ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA

2 lentelė

Mokyklos pavadinimas

Neformaliosios veiklos planas
2020-2021 m. m. I pusmetis
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Renginio
pavadinimas

Data
(diena, laikas)

Mokslo ir žinių
dienos šventė
Fotografijų paroda
,,Judame visa
šeima“, skirta
Europos Judumo
savaitei 2020
,,Judumas – be
jokios taršos“
Lietuvių kalbos
konkursas
mokytojams
„Raštingiausias
mokytojas“.
Europos kultūros
paveldo diena.
Ekskursija po
mikrorajono
apylinkes
Kultūrinė pažintinė
edukacija
,,Šokalado
dirbtuvės“
Meninė-terapinė
edukacija ,,Tapyba
ant vandens"

2020m. rugsėjo
1 d.
2020 m. rugsėjo
mėn.

Tarptautinis anglų
kalbos projektas
„Healthy Way of
Living“. Edukacinių
anglų kalbos
pamokų – renginių
ciklo tęsinys su
mokiniais iš JAV
Portlando miesto
Žalioji stotelė
„Auginu, prižiūriu,
grožiuosi „Vaistažolės“
Mokomasis –
pažintinis projektas
,,Šikšnosparnis“

Klasės
Vieta
Atsakingas
(dalyviai)
RUGSĖJIS
1–8 kl.
Progimnazijos I.Kievišienė
mokiniai
kiemas
1-8 kl.
Progimnazijos Realinių dalykų
metodinė grupė
mokiniai
kiemas

Pastabos
(kam skirtas renginys)
Naujų mokslų metų
pradžiai paminėti
Iniciatyvumo ir
kūrybingumo
kompetencijų ugdymas.

2020 m. rugsėjo
mėn

Progimnaz
ijos
mokytojai

Rėkyvos
progimnazija

R.Mikučiauskienė

Mokytojų saviraiškos,
kūrybiškumo skatinimas

2020 m. rugsėjo
mėn

5-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
mikrorajonas

I. Rimkuvienė

Mokinių įgyta nauja
patirtis. Istorijos žinių
gilinimas

2020 m.
rugsėjo 24 d.

5-8 kl.
mokiniai

2020 m.
rugsėjo 24 d.

1-4 kl.
mokiniai

Visus metus

5-8 kl.
mokiniai

Praktiniai
užsiėmimai
mokiniams
virtualioje
erdvėje Online

R. Ramonienė

2020 m.
rugsėjo – spalio
mėn.

1-4 kl.
mokiniai

Progimnazijos
teritorija

Pradinių klasių
mokytojos

Mokiniai bus įtraukti į
praktinę veiklą, sužinos
apie vaitažoles, jų rūšis

2020 m.
rugsėjo –
gruodžio mėn.

1-8 klasių
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

Metodinės
grupės

Edukacinė veikla,
ekologiško požiūrio
skatinimas

UAB
Klasių vadovai
saldainių
fabrike
,,Rūta“
Progimnazijos Pradinių klasių
mokytojos
teritorija

Mokinių saviraiškos
skatinimas
Pažintis su
netradicinėmis dailės
technikomis,
priemonėmis
Mokinių įgyta nauja
patirtis
Anglų kalbos žinių
taikymas praktiškai

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

Gerumo akcija, skirta paminėti Gyvūnų
dieną ,,Atverk duris
pūkuotai širdžiai“
Renginys mokytojų
dienai „Ekologiško
kvepiančio žolelių
muilo dirbtuvės
kolegoms“
Mokytojų
9
diena
,,Ačiū,
.
Tau mokytojau“
Halloween
1
renginys
3
.
„Ką šnabžda
Vėlinių ugnelė“

2020 m.
spalio 4 d.

SPALIS
1-8 kl.
Rėkyvos
mokiniai
progimnazija

A. Mikulienė

Mokytojų saviraiškos,
kūrybiškumo
skatinimas

Progimnazij
os
mokytojai

Rėkyvos
progimnazija

2020 m.
spalio 5 d.

4-8 kl.
mokiniai

Aktų salė

I. Kievišienė,
Mokinių seimas

Mokytojų dienai
paminėti

2020 m.
spalio 23 d.

1-8 kl.
mokiniai

Aktų salė

Pažintis su kitų šalių
tradicijomis

2020 m.
spalio 23 d.

1-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
kapinaitės,
Karpių giminės kapavietė

Klasių vadovai,
I.Kievišienė,
Mokinių seimas
R. Mikučiauskienė

A.Girdvainienė

Paminėti Tarptautinę
Tolerancijos dieną
Bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais

Tarptautinė
2020 m.
Tolerancijos diena lapkričio 16 d.
Patyriminio
2020 m.
ugdymo (STEAM) lapkričio 18 d.
diena
Progimnazijos
Pasaulinė
16.
sveiki2020 m.
Rėkyvos
nimosi
13. diena
lapkričio 21 d. bendruomenė
progimnazija
Literatūrinė popietė
2020 m.
5-8 kl.
Rėkyvos
„Džoni Rodari 100
lapkričio mėn. mokiniai
progimnazija
metų“ (5-8 kl.)
Paroda „Kalėdinis
2020 m.
1-8 kl.
Progimnazijos
atvirukas“
lapkričio mokiniai
II a.
gruodžio mėn.

