikinis jaunųjų rūbų dizainerių konkursas-

festivalis „Kitokia mada–2018“ (pristatyta 10 kl. 

mokinių kolekcija „Skrisk su manimi“ ) 

Diplomas už avangardiškumą 

Respublikinis mokinių fotografijų konkursas 

,,Vandens ženklai“  

 

 

I vieta – Adelė Petrikaitė (4 kl.), 

III vieta – Auksė Vainiūtė (4 kl.),  

Paskatinamasis prizas (pirmame etape) – Eve-

linai Šaltupytei (4 kl.) 

Respublikinis vaikų kūrybinių darbų konkursas 

,,Knygos skirtukas“, skirtas Lietuvos 100-mečiui. 

Laureatė – Ugnė Stanevičiūtė (1 kl.), skatinta 

asmenine dovanėle ir diplomu 

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raš-

tingumo konkursas 

Diplomai – Elinai Jokubauskaitei (8 kl.), 

Guodai Jankauskaitei (9kl.), Skaistei Joman-

taitei (10 kl.) 

Respublikinis vertimų konkursas  

„Tavo žvilgsnis“.  

Adelė Petrikaitė (4 kl.) pateko į geriausių ver-

tėjų sąrašą. 

NKKM kompiuterių mokyklos konkursas „Žie-

mos fantazija 2017“ 
Diplomas – Deivilei Kuprytei (5 kl.) 

Rajoniniai renginiai   

 Klaipėdos rajono mokyklų 4–6 klasių mokinių 

kūrybinių darbų konkursas ,,Myliu Etno“.  

I vieta – Darius Kalikas (4 klasė) 

Klaipėdos rajono mokinių kompiuterinių piešinių 

konkursas „Sveikas, medi“ 

 

 III vieta – Deividas Kuprys (8 kl.) 

Klaipėdos rajono 5–10 klasių lietuvių kalbos dik-

tanto konkursas  

I vieta – Gintarė Genčiūtė (5 kl.) 

III vieta – Gabrielė Kerpytė (6 kl.)  

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

Mokiniai per mokslo metus aktyviai dalyvavo sportinėje veikloje. 

2017–2018 m. m. pasiekti pasiekimai sporte: 

Respublikiniai renginiai  

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ II etapas 

Klaipėdoje (Respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

kūno kultūros pedagogų asociacija) 

II etapo nugalėtojai – „Žvirbliukų“ grupės ko-

manda (5–6 m. vaikučiai) 

 

Projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių“ baigiamasis 

festivalis Palangoje. 

Laureatai – „Žvirbliukų“ grupės komanda  

(5–6 m. vaikučiai) 

Rajoniniai renginiai   

Klaipėdos rajono 3–4 klasių mokinių kroso var-

žybos  

II vieta – mokyklos mokinių komanda 

 

Klaipėdos rajono kaimo vietovių mokyklų lengvo-

sios atletikos rungčių varžybos. 

III vieta – mokyklos merginų komanda 

Šaltinis: Mokyklos duomenys  

Mokyklos mokiniai dalyvavo rajono, respublikinėse olimpiadose bei konkursuose: 

respublikiniame IT konkurse „Bebras“, SEU olimpiadoje ,,Dramblys“, nemažas būrys mokinių da-

lyvavo respublikinėje olimpiadoje „Kings“. Visi dalyvavę mokykloje pateko finalą. Dalyvavo rajo-
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no geografijos olimpiadoje „Mano gaublys“ (6–8 bei 9–12 kl.), IT konkurse „Baitukas“, edukaci-

niame žaidime „Smart and Quick“ bei tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olimpis 2017 – Ru-

dens sesija“, kurioje dalyvavo 15 mokinių (gautas 31diplomas ir 9 padėkos). 

Dalyvauta kituose meniniuose konkursuose: tarptautiniame mokinių meninės kūrybos 

darbų konkurse ,,Kalėdinis atvirukas”, nacionaliniame piešinių konkurse ,,Mes užaugome laisvi“, 

Eko dizaino konkurse ,,Kita forma”, respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse ,,Knygos 

skirtukas“ (1 kl.), Klaipėdos rajono Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinės mokyklos organizuotame  

piešinių konkurse ,,Lituanika skrenda“, Pašlūžmio daugiafunkciame centre „Sveikuolių 

sveikuoliai“, Klaipėdos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 1-4 klasių mokinių 

meninio skaitymo konkurse ,,Gražiausi žodžiai Lietuvai“, Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų vaikų 

šokio festivalyje ,,Šokio sūkury“, Klaipėdos rajono savivaldybės inicijuojamuose konkursuose 

„Papuošk eglutę originaliausiai“, „Gražiausia lesyklėlė“, “Gražiausio ir patogiausio inkilo” 

nuotraukų bei Kretingalės vaikų l/d konkurse „Mano papuošalas“, respublikiniame meniniame 

projekte „Juosta mamai. 

Per mokslo metus teiktos spec. pedagogės, logopedės individualios konsultacijos mo-

kytojams ir mokinių tėvams. Specialioji pedagoginė pagalba buvo teikiama 18 mokinių (iš viso 

spec. poreikių mokinių buvo 22), o logopedinė – 44 mokiniams (iš viso buvo 50 mokinių – 1 mok. 

2 sutrikimai). Suteiktos 174 psichologinės konsultacijos, stebėtos 3 veiklos darželyje, 4 pamokos 

mokykloje. Atlikti 2 tyrimai „Naujai atvykusių ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ug-

dytinių ir 1, 5 kl. mokinių adaptacija mokykloje“ (psichologė J. Lesnickienė, pavaduotoja ugdymui 

B. Darkintienė) ir anketinė mokinių apklausa „Mokymosi stilius“ (psichologė J. Lesnickienė). Vesta 

paauglių socialinių įgūdžių programa „Tiltai“ (bendradarbiaujant su spec. pedagoge E. Janušauskie-

ne). Dalyvauta patyriminėje veikloje su spec. poreikių mokiniais įgyvendinant projektą „Auginu ir 

ragauju“ (6–7 kl.), kuri mokslo metų pabaigoje pristatyta visai mokyklos bendruomenei. 

Su mokytojais bei auklėtojais, ugdančiais SUP mokinius, bendrauta individualiai ir 

pagal poreikį aptariant ugdymo turinį, aiškinantis mokinių gebėjimus, aptariant daromą pažangą, 

pildant dokumentus pakartotiniam vertinimui. Pagal poreikį dalyvauta Mokyklos ir Mokytojų tary-

bos posėdžiuose, tėvų susirinkimuose ir įvairiuose pasitarimuose vaikų ugdymo klausimais. 

