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ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Mokslo ir žinių šventė.  Administracija 

D. Norkienė, 10 kl. 

Rugsėjo 1 d. 

2. Mokytojų diena.  

 

D. Norkienė, 10 kl. 

A. Košaitienė 

Spalio 5 d. 

3. Integruotos edukacinės veiklos ir 

sveikatingumo dienos: 

•  ,,Rudens piknikas'' (I tr.) 

 

 

• Turizmo diena su šeima (1–10 kl.) 

 

• Mokinių edukacinės išvykos,  

kelionės (ikimok., priešmok. grupių vaikai, 

1–10 kl.). 

 

 

Pradinių kl. mokytojų 

metodinė grupė 

 

Klasių vadovai 

 

 

Klasių vadovai  

 

 

 

 

Spalio mėn. 

 

 

Birželio mėn. 

 

Per mokslo metus  

 (pagal susitarimą 

klasėse) 

4. Renginiai tėvams  

Atvirų durų dienos I (integruotos veiklos 

mokyklos bendruomenei): 

 

 

 

Klasių susirinkimai, individualūs pokalbiai. 

 

 

Atvirų durų dienos II (integruotos veiklos 

mokyklos bendruomenei): 

• Dizaino diena''. 

 

 

 

Klasių susirinkimai, individualūs 

pokalbiai. 

 

Mokymai tėvams „Savivaldus mokymas - 

tai mokymas gyvenimui“ (projektas 

,,Kokybės krepšelis“). 

 

 

KMD metodinė grupė 

Ikimok. ir priešmok. 

ugdymo mokytojų 

metodinė grupė 

Klasių vadovai, grupių 

mokytojos 

 

Pradinių kl. mokytojų 

metodinė grupė 

 

Tiksliųjų, gamt. ir soc. 

mokslų mokyt. metodinė 

grupė 

Klasių vadovai,  

grupių mokytojos 

 

Administracija 

 

Gruodžio mėn.  

 

 

 

 

 

 

 

Kovo , balandžio 

mėn 

 

 

 

 

 

 

 

2020–2021 m. m. 

2021–2022m. m. 

5. Adventiniai renginiai darželio grupių 

bendruomenėms. 

Ikimokykl. ir priešmok. 

ugdymo mokytojų 

metodinė grupė 

Gruodžio 04 d. 

 

6. Karnavalas (5–10 kl.). Klasių vadovai Gruodžio 23 d.  



Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

7. Padėkos diena „Gerumo nebūna per daug“. Administracija Gruodžio 30 d. 

8. Valstybinės šventės: 

• Laisvės gynėjų diena (sausio 13 

osios minėjimas). 

• Vasario 16-oji. Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena. 

• Kovo 11-oji – Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo diena. 

B. Darkintienė 

Darbo grupė (meninio 

ugdymo, dailės ir 

technologijų mokytojai) 

2021 m. 

Sausio–kovo 

mėn. 

9.  Karjeros diena. Mokyklos taryba Vasario mėn. m. 

10. Socialinė akcija „Darom 2020“. Administracija Balandžio mėn. 

11. Šeimos diena mokyklos bendruomenei 

,,Šok su manim“. 

Pradinių kl. mokytojų 

metodinė grupė 

 

Gegužės mėn. 

12. Mokytojų ir darbuotojų edukacinės 

išvykos. 

Metodinė taryba Per mokslo metus 

13. Mokslo metų baigimo renginiai: 

• Mokyklos taku su mama ir  

tėčiu!;  

• 1–5 kl., 6–9 kl. mokiniams; 

• Paskutinis skambutis (4, 10 kl.  

mokiniams). 

 

PUG mokytojos 

 

Administracija MT 

Klasių vadovai, 10 kl. 

 

Gegužės, birželio  

mėn. 

14. Bendruomenės kūrybinių darbų parodos 

mokyklos erdvėse: 

• ,,Spindi šv. Kalėdų šviesa“ 

 

• ,,Švenčiu Lietuvą“ (Vasario 16, 

kovo 11–ajai). 

 

 

• ,, Velykų džiaugsmas – budina 

pavasarį“. 

 

• ,,Motinos diena tik viena“ . 

 

 

Konkursai bei savanorystės akcijos: 

• Tolerancijos diena. 

• Sąmoningumo mėnuo ,,Patyčioms  

NE“ 

 

Metodinės grupės: 

• Pradinių kl. metod. 

grupė 

• Tiksliųjų, gamt. ir 

soc. mokslų mokyt. metod. 

grupė 

• Ikimok. ir 

priešmok. ugd. mokytojų 

metodinė grupė 

 

• Kalbų (KMD) 

mokyt.  metod. grupė 

 

Visi mokytojai, 

 

Specialistai, MT 

Per mokslo metus 

 

_______________________ 
 

 