Projektas „Iš širdies
į širdį”

Ugdyti pagarbą ir
globos jausmą
gyvybei

2020 m.
rugsėjo –
spalio mėn.

LAPKRITIS
1-8 kl.
Progimnazijos
mokiniai
foje
1-8 kl.
Rėkyvos
mokiniai
progimnazija

Dalyvavimas
akcijoje „Laimės
keksiukai“
Advento renginys
,,Advento taikos
ugnis“

I.Kievišienė,
Mokinių seimas

GRUODIS
2020 m.
1-8 klasių
Rėkyvos
gruodžio mėn. mokiniai
mikrorajonas
2020 m.
gruodžio mėn.

2020 m.
gruodžio mėn.

1-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
bažnyčia

1-4 kl.
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

Klasių vadovai

Kūrybiškumas,
tautinių tradicijų
puoselėjimas,
bendravimas ir
bendradarbiavimas

Mokinių seimas,
I. Kievišienė
R. Mikučiauskienė

Skatinti visiems būti
mandagiems
Mokinių kūrybiškumo
ugdymas

R.Vitkauskienė,
A.Mikulienė,
Pradinių klasių
mokytojos

Sukurtas kalėdinis
atvirukas sveikinimas
progimnazijos bendruomenei, mokykloms,
įstaigoms, partneriams

I.Kievišienė,
Mokinių seimas,
1-8 kl. vadovai
Klasių vadovai;
Tikybos
mokytoja V.
Daukšienė

Skiepyti mokiniams
gerumą, supratingumą

Pradinių klasių
metodinė grupė

Tautiškų, kultūrinių,
religinių tradicijų
puoselėjimas.
Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
mokinių tėvais
Linkėjimų kūrimas,
išsakymas draugams,
tėvams,
progimnazijos
bendruomenei

23.

„Polimerinio molio
lipdymo dirbtuvės“

2020 m.
gruodžio mėn

5-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

24.

Kalėdinis
karnavalasdiskoteka
,,Laimingų šv.
Kalėdų...“
Kalėdinis karnavalas ,,Kalėdų
belaukiant...“

2020 m.
gruodžio 21 d.

5-8 kl.
mokiniai

Aktų salė

Klasių vadovai

2020 m.
gruodžio 21 d.

1-4 kl.
mokiniai

Aktų salė

Pradinių klasių
mokytojos

Supažindinti su kitų
šalių Kalėdų tradicijomis

Akcija
2
„LAISVĖ“,
skirta
3
sausio 13 d.
įvykiams
.
pagerbti
Meninio skaitymo
konkursas

2021 m.
sausio 13 d.
8.00 val.
2021 m. sausio
mėn.

I.Rimkuvienė,
I.Kievišienė,
Mokinių seimas
R. Mikučiauskienė, V.
Gliaudienė

Sausio 13-osios
aukoms atminti

28.

Konkursas
,,Protmūšis 2021“

29.

25.

26.

27.

30.

SAUSIS
1-8 kl.
Rėkyvos
mokiniai
progimnazija

A. Mikulienė

Kūrybiškumas,
tradicijų puoselėjimas,
bendravimas ir
bendradarbiavimas
Meninės, socialinės,
komunikavimo kompetencijų ugdymas

Pasiekimų vertinimas
bendraamžių tarpe.
Mokėjimo mokytis,
pažinimo kompetencijų
ugdymas
Pasiekimų vertinimas
bendraamžių tarpe.
Mokėjimo mokytis,
pažinimo kompetencijų
ugdymas.
Gabieji tobulins
iniciatyvumo,
kūrybingumo ir
pažinimo kompetencijas

5-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

2021 m. sausio
mėn.

5-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

I. Augustinas

Konkursai gabiems 2021 m. sausio
mokiniams:
mėn.
Šaškių varžybos,
Dailyraščio
konkursas
„Mažos rankelės
dailiai rašo“
Integruota
#
poezijos 2021 m. sausio
popietė lietuvių,
mėn.
anglų, rusų kalbomis

1-4 kl.
mokiniai

Rėkyvos
progimnazija

V. Tunikaitytė,
I.Valatkevičienė

5-8 kl.
mokiniai

Rėkyvos R.Mikučiauskienė, Kūrybiškumas,
progimnazija V. Gliaudienė,
tarpkultūrinių ryšių
R. Ramonienė,
puoselėjimas,
I. Rimkuvienė,
bendravimas ir
N. Bacienė,
bendradarbiavimas
A. Mikulienė

PARENGĖ

SUDERINTA

Mokytoja

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

............................................................
(parašas)

..........................................................

Ilona Kievišienė
2020 -09-01

Rima Vitkauskienė
2020-09-07 Reg. Nr. UD-15

(parašas)