Suorganizuoti 9 VGK posėdžiai, kurių metu aptarti mokinių, turinčių specialiųjų ug-

dymosi poreikių, pasiekimai (2 kartus per mokslo metus).  

Parengtos ir teiktos tvirtinti naujos tvarkos: 

 „Smurto ir patyčių prevencijos aprašas; 

 „Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento nauja redakcija“; 

 Vadovaujantis rekomendacijomis „Dėl krizių valdymo mokyklose“ sudarytas krizės 

valdymo veiksmų planas. 

Mokykloje įgyvendinamos prevencijos ir gyvenimo įgūdžių ugdymo programos: „LIONS QUEST“ 

– „Laikas kartu“ (PUG ir 1–4 kl.), „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 kl.), „Raktai į sėkmę“ (9–10 kl.), 

„V. Šerborn vystymo judesiu metodas“ (PUG). Į ugdymo(si) turinį integruotos programos: „Etninės 

kultūros bendroji programa“, „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji progra-

ma“, „Ugdymo karjerai programa“, „Žmogaus saugos bendroji programa“, „Alkoholio, tabako ir ki-

tų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ ir SEU programa. 

Mokyklos specialistai tobulino kvalifikaciją. Dalyvauta seminaruose bei metodinėse 

dienose: „Sensorinių pojūčių lavinimas ugdant mokinius, turinčių spec. ugdymosi poreikių“, „Ko-

mandinio darbo įžvalgos ugdant spec. poreikių vaikų jausmus ir jutimus“, respublikinėje konferen-

cijoje „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą, ugdymas, ankstyvoji intervencija ir įtrauk-

tis“, ,,Ergoterapija ir aplinkos bei darbo struktūravimas. Socialinių istorijų taikymas, ugdant vaikus 

turinčius autizmo sindromą”, „Streso įveikimas pedagogo darbe“. Dalyvauta metodinėse dienose: 

„Logopedinės pagalbos organizavimas ir pagalba mikčiojančiam vaikui“, „Raidos sutrikimų turin-

čių vaikų ugdymo galimybės ir būdai lopšelyje-darželyje „Versmė“. 

Seminarai ir metodiniai renginiai buvo atsirinkti, siekiant pagilinti trūkstamas dalyki-

nes žinias, ypač šiais metais daug dėmesio skiriama informacijai apie autizmo spektro sutrikimą. 
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Aktyviai bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Klaipėdos apskrities VPK Klai-

pėdos RPK viešosios tvarkos skyriaus prevencijos poskyriu, Endriejavo seniūnija, Klaipėdos r. sa-

vivaldybės visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, 

Klaipėdos r. PPT8, švietimo centru ir Klaipėdos r. savivaldybės administracijos švietimo skyriumi. 

Mokytojai nuolat bendradarbiavo su mokykloje ir seniūnijoje dirbančiais specialistais: spec. peda-

goge, logopede, psichologe, seniūnijos socialine darbuotoja bei visuomenės sveikatos priežiūros 

specialiste ir aptarė mokyklos mokinių lankomumą, elgesį, pažangumą.  

Mokinių ugdymo(si) pasiekimai analizuojami mokytojų tarybos, metodinių grupių, 

VGK posėdžiuose ir teikiami pasiūlymai ugdomajai veiklai tobulinti. Kiekvienam mokiniui per tri-

mestrą į TAMO įrašyti 1–2 teigiami pastebėjimai (dauguma mokytojų). Mokiniai už gerą mokymąsi 

ir mokyklos lankymą mokslo metų pabaigoje skatinami padėkos raštais, ekskursijomis ir kt. Per pa-

dėkos dieną įteiktos 100 dešimtukų per mokslo metus surinkusiems mokiniams piniginės premijos 

(administracijos iniciatyva šiais mokslo metais ši premija įteikta 6 mokiniams. Ugdymo(si) ir lan-

komumo rezultatai ir mokinių dalyvavimas popamokinėje ir neformaliojo švietimo veiklose apta-

riami ir Mokyklos tarybos posėdžiuose. 

12. Ugdymo(si) ir lankomumo rezultatai. 

12.1. Mokslo metus užbaigė 57 pradinių klasių mokiniai (2016–2017 m. m. – 68 

mok.). Pradinių klasių pažangumas 98,2 proc. (2016–2017 m. m. – 98,5 proc. – 65 mok.) Pradinį iš-

silavinimą įgijo 13 mokinių (100 proc. mokinių gavo pradinio išsilavinimo pažymėjimus), 14 ugdy-

tinių baigė priešmokyklinio ugdymo programą. 

4 pav. Pradinių klasių pažangumas (mokinių skaičius) 

Vertinimas lygiais 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Aukštesnysis 8 7 5 

Pagrindinis 22 25 19 

Patenkinamas 30 32 32 

Nepatenkinamas  – 1 1 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

5 pav. Metinis pradinių klasių mokinių lankomumas 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

6 pav. Metinis 5–10 klasių mokinių lankomumas  

    Mokslo metai 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

3409 

50,8 

3727 

55,6 

3864 

54,4 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

1380 

20,5 

2601 

38,8 

2009 

28,2 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

1843 

27,5 

1037 

15,5 

1785 

25,1 

Nepateisinta pamokų 

Tenka 1 mok. 

186 

2,7 

89 

1,3 

70 

0,98 

                                                           
8 PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba 

    Mokslo metai 2015–2016 2016–2017 2017–2018 

Praleista pamokų per mokslo metus 

Tenka 1 mok. 

2046 

34,1 

3358 

51,6 

3233 

56.7 

Praleista dėl ligos 

Tenka 1 mok. 

1258 

21 

2222 

34,2 

2091 

36.6 

Praleista dėl kitų priežasčių 

Tenka 1 mok. 

767 

12,7 

1131 

17,4 

1140 

20 

Nepateisinta pamokų 21 

0,35 

5 

0,08 

2 

0,03 
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Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

12.2. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai.  

Informacija pateikiama Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 2018–2019 m. 

m. UP, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1–77. 

12.3. Neformaliojo švietimo organizavimas 2017–2018 m. m.  

Mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovę užtikrina galimybė rinktis neformaliojo 

švietimo būrelius (skirta 11 val.). 

