
 

 
KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

        

                   TVIRTINU 

                   Mokyklos direktorė 

 

                                                   Vilma Ugintienė   

2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO  

VEIKLOS PROGRAMA 

 

2019 m. lapkričio 29 d. Nr. D3-32 

Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Akcija „Knygų Kalėdos 2019“. 

 

12 mėn. V. Varnelienė 

2. ,,Mokyklos darbuotojų gebėjimų visuomenės 

psichikos sveikatos srityje stiprinimas“ (1 

konsultacija). 

 

12-03 d. 

15.00 val. 

Administracija 

3. Mokymai mokyklos bendruomenei „Sveikos 

mitybos ir sveiko maisto gamyba“.  

 

12-04 d. 

17.15 val. 

J. Rimkutė 

4. Šventiniai renginiai 

• Netradicinė diena ,, Įžiebkim židinį gerumo“ 

(integruotos veiklos mokyklos bendruomenei). 

 

• Vakaronė ikimokyklinio,  priešmokyklinio 

ugdymo grupių bendruomenėms „Žvakelės 

šiluma“. 

 

 

 

12 - 02 d. 

8.00 val. 

 

12 - 05 d. 

16.30 val. 

 

 

KMD (kalbų 

metodinė grupė) 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Rytmetis prie Kalėdinės eglutės.  

 

12-05 d. 

8.00 val. 

Mokinių taryba  

V. Zacharevičienė 

Susitikimas su Kalėdų senelių: 

• ,,Drugelių“ gr.  

• ,,Žvirbliukų“ gr. 

• ,,Kiškučių“ gr. 

 

12 -18 d. 

9.00 val. 

10.00 val. 

11.00 val. 

 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Edukacinė išvyka į: 

 Klaipėdos Dramos teatrą, į spektaklį ,,Pūkuotuko 

pasaulis" (1- 4 kl.) 

 

12-17 d. 

12.00 val. 

 

Pradinių klasių 

mokytojos 

Netradicinė diena -  švenčių belaukiant (integruotos 

veiklos“: 

•  Pramogų valanda (1–10 kl.) 

• Naujametinis karnavalas (5–10 kl.)  

 

 

12-20 d. 

8.00 val. 

12.00 val. 

10 klasė  

G. Paniulaitienė 

Klasių vadovai 



Kalėdinės akcijos:  

• ,,Paukštelių Kalėdos“. 

• ,,Papuoškime mokyklą, ikimokyklines ir 

priešmokyklinę grupes. 

 

 

12 mėn. 

Priešmokyklinio 

ugdymo, pradinių 

klasių mokytojos 

Mokinių taryba 

Kalėdinis stalo teniso turnyras (5-7 kl.; 8-10 kl.) 12-17 d. J. Bražas 

 

5. Mokytojų tarybos posėdis.  12-13 d. 

13.50 val. 

Administracija 

6. Muzikinės radijo laidos penktadieniais. 

 

12 mėn. Mokinių taryba 

B. Darkintienė 

7. Edukacinis užsiėmimas mokyklos bendruomenei 

„Dalinuosi gerumu“ 

 

12- 30 d. 

12.00 val. 

Administracija 

8. Klasių tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai 

(pagal grafiką, susitarimą) 

 

12 mėn. Klasių vadovai 

Grupių mokytojos 

Atvirų durų dienos (integruotos veiklos mokyklos 

bendruomenei): 

• ,,Erasmus diena“ - integruota  

valanda mokiniams ir tėvams 

 

• Viktorina ,,Noriu žinoti“ 

(mokiniams, tėvams, mokytojams“) 

 

 

 

• Praktinis užsiėmimas ,,V. Šerborn vystymo 

judesiu metodas“ (PUG ir 4 kl. mokiniai, tėvai). 

 

• ,,Kalba knygų puslapiai“ (1–4 kl. mokiniai, 

ikimokyklinukai). 

 

 

KMD metodinė 

grupė 

 

Tiksliųjų, gamt. 

ir soc. mokslų 

mokyt. metod. 

grupė 

 

Pradinių kl., 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojų 

metodinė  grupė 

 

 

Gruodžio mėn.  

10–14 d. 

 

 

 

 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla 

9. Klasės valandėlė „Mintys kaip debesys" (6 kl.) 12 mėn. A. Antanaitytė 

 

10. Pamoka-diskusija 

Ėduonies profilaktika ir burnos higiena: „Dantų priešai 

ir draugai“ (1-2 kl.) 

12 mėn. 

 

J. Rimkutė 

Priežiūra 

11. Specialiųjų poreikių mokinių mokėjimo mokytis 

kompetencijos ir socialinių įgūdžių ugdymas per dalykų 

pamokas (5–8 kl.). 

12 mėn. Administracija 

12. Individuali mokinio pažanga. Įsivertinimas: dialogas 

vertinant, lūkesčiai ir jų siekimas. 

12 mėn. Administracija 

13. Naujai pradėjusių dirbti mokytojų veiklos priežiūra 12 mėn. Administracija 

 Tiriamoji veikla 

14. Mokyklos kultūros įvertinimas NMVA klausimynas 12 mėn. V. Varnelienė 

15. I trimestro mokinių mokymosi bei lankomumo analizė. 12 mėn. B. Darkintienė 

    

 

   _______________ 


