
 

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

LYDERYSTĖS FORUMAS „DRĄSIAI KITAIP“ 

2019-06-26 

 

Mokykloje 2018-2019 m. m. organizuojamos  

PRAKTINIŲ STUDIJŲ DIENOS 

Po 5 dienas per trimestrą skirtingomis savaitės dienomis  
(nenukenčia nei vieno dalyko bendrasis pamokų skaičius): 

 

Pagal Kintų pagrindinės mokyklos UP 2018-2019 m.m. 

 

Eil. Nr. Ugdymo diena Data 

1.  Planuojamų lūkesčių diena, skirta aptarti 
mokinių, tėvų ir mokytojų lūkesčius, 
susitarti ir pasidalinti atsakomybėmis 

(I trimestras – 1-a diena) 

2018 m. rugsėjo 3 d. 
(pirmadienis) 

2.  Kalbų diena 

(I trimestras – 2-a diena) 

2018 m. rugsėjo 26 d. 
(trečiadienis) 

3.  Mokymo(si) mokyti(is) diena 

(I trimestras – 3-a diena) 

2018 m. spalio 5 d. 

(penktadienis) 

4.  Gamtos mokslų diena 

(I trimestras – 4-a diena) 

2018 m. spalio 23 d. 

 (antradienis) 

5.  Mokinių iniciatyvų diena, skirta 

pasitikėjimo mokiniais stiprinimui ir 
aktyvaus veikimo skatinimui 

(I trimestras – 5-a diena) 

2018 m. lapkričio 22 d. 
(ketvirtadienis) 

6.  Menų ir technologijų diena 

(II trimestras – 1-a diena) 

2018 m. gruodžio 21 d. 
(penktadienis) 

7.  Matematikos ir IT diena 

(II trimestras – 2-a diena) 

2019 m. sausio 7 d. 

(pirmadienis) 

8.  Karjeros diena 

(II trimestras – 3-ia diena) 

2019 m. sausio 23 d. 

(trečiadienis) 
9.  Socialinių įgūdžių stiprinimo diena 

(II trimestras – 4-a diena) 

2019 m. vasario 14 d. 

(ketvirtadienis) 

10.  Socialinių mokslų projektų diena 

(II trimestras – 5-a diena) 

2019 m. kovo 12 d. 

(antradienis) 

11.  Integruotų mokomųjų dalykų diena „Metų 
virsmas“ 

(III trimestras – 1-a diena) 

2019 m. kovo 20 d. 

(trečiadienis) 

12.  Jaunųjų tyrėjų diena, skirta praktinei 
veiklai: tyrinėjimams, eksperimentams, 
aplinkos pažinimui 

(III trimestras – 2-a diena) 

2019 m. gegužės 28 d. 
(antradienis) 

13.  Sveikatingumo diena 

(III trimestras – 3-ia diena) 

2019 m. gegužės 30 d. 
(ketvirtadienis) 

14.  Pasiekimų ir pažangos diena, skirta 
mokinio ir mokytojo refleksijai: aptarti 

mokslo metų veiklas (sėkmes ir 
tobulintinus dalykus), susitarimų, 
įsipareigojimų vykdymą 

(III trimestras – 4-a diena) 

1-4 kl. - 2019 m. birželio 3 d. 
5-10 kl. - 2019 m. birželio 17 d. 
(pirmadieniai) 

15.  Rezultatų pristatymo diena 

(III trimestras – 5-a diena) 

1-4 kl. – 2019 m. birželio 7 d. 
5-10 kl. – 2019 m. birželio 21 d. 

(penktadieniai) 