7 pav. Neformaliojo švietimo valandų paskirstymas pagal veiklos kryptis 

Veiklos kryptis Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (bū-

relių) skaičius 

Neformaliojo vaikų 

švietimo progra-

mose dalyvavusių 

mokinių skaičius 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

programų (būre-

lių) skaičius 

Neformaliojo vai-

kų švietimo prog-

ramose dalyvavu-

sių mokinių skai-

čius 

2016–2017 m. 

m. 

2016–2017 m. m. 2017–2018 m. 

m. 

2017–2018 m. m. 

Dailės 1 15 2 29 

Muzikos 2 28 2 18 

Sporto 3 32 3 27 

Teatro 1 12 1 13 

„Tinklalapių kūrimas“ 1 7 1 7 

Kita:     

„Jaunieji tyrinėtojai“ 1 14 - - 

 „Medžio darbai“ 1 10 1 8 

 Muziejininkai 1 11 1 19 

Iš viso: 11 129 11 121 

Šaltinis: Mokyklos duomenys. 

      8 pav. Mokinio krepšelio lėšos, skirtos neformaliajam mokinių švietimui 

Metai 2015–2016 (Eur) 2016–2017 (Eur) 2017–2018 (Eur) 

Mokinio krepšelio lėšos  3,0 4,2 4,4 

Šaltinis: Mokyklos duomenys 

13. Mokyklos bendruomenė – atvira bendruomenė: aktyviai bendraujama ir bendra-

darbiaujama su rajono, apskrities, šalies ir užsienio kolegomis. Mokykla vykdo tarptautinį Eras-

mus+ programos projektą „Mokykis ir žaisk su IT“ („Learn and play with ICT“). Šalys – projekto 

partnerės: Airija, Portugalija, Bulgarija, Makedonija, Ispanija, Kroatija. 2017–2018 m. m. įvyko 

tarptautinio Erasmus+ projekto „Mokykis ir žaisk su IKT“ partnerių vizitas Lietuvoje (iniciatorė 

anglų k. vyr. mokytoja E. Skolevičienė). 

Gautos lėšos Klaipėdos rajono savivaldybės finansuojamiems projektams (progra-

moms): „Po žaliuoju skliautu – skiriu Lietuvai save“ (jaunimo iniciatyvų projektas (280 Eur), ini-

ciatoriai ir vykdytojai Mokinių taryba); etno projektas „Andriejau, Andriejau, kanapes sėju...“ (250 

Eur); sveikatos programos projektas „Sveikai gyventi – ilgai gyventi“ (2770 Eur). Sudaryta sutartis 

su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru – LMNŠC, dėl abiejų šalių bendradarbiavimo 

įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo pas-

laugų plėtra“ (Sutarties Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001) kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edu-

kacinėse programose, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškuosius bei kitus darbinius ir techni-

nius išteklius sudarant galimybes Mokyklos mokiniams nemokamai dalyvauti (neįskaitant kelionės 

išlaidų) 10 kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinėse programos užsiėmimų (vienoje progra-

moje galės dalyvauti ne mažesnė kaip 15 mokinių grupė). 
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Organizuotos  edukacinės išvykos į: Palangos gintaro muziejų, Klaipėdos Prano 

Domšaičio galeriją, Druskininkus, Tauragę, Telšius, Klaipėdą, Klaipėdos r. (Jonušų k., Kretingalę), 

Šiaulius (aplankėme Naisius, Kryžių kalną) ir kt. Mokiniai ir kiti mokyklos bendruomenės nariai 

mokėsi pažinti savo gimtąjį kraštą. 

14. Džiugina kūrybiškas visos mokyklos renginių organizavimas (veiklų planavimas, 

grįžtamasis ryšys) bei netradicinių popamokinės veiklos formų taikymas ir įgyvendinimas. 

Organizuoti bendri renginiai su mokyklos, seniūnijos bendruomenėmis: dalyvauta Vi-

suotinėje pilietinėje akcijoje „Neužmirštuolė“, skirtoje sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 

paminėjimui, Vasario 16-osios minėjime Endriejavo kultūros centre. Mokykloje Kovo 11-osios – 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – paminėjimui buvo pravestas renginys-koncertas visai 

Endriejavo seniūnijos bendruomenei „Švęskime kartu su Lietuva“. Šoko, dainavo visa bendruome-

nė – maži ir dideli, pagyvenę ir jauni. Mokykloje buvo paruošta moksleivių darbų ekspozicija, skir-

ta Kovo 11-tajai paminėti (iniciatorės pradinių klasių mokytojos). 

Buvo sėkmingai organizuotos bei pravestos ir kitos įvairios netradicinės veiklos: Tėvų 

diena – „Tėvai – mokytojai“, Padėkos diena „Gerumo nebūna per daug“, Kalėdų šventės 

netradicinėse aplinkoje, mokykloje organizuotas raiškiojo skaitymo konkursas ,,Žaidžiu žodžiu“ ir 

„Žemės dienos“ renginys bei Šeimos diena – „Po žaliuoju skliautu kartu su šeima“, „Kaziuko mugė 

2018“, Velykėlės (ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams, pradinių klasių 

mokiniams bei jų tėveliams), Sveikatingumo diena „Sportuok su draugu“, Saugos diena (mokyklos 

bendruomenei). Pravestos 5 patyriminio ugdymo dienos. Mokiniai rinkosi iš mokytojų pateiktų 8 

programų (1 spec. poreikių mokiniams): „Mokykis ir žaisk su IKT“ (pradinės klasės), „Gyvoji 

atmintis byloja“ (dorinis ugdymas (tikyba)), „Stiklinis teatras“ (rusų k.), „Senoji mokykla“ 

(matematika, informacinės technologijos), „Sėk, augink, stebėk“ (biologija, fizika, chemija), 

„Norgėlų piliakalnis – istorinė praeitis ir geografinė dabartis“ (istorija, geografija), „Žaidžiame 

literatūrą“ (lietuvių k.), „Įvairūs matavimai“ (matematika),  „Auginu ir ragauju“  (spec. poreikių 

mokiniams). Padedami mokytojų mokiniai rinko, kaupė, medžiagą, duomenis, fiksavo veiklos 

dienoraščiuose. Užsiėmimai vyko ir netradicinėse aplinkose. Paskutinio užsiėmimo metu buvo 

pristatyti veiklų rezultatai. 

