
               
 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

 TVIRTINU 

Mokyklos direktorė 

 

 Vilma Ugintienė   

 
2021 M. KOVO MĖNESIO  
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            2021 m. vasario 26 d. Nr. D3-18 

       Endriejavas 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Laikas Atsakingas 

1.  Kovo 11-oji – Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo diena: 

• Kūrybinių darbų virtuali paroda ,,Meilė 

gamtai, kraštui ir kūrybai“; 

• ,,Švenčiu Lietuvą“ (5–10 kl. mokinių 

kūrybiniai darbai, filmuota medžiaga); 

• Sveikatingumo savaitė mokyklos 

bendruomenei ,,Judėk su Lietuva“. 

 

03–10 d. 

 

 

 

 

 

03-08–12 d.  

 

KMD 

(gimtosios (lietuvių) ir 

užsienio kalbų, menų 

ir dorinio ugdymo 

 

Tiksliųjų, gamt. ir soc. 

mokslų metodinė 

grupė 

2. Grupių, klasių tėvų susirinkimai, individualūs 

pokalbiai (virtualioje aplinkoje). 

03 mėn. 

 

Ikimokyklinių, PUG. 

ir dalykų mokytojai 

Klasių vadovai  

Specialistai 

 

3. Projektas ,,Kokybės krepšelis“ (KK) 

• Praktinių užsiėmimų ciklas mokiniams „Savo 

ateitį kuriu šiandien“; 

• Virtualaus užduočių banko sukūrimas įvairių 

gebėjimų mokiniams (užduočių rengimas); 

• Mokymosi paradigmos pamokose modelio 

rengimas (darbo grupė). 

 

03 mėn. 

 

Administracija 

Darbo grupės 

4. Renginiai ir savanorystės akcijos: 

• Teatro dienos ikimokyklinėse ir PUG 

grupėse ,,Kuriu ir vaidinu“. 

 

• ,,Neliks paukštelis be namelio“. 

 

• “Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,BE 

 

 

03-01 – 03 d.  

 

03 mėn. 

 

 

 

Ikimokyklinių, PUG. 

ir meninio ugdymo 

mokytojai 

 

Mokinių  taryba 



PATYČIŲ 2021“: 

• Virtuali ,,Šypsenų diena“; 

• Virtuali ,,Dizaino diena – pasimatuok mano 

batus“. 

VGK komanda 

 

 

5. PUPP bandomasis patikrinimas 

 (elektroninis nuotolinis vykdymas): 

• lietuvių kalba ir literatūra 

 

• matematika 

 

 

 

 

 

• gamtos mokslai 

 

 

• socialiniai mokslai 

 

 

• užsienio kalbos (anglų) mokėjimo lygio 

nustatymo testas. 

 

03-15, 16 d. 

9. 00 val. 

 

03-16 d. 

12.30 val. 

03-17 d. 

9. 00 val. 

 

03-18 d. 

9. 00 val. 

 

03-18 d. 

11. 00 val. 

 

03-19 d. 

9. 00 val. 

 

Pavaduotoja ugdymui 

Pagalbos mokiniui specialistų veikla  
6. Užsiėmimai–kl. valandėlės: 

•  ,,Mes prieš patyčias“ (1kl.) 

03 mėn. A. Antanaitytė 

• ,,Laimės dienos minėjimas“ (8 kl.) 

VGK posėdžiai (nuotolinis mokymas/mokymąsis 

mokykloje ir pagalbos teikimas). 

E. Janušauskienė 

Priežiūra 
7. PUG ir ikimokyklinių grupių veiklos stebėjimas.  03 mėn. Pavaduotoja ugdymui 

Mokinių, turinčių skirtingų gebėjimų ir poreikių, 

ugdymas pamokoje. 
03 mėn. Administracija 

Diagnostinių, standartizuotų testų rezultatų 

panaudojimas vaiko individualios pažangos siekiui. 

03 mėn. Pavaduotoja ugdymui 

Tiriamoji veikla 
8. VIP. Mokinių įsivertinimas.  03 mėn. Pavaduotoja ugdymui 

 1-4, 5-10 klasių mokinių II trimestro rezultatų 

analizė. 

03 mėn. 

 

   ________________ 