Pravesti tradiciniai renginiai ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytiniams ir pradinių klasių mokiniams bei jų tėveliams: sveikatingumo dienos su šeima, 

Advento-Kalėdų popietė „Kalėdų žvaigždelė“; naujametinės šventės ikimokyklinukams ir 

pradinukams (susitikimas su Kalėdų seneliu). Darželyje pravesti renginiai, skirti Lietuvos 100-

mečiui paminėti: „Tu šalele mylima“, „Keliu vėliavą“. Pravesta popietė ,,Aš mokyklos bibliotekos 

skaitovas“ ir kt. 

MT ir iniciatyvūs mokyklos mokiniai organizavo Mokytojų, Europos kalbų, Pasaulinę 

kovos su AIDS, Tolerancijos, darbuotojų dienas; savivaldos savaitę, Eglutės įžiebimo rytmetį, Kau-

kių balių ir savaitę „Be PATYČIŲ“. 1–10 kl. mokiniai parengė 2017–2018 m. m. Mokyklos Mets-

kaitlio lapus. 

Dalyvavome akcijose: „Konstitucija gyvai“, savanorystės akcijoje „Uždek Vėlinių 

žvakelę“, mokyklos akcijoje-koncerte „Pirk trinkelę“, „Darom 2018“, akcijoje ,,Padovanok knygą‘‘ 

(dalyviai PUG ugdytiniai ir jų auklėtojos Žibutė Archipova, Virginija Vičiulienė bei 2 

kl. mokiniai ir jų mokytoja Vita Striaukienė). Antrokai miestelio bibliotekai padovanojo 18 naujų 

knygų.  

Visus mokslo metus penktadieniais klausėmės radijo laidų aktualiomis temomis. In-

formacija apie mokyklos veiklą yra pateikta mokyklos tinklalapyje 

(http://www.endriejavas.klaipeda.lm.lt), socialiniame tinklalapyje Facebook, nuolat pedagogų, mo-

kinių straipsniai, įvairios žinutės apie svarbiausius įvykius mokyklos gyvenime spausdinami rajoni-

niame laikraštyje „Banga“. 

15. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės, atlikdamos platųjį įsivertinimą 

2018 m. pavasarį, padėjo nustatyti ryškiausius privalumus ir tobulintinas sritis. 

5 aukščiausios vertės: 

2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai – 3,2; 
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3.1.3. Aplinkų bendrakultūra – 3,2; 

2.2.1. Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas – 3,1; 

2.1.1. Ugdymo(-si) tikslai – 3,1; 

2.2.2. Ugdymo(-si) organizavimas – 3,1. 

5 žemiausios vertės: 

3.2.2. Mokymasis virtualioje aplinkoje – 2,3; 

4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais – 2,6; 

2.4.2. Mokinių įsivertinimas – 2,6; 

3.2.1. Mokymasis ne mokykloje – 2,6; 

1.1.1. Asmenybės tapsmas – 2,7. 

Išanalizavus Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus pasirinktos tobulinti 2 

rodikliai: 4.2.2. Bendradarbiavimas su tėvais ir 2.4.2. Mokinių įsivertinimas.  

16. Pagal pateiktus mokyklos šaltinių duomenis, 2017–2018 m. m. veiklos plano įsi-

vertinimo analizę galima apibendrinti ir teigti, kad mokykloje ir šalyje mokiniai pagal savo pomė-

gius ir gebėjimus turėjo galimybę dalyvauti metodinėse dienose, projektuose ir kt. netradicinėse 

veiklose, kad skatinamos mokinių iniciatyvos, mokinių savarankiškas mąstymas, jų saviraišką, mo-

kymasis iš patirties. 

2017–2018 mokslo metų SSGG kokybinė ir kiekybinė analizė, pasiekti mokinių mo-

kymosi, nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo ir neformaliojo švietimo ugdymo(si) rezultatai 

leidžia daryti išvadą, kad mokyklos 2017–2018 mokslo metų veiklos plano įgyvendinimo laukiamas 

rezultatas pasiektas. 

 

III SKYRIUS 

2018–2019 M.M. MOKYKLOS VEIKLOS PLANAVIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

2018–2019 M. M. MOKYKLOS VEIKLOS TIKSLAI 

 

17. Strateginis tikslas – socialinio emocinio ugdymo plėtojimas mokykloje, siekiant 

geresnių mokyklos veiklos rezultatų. 

18. Strateginiai uždaviniai: 

18.1. Mokyklos bendruomenės narių individualios pažangos skatinimas. 

18.2. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 

19. 2018–2019 prioritetas – ugdymo kokybė.  

20. Metinės veiklos tikslas – Motyvuota mokyklos bendruomenė-motyvuoti moki-

niai. 

21. Uždaviniai:               

21.1. Gerinti mokinių (vaikų) akademinius mokymosi pasiekimus. 

21.2. Siekti efektyvios ir veiksmingos partnerystės, komunikuojant apie mokyklos 

bendruomenės  pasiekimus ir progresą. 

21.3. Gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę bei ugdymosi aplin-

kas. 

ANTRASIS SKIRSNIS 

MOKYKLOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

22. Mokyklos taryba 

22.1. Ikimokyklinio, priešmokyklinio grupių ugdytinių ir 1, 5 

klasių mokinių adaptacijos problemos ir sprendimo būdai. 

Pagalbos mokiniui teikimas mokykloje. 

III ketvirčio finansinė ataskaita. 

Lapkričio 

mėn. 

Pavaduotojas ugdy-

mui, VGK 

Vyr. buhalteris 
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Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

22.2. I trimestro rezultatų aptarimas. 

SEU programų įgyvendinimas. 

2 proc. GPM9 panaudojimas. 

Gruodžio 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui 

Direktorius 

22.3. Strateginio plano įgyvendinimas 2018 m. 

2018 m. viešųjų pirkimų planas. 

2018 m. finansinė ataskaita. 

2018 m. mokyklos direktoriaus veiklos ataskaita. 

Vasario 

mėn. 

Administracija 

Pirkimų organizato-

rius  

Vyr. buhalteris 

Direktorius 

22.4. II trimestro rezultatų aptarimas. 

Mokinių ugdymas karjerai. 

Kovo 

mėn. 

Pavaduotojai ug-

dymui 

22.5. Mokinių pasiekimai 2018–2019 m. m. dalyvaujant olim-

piadose, konkursuose ir projektuose. 

VGK darbo mokykloje analizė. 

Gegužės 

mėn. 

Pavaduotojas ugdy-

mui 

Spec. pedagogė, lo-

gopedė 

22.6. Mokyklos veiklos kokybės ir valdymo išteklių būklės įsi-

vertinimo rezultatų aptarimas. 

2019–2020 m. m. ugdymo ir veiklos planų derinimas. 

Pagalbos mokiniui specialistų ataskaitos. 

Birželio 

mėn. 

Darbo grupės nariai 

Pavaduotojai ug-

dymui 

Specialistai 

22.7. 2019–2020 m. m. mokyklos tarybos posėdžių plano tvir-

tinimas. 

Pasirengimas naujiems mokslo metams. 

2018 m. I pusmečio finansinė ataskaita.  

Rugpjū-

čio mėn. 

Mokyklos tarybos 

pirmininkas  

Administracija 

Vyr. buhalteris 

23.  Mokytojų taryba 

23.1. 

 

I trimestro ugdymo(si) ir lankomumo rezultatai.  

Pagalbos mokiniui plano įgyvendinimas (problemiškų, 

spec. poreikių mokiniams ir kt.). 

Gruodžio 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui 

Direktorius 

23.2. II trimestro ugdymo(si) rezultatų ir lankomumo aptari-

mas. 

 

LIONS QUEST programos įgyvendinimo įtaka pamokos 

kokybei, mokinių akademiniams pasiekimams gerinti.  

 

Kovo 

mėn. 

Pavaduotojas ug-

dymui, spec. peda-

gogas 

23.3. „Kokybiška pedagogo sąveika su mokiniu ir vaiko tėvais 

– pagrindas mokymosi motyvacijos stiprinimui“.  

 

PUG ir ikimokyklinių grupių ugdytinių pažangos ir pasie-

kimų analizė. 

1–5 klasių mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

Gegužės 

mėn. 

Administracija 

Pavaduotojas ug-

dymui 

23.4. 6–9 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę. 

2, 4, 6, 8 kl. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 

rezultatų analizė. 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai ir tobu-

lintinos veiklos sritys. 

Birželio 

mėn. 

Direktorius 

Pavaduotojai ug-

dymui 

24. Metodinė taryba 

24.1. 

 

 

 

Posėdžiai: 

 Metodinės tarybos veiklos krypčių 2018–2019 m. m. 

aptarimas.  

 2018–2019 m. m. PKT10 prioritetų nustatymas. 

Rugsėjo 

mėn. 

 

Metodinė taryba 

 

                                                           
9 GPM – Gyventojų pajamų mokestis 
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Eil. 

Nr. 

Posėdžių tema Laikas Atsakingas 

24.2.  VIP sistemos įsivertinimas.  

 Mokytojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo rengi-

niuose įtaka Mokyklos pažangai. 

2019 m. 

sausis 

 

 

24.3.  Mokytojų dalykinės ir metodinės veiklos įsivertinimo 

patirties apibendrinimas ir gairės 2019–2020 m. m. 

Akademiniai mokinių pasiekimai ir problemų sprendimas, 

įgyvendinant  projektą „Motyvuoti mokytojai ir tėvai, – 

motyvuoti mokiniai“. 

Birželio 

mėn.,  

 

 

 

Metodinė taryba 

 

24.4.  2018–2019 m. m. pedagoginio profesinio augimo 

prioritetai. 

rugpjū-

čio mėn.  

 

 

 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

METINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS JIEMS VYKDYTI 

 

25. 1 uždavinys – Gerinti mokinių (vaikų) akademinius mokymosi pasiekimus. 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Atsiskaity-

mas  
1. Kelti mokyklos bendruomenės dalykines ir 

vadybines kompetencijas, gerinant mokinių 

pasiekimus – dalyvavimas mokymuose 

bendruomenės įsitraukimo ir motyvacijos 

didinimo, pamokos vadybos, vertinimo ir į-

sivertinimo bei juose įgytų žinių ir kompe-

tencijų taikymo praktinėje veikloje tema. 

Administracija, 

 

Pagal 

mokyklos 

kvalifikacijo

s planą ir 

KRŠC 

renginių 

veiklos 

planus 

Metodinės 

tarybos ar 

grupės po-

sėdis 

2. ES fondų  finansuojamas projektas „Moty-

vuoti mokytojai ir tėvai, - motyvuoti mo-

kiniai“ įgyvendinimas.     

Administracija 

 

 Per mokslo 

metus 

Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 

Tėvų susi-

rinkimas 
 2.1. Sistemingos konsultacijos su tėvais bei 

mokiniais (3 val. per mėn.) 

 

J. Šunokienė 

D. Norkienė 

V. Striaukienė 

E. Skolevičienė 

Per moks-

lo metus 

Švietimo 

skyrius 

2.2. Bendras renginys „Klasių vadovų ir 

matematikos mokytojų veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo sistemos sukūrimas ir įgyven-

dinimas“. 

 

J. Šunokienė 

D. Norkienė 

2019 m.  

gruodžio 

mėn. 

Švietimo 

skyrius 

3. Metodinės dienos organizavimas. 

 

R. Šedbarienė 2019 

 (I sav.) 

Metodinė ta-

ryba 
4. Atviros pamokos ir kita ugdomoji veikla 

„Dalinuosi patirtimi“ (pasirinkta forma). 

 

B. Elijošienė 

J. Šunokienė  

R. Šedbarienė 

R. Mikalauskaitė 

Per  

mokslo 

metus 

Metodinių 

grupių posė-

džiai 

                                                                                                                                                                                                 
10 PKT – Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo  

terminas 

Atsiskaity-

mas  

J. Lukienė 

5. Kolegų pamokų stebėjimas ir aptarimas (2 

pamokas per mokslo metus).  

B. Elijošienė 

J. Šunokienė  

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

E. Skolevičienė  

J. Lukienė 

S. Klymantas 

Pagal me-

todinių 

grupių 

planą ar 

susitarimą 

su kole-

gomis 

Metodinės ta-

rybos posėdis 

6. Pamokų ir ugdomųjų veiklų stebėsena ir 

analizė. 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

V. Brazauskas 

Pagal  

stebėsenos 

planą 

Mokytojų ta-

rybos posėdis 

7. Pagalbos mokiniui plano įgyvendinimas 

(problemiškų, spec. poreikių mokiniams ir 

kt.). 

 

 Gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 

8. Komandinio darbo organizavimo formų ir 

būdų tobulinimas, siekiant visų grandžių 

pozityvaus bendradarbiavimo: 

 Pagyrimas mokiniui (pagyrimo 

kiekvienam mokiniui bent po vieną per 

mėnesį į dienyną įrašymas, skatinant tėvus 

atsakyti į pateiktas pastabas). 

 Grįžtamojo ryšio skatinimas tarp 

mokyklos bendruomenės panaudojant ir e-

lektroninio dienyno galimybes. 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

R. Šedbarienė  

V. Brazauskas 

B. Elijošienė 

J. Šunokienė 

E. Skolevičienė  

 

Per 

 mokslo 

metus 

 

 

 

Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 

Tėvų susi-

rinkimas 

9. Tyrimai:  

„Pirmokų ir penktokų adaptacija mokyklo-

je“ ir „Naujai atvykusių ikimokyklinio, 

priešmokyklinio a. ugdytinių ir mokinių 

adaptacija“. 

    

I. Raudonė  

E. Skolevičienė  

B. Darkintienė 

 

Per moks-

lo metus 

Mokytojų 

taryba, 

VGK, tėvų 

susirinki-

mai 

10.  10.1. Mokyklos veiklos kokybės įsiverti-

nimas ir tobulintinų sričių nustatymas  

naudojant IQES online platformą: 

- Platusis įsivertinimas.  

- Giluminė temos ar rodiklio (-ių) ana-

lizė. 

10.2. Mokyklos veiklos įsivertinimas (ty-

rimas). 

10.3. Mokytojų veiklos įsivertinimas. 

10.4. Metodinių grupių ataskaitos. 

10.5. Specialistų ataskaitos. 

10.6. 2018–2019 mokinių pažangumo ir 

lankomumo analizė. 

10.7.PUPP ir NMPP rezultatų analizė. 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

V. Brazauskas 

E. Skolevičienė  

 

 

 

 

 

 

 

D. Norvilienė 

R. Šedbarienė 

Birželio 

mėn. 

 

 

 

 

 

Rugpjūčio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 
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26. 2 uždavinys – Siekti efektyvios ir veiksmingos partnerystės, komunikuojant 

apie mokyklos bendruomenės pasiekimus ir progresą.  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskai-

tymas  

1. Savalaikis informacijos apie vykdy-

tas įvairias veiklas klasėje ir mo-

kykloje (renginius, atviras pamokas, 

išvykas, parodas, konkursus, netra-

dicinius užsiėmimus su tėvais, susi-

tikimus ir kt.), kuriuose dalyva-

vo/kuriuos organizavo mokyklos 

mokiniai, mokytojai, darbuotojai į-

sivertinimas ir pristatymas mo-

kyklos bendruomenei (pasirinkta 

forma). 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

V. Brazauskas  

R. Šedbarienė 

J. Lukienė 

 

Per mokslo 

metus 

Po kiek-

vieno ren-

ginio me-

todinė gru-

pė, metodi-

nė taryba 

2. Specialistų (spec. pedagogo, logo-

pedo) atliekami tyrimai, įvairios 

konsultacijos tėvams apie reikalingą 

pagalbą mokiniui ir dalykų mokyto-

jams dirbantiems su skirtingų gebė-

jimų turinčiais mokiniais.  

Administracija 

 

Per mokslo me-

tus (pagal spe-

cialistų veiklos 

planus ir esant 

reikalui) 

VGK po-

sėdžiai, 

metodinių 

grupių po-

sėdžiai 

3. Bendra tėvų–vaikų–mokytojų–

specialistų susirinkimas-diskusija 

„Mokykla. Vaikas. Tėvai“ (tiksli-

nėms grupėms, pvz. SUP mokiniai, 

gabūs mokiniai, klasės kolektyvas ir 

pan.). 

Administracija 

 

Pagal specialis-

tų planus 

 

4. 

 

Renginiai tėvams : 

 Visuotinis tėvų susirinkimas. 

 

 Klasių tėvų susirinkimai. 

 Atvirų durų dienos. 

 

 Klasių tėvų susirinkimai. 

 Atvirų durų dienos. 

 

Administracija 

Klasių vadovai,  

Ž. Archipova 

V. Vičiulienė 

J. Nikitinienė 

 

Rugsėjo 21 d. 

 

Gruodžio mėn.  

10 – 14 d. 

 

Kovo mėn. 

27 – 29 d. 

Tėvų susi-

rinkimai 

 

5. Parengti mokyklos bendruomenės 

skatinimo tvarkos aprašą (naujos 

skatinimo formos ir susitarimai). 

Administracija Gruodžio mėn. Mokytojų 

tarybos po-

sėdis 

6. Mokyklos ir vietos bendruomenių į-

sitraukimas į SEU (Endriejavo se-

niūnija, miestelio biblioteka, kultū-

ros ir pagyvenusių žmonių sociali-

nės globos dienos centrai, bažnyčia 

ir kt.).  

Įvairių mokinių saviraiškos, sociali-

zacijos veiklų, varžybų, projektų ar 

renginių organizavimas ir vykdy-

mas: 

R. Šedbarienė 

 

 

Visus mokslo  

metus pagal 

UP ir mo-

kyklos rengi-

nių planą  

(priedas) 

 

 

Mokyklos 

taryba, tėvų 

susirinki-

mai, infor-

macija ra-

joniniame 

laikraštyje 

„Banga“, 

mokyklos 

internetinė-

je svetainė-

je  
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskai-

tymas  

6.1. Etno projektas „Andriejau, 

Andriejau, kanapes sėju...“ 

 

 Edukacinės veiklos. 

 

 

 Adventinė vakaronė mokyklos 

bendruomenei. 

 

D. Jokubauskienė 

J.  Šunokienė 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

G. Paniulaitienė 

 R. Mikalauskaitė 

D. Norvilienė 

Ž. Archipova 

V. Vičiulienė 

E. Iliutkina 

Gruodžio 3 d. Baigiama-

sis rengi-

nys 

 

6.2. Sveikatingumo projektas „Svei-

kai gyventi – ilgai gyventi“. 

 Ratuota diena su mama ir tėčiu. 

 

 Integruota diena „Šoko senoliai, 

šoksime ir mes“; 

 Praktinių veiklų dienos:  

 „Žemės menas“ gamtoje; 

 „Maisto, žaliųjų kokteilių bei 

arbatos gamyba“. 

 

 

 

 Kūrybinių dirbtuvių diena: 

„Kaukių gamyba ir pristatymas“. 

 

 

 

J. Šunokienė 

J. Lukienė 

V. Zacharevičienė 

E. Skolevičienė 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

D.  Žemgulytė  

D. Jokubauskienė 

Ž. Archipova 

V. Vičiulienė 

E. Skolevičienė 

R. Šedbarienė 

B. Elijošienė 

J. Nikitinienė 

 

 

 

Rugsėjo 28 d. 

 

Spalio 23 

 

 

Spalio 4 sav. 

Lapkričio 13 d. 

 

 

 

 

Gruodžio 21 d. 

 

 

Baigiama-

sis rengi-

nys 

 

6.3. Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtros projektas – fizinio 

aktyvumo edukacinės pamokos. 

 

Administracija Pagal parengtą 

ir suderintą su-

tartį 

 

6.4. Pradinių klasių mokytojų tarp-

tautinis Erasmus + programos pro-

jektas :„Mokykis ir žaisk su IT“ į-

gyvendinimas.  

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

R. Šedbarienė 

E. Skolevičienė 

Veiklos pagal 

projekto planą 

Baigiama-

sis rengi-

nys 

 

7. Prevencinių programų įgyvendini-

mas: 

 „Laikas kartu“ (pradinukai, PUG); 

 „Paauglystės kryžkelės“ (5–8 kl.); 

 „Raktai į sėkmę“ (9, 10 kl.); 

 V. Šerborn vystymo judesiu me-

todas (PUG). 

 

 

V. Vičiulienė 

Klasių vadovai 

 

V. Vičiulienė 

 

Pagal klasių 

vadovų ir auk-

lėtojų veiklos 

programas 

Mokytojų 

taryba 

Tėvų susi-

rinkimai 

8. Mokinių dalyvavimas konkursuose, 

olimpiadose, projektuose, varžybo-

se. 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

R. Šedbarienė 

V. Brazauskas 

J. Lukienė 

Pagal mo-

kyklos rengi-

nių planą 

 

Mokyklos 

taryba, me-

todinių 

grupių po-

sėdžiai 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo ter-

minas 

Atsiskai-

tymas  

V. Vičiulienė 

 

9. Mokytojų dalyvavimas ir dalijimasis 

darbo patirtimi: mokyklos, rajono, 

respublikos, metodiniuose rengi-

niuose. 

V. Brazauskas 

R. Šedbarienė  

G. Paniulaitienė 

J. Lukienė 

 

Pagal metodi-

nių grupių pla-

nus 

Metodinių 

grupių po-

sėdžiai 

10.  Kurti erdves mokykloje: 

 Ramybės, literatūros kampelį; 

 Tyrinėjimo laboratoriją; 

 Rašymo sieną; 

Rengti mokinių kūrybos darbų paro-

das įvairiose mokyklos erdvėse. 

 Rudens; 

 Žiemos; 

 Pavasario šventėms; 

 „Pradinukų fantastinės monetos 

pagal „Mokykis ir žaisk su IKT“. 

Parengti mokyklos bendruome-

nės parodą  ,,Mano senelių jaunystė“ 

Administracija 

 

 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

J. Lukienė 

 

E. Skolevičienė 

 

B. Elijošienė 

J. Šunokienė  

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos  

taryba 

11. Socializacijos, prevencijos, E-

twining ir kt. projektų, paraiškų, ati-

tinkančių mokyklos veiklos tikslą, 

rengimas ir įgyvendinimas. 

Administracija Visus mokslo 

metus 

Mokyklos 

taryba 

 

 

27. 3 uždavinys – gerinti materialinę, techninę ir informacinę mokyklos bazę bei ug-

dymosi aplinkas. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymas  

1. Pristatyti mokyklos bendruomenės 

veiklą ir mokinių laimėjimus bei pa-

siekimus internetinėse svetainėse. 

I. Raudonė 

V. Striaukienė 

D. Norvilienė 

R. Šedbarienė 

E. Skolevičienė 

J. Lukienė 

Nuolat www.endriejava

s.klaipeda.lm.lt 

2. Radijo laidų mokyklos bendruomenei 

vedimas (tėvelių interviu). 

J. Ščerbakovas Pagal radijo 

laidų grafiką 

Radijo laidos 3 

pertraukos metu 

3. Dalijimasis gerąja patirtimi: 

 Šalies ir rajoninėje spaudoje. 

 Rajono Švietimo įstaigose ir kt.. 

E. Skolevičienė Per mokslo 

metus 

Straipsnis spau-

doje 

Renginiai 

4. Įsigyti naujų IKT (pagal poreikį ir ga-

limybes atnaujinti kompiuterinę tech-

niką). 

G. Gumuliauskas Iki 2018 m. 

rugsėjo 1 d. 

Mokyklos tary-

ba 

5. Susikurti el. pašto adresą  

bendradarbiavimui. 

J. Ščerbakovas   
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymas  

6.. Turtinti bibliotekos ir skaityklos fon-

dus. 

 

Akcija „Knygų Kalėdos“  

V. Varnelienė 2018 m.  

kovo-birželio 

mėn. 

2018 m. 

gruodžio 

mėn. 

Mokyklos tary-

ba 

Parengti bibliotekos zonų planą (poil-

sio, knygų skaitymo ir kt.) 

Gegužės mė-

nuo 

7. Atnaujinti mokyklinius baldus: 

Gamtos mokslų laboratorija; 

Matematikos kabinetai. 

G. Gumuliauskas Visus mokslo 

metus 

Mokyklos tary-

ba 

 

8. Atlikti mokyklos patalpų remontą.  

 Mokyklos pastato moderniza-

vimo II etapas. 

 Mokyklos vidaus patalpų re-

montas: Gamtos mokslų laboratorijos 

įrengimas; 7, 9 kabinetų remontas. 

G. Gumuliauskas Visus mokslo 

metus 

Mokyklos tary-

ba 

 

 

 

 

9. Sutvarkyti darželio teritoriją: 

 Sutvarkyti gėlynus, vaistažolių 

daržą,  

 Įrengti sveikatingumo taką. 

 Mokykloje ir darželyje padaryti kor-

teles gėlėms ir medžiams. 

 Įrengti edukacines erdves darželyje 

ir mokykloje 

(Namai paukšteliams, vabaliukams ir 

kt.). 

 

R. Šedbarienė 

D. Žemgulytė 

Ž. Archipova 

V. Vičiulienė 

J. Nikitinienė 

 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos tary-

ba 

 

10. Aprūpinti kabinetus kanceliarinėmis 

darbo priemonėmis. 

G. Gumuliauskas  

 

 

 

Visus mokslo 

metus 

Mokyklos tary-

ba 

11. Įsigyti ir sutvarkyti:  

 užuolaidas aktui salei ir darželio 

grupėms; 

 vaikiškas kėdutes mokykliniame au-

tobuse; 

 pakeisti saugos diržus bei autobuso 

amortizatorius; 

 tualetuose veidrodžius bei laikiklius 

(stovus tualet. popieriui) kiekvienoje 

kabinoje; 

 veidrodį rūbinėje. 

12. Išsiaiškinti galimybes ir poreikį: 

 Planšetinių kompiuterių (esančių 

mokykloje) panaudojimas el. knygų 

skaitymui; 

 Ausinės prie kompiuterių bilioteko-

je; 

 Langų tamsintojų ir kondicionie-

riaus. 

   

13. Sukurti interaktyvią IT grįžtamojo ry-    
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo, 

vykdytojai 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymas  

šio platformą. 

14. Stebėsenos vykdymas. Administracija Visus mokslo 

metus 

Mokyklos tary-

ba 

 

IV SKYRIUS 

 LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

28. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 

28.1. užtikrintas sėkmingas ugdymo proceso organizavimas integruojant prevencines 

programas į ugdymo turinio mokymo(si) veiklas; 

28.2. pagerės individualūs kiekvieno mokinio matematiniai gebėjimai bent 2–5 proc.;  

28.3. padidės tėvų į(si)traukimas į vaikų ugdymą mokykloje, gerės mokyklos ir tėvų 

komunikacija ir bent 40 proc. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvaus mokyklos organizuojamo-

se renginiuose ir kitose bendruomenės veiklose;  

28.4. įrengtos naujos edukacinės aplinkos ir erdvės, atsiradusios didesnės galimybės 

mokinių praktinei, tiriamajai veiklai, gerins pamokų kokybę bei didins mokinių mokymosi motyva-

ciją:  

28.4.1. padariusių pažangą mokinių iš atskirų dalykų lyginant su praėjusiais mokslo 

metais bus ne mažiau kaip 45 proc.; 

28.4.2. mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) pamokos kokybę įvertins aukštesne 

kaip vidutine verte. 

 

V SKYRIUS 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

29. Planui įgyvendinti planuojama panaudoti savivaldybės biudžeto ir valstybės biu-

džeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. Dalis plano bus finansuojama iš paramos lėšų (2 proc. 

gyventojų pajamų mokesčio). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

31. Priežiūrą vykdys mokyklos direktorė. 

32. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

____________________ 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2018 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

(protokolo Nr. V3-3) 
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Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos 

2018–2019 m. m. veiklos plano 

priedas 

 

ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo termi-

nas 

1. Mokslo ir žinių šventė.  

 

Indrė Raudonė 

Bronislava Elijošienė 

Rugsėjo 3 d. 

2. Mokytojų diena.  

 

Bronislava Elijošienė, MT Spalio 5 d. 

3. Sveikatingumo projektas „Sveikai gyventi – 

ilgai gyventi“. 

 Ratuota diena su mama ir tėčiu. 

 

 

 Integruota diena „Šoko senoliai, 

šoksime ir mes“ 

 

 Praktinių veiklų diena: „Maisto, 

žaliųjų kokteilių bei arbatos gamyba“ ir 

„Žemės menas“ gamtoje. 

 

 

 

 Kūrybinių dirbtuvių diena „Kaukių 

 gamyba ir pristatymas“ 

 

 

 

Joana Lukienė 

Eglė Skolevičienė 

Sigitas Klymantas 

Vaida Zacharevičienė 

 

 

Indrė Raudonė 

Vita Striaukienė 

Daiva Norvilienė 

Dalia Žemgulytė  

Dalia Jokubauskienė  

 

Eglė Skolevičienė 

Bronislava Elijošienė 

 

 

Rugsėjo 28 d. 

 

 

Spalio 4 sav. 

 

 

Lapkričio 13 d. 

 

 

 

 

 

Gruodžio 21 d. 

 

4. Etno projektas „Andriejau, Andriejau, ka-

napes sėju...“ 

 

 Edukacinės veiklos. 

 

 

 Adventinė vakaronė mokyklos bend-

ruomenei. 

 

 

Dalia Jokubauskienė 

Janina Šuniokienė 

Genovaitė Paniulaitienė 

 

Žibutė Archipova 

Virginija Vičiulienė 

Eglė Iliutkina 

 

 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

Gruodžio 3 d. 

5. Padėkos diena „Gerumo nebūna per daug“. Genovaitė Paniulaitienė Gruodžio 28 d. 

6. Patyriminės veiklos. Dalia Žemgulytė 

Joana Lukienė 

Sausio 03, 28 d. 

Vasario 26 d. 

Kovo 27 d. 

Balandžio 18 d. 

Gegužės 31 d. 

7. Socialinė akcija „Darom 2019“ Virginija Varnelienė Balandžio mėn. 

8. Mokyklos darbuotojų diena. Bronislava Elijošienė Gegužės mėn. 

9. Šeimos diena. 

 

 

Birutė Darkintienė 

Eglė Iliutkina 

Vaida Zacharevičienė 

Birželio mėn. 



22 

Arvydas Bušeckas 

 

10. Sveikatingumo diena. Arvydas Bušeckas 

Rima Šedbarienė 

 

Birželio mėn. 

11. Išvyka mokytojų ir darbuotojų. Administracija 

 

Per mokslo metus 

12. Mokslo metų baigimo renginiai: 

 PUG – sudie! (darželyje); 

 

 1–5 kl., 6 – 9 kl. mokiniams; 

 

 

 Paskutinis skambutis (4, 10 kl 

sių mokiniams). 

 

 

Virginija Vičiulienė 

 

Birutė Darkintienė 

Virginija Varnelienė 

 

Daiva Norvilienė 

 

Gegužės, birželio  

mėn. 

13. Mokyklos bendruomenės kūrybinių darbų 

parodos, konkursai, savanorystės akcijos 

(Šv. Kalėdų, Velykų, Motinos dienoms pa-

minėti). 

 

 

Indrė Raudonė 

Vita Striaukienė 

Daiva Norvilienė 

Joana Lukienė 

Eglė Skolevičienė 

B.Elijošienė 

J.Šunokienė 

Per mokslo metus 

           

__________________________ 


