
       

GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Renginio pavadinimas Renginio forma Data Rengėjai 

I. VALSTYBINĖS, RESPUBLIKINĖS ŠVENTĖS: 

1. Rugsėjo 1-osios šventė. 

Mokytojų, mokinių, tėvų 

susirinkimas, mokslo 

metų atidarymo renginys 

2016-09-01 Lidija Manko 

2.  Europos kalbų diena  

Užsiėmimai per kalbų 

pamokas pagal atskirą 

planą  

2016-09-26 
Užsienio kalbos 

mokytojai 

3.  

Mokytojų dienos renginiai. 

„Metų“ mokytojo projekto 

įgyvendinimas 

Renginiai pagal atskirą 

planą 
2016-10-03 

Lietuvių kalbos 

mokytoja Lina 

Davydova 

4.  

 Susitikimo su buvusiais 

abiturientais organizavimas 

(darbas su muziejaus archyvo 

medžiaga) 

Renginiai pagal atskirą 

planą 
2017-02-04 

Lidija Manko, 

muzikos mokytoja 

Marina Kločkova 

5.  Sausio 13-osios aukų 

pagerbimas. 
Pokalbiai klasėse 2017-01-13 

Klasių auklėtojai, 

istorijos mokytojai  

6.  

Lietuvos Nepriklausomybės 

diena. Konferencija skirta 

valstybės 100-mečiui. 

(3gkl-4gkl) 

Pokalbiai klasėse, 

renginių ciklas 

gimnazijoje, dalyvavimas 

miesto renginiuose  

2017-02-15 
Klasių auklėtojai, 

istorijos mokytojai 

7.  Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienos paminėjimas 

Pokalbiai klasėse, 

dalyvavimas miesto 

renginiuose, šventinis 

renginys gimnazijos 

bendruomenei 

2017-03-10 

Istorijos mokytoja 

Eleonora 

Dutkevičienė  

8.  Motinos dienai skirtas 

šventinis renginys 

Šventinės vakaronės 

klasėse 

04  mėn. 

paskutinė 

savaitė 

Lidija Manko, 

klasių auklėtojai  

9.  Gedulo ir vilties diena. 
Stendai, dalyvavimas 

miesto renginiuose  
2017-06-10 

Klasių auklėtojai, 

istorijos mokytojai 

 

II. TRADICINIAI  IR KITI  GIMNAZIJOS RENGINIAI: 

10.  
Gimnazijos dienos – 2017: 

Gimnazijos Gimimo diena. 
Renginys  

2017-11-16 

 

Lidija Manko, 

iniciatyvinė grupė, 

pedagoginis klubas 

11.  

Renginių ciklas „Tas skambus 

vardas - Lietuva“, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 

dienai , valstybės atkūrimui 

pažymėti“ bei valstybės 100-

mečio minėjimui. 

 Popietės, klasių 

renginiai, projektų 

pristatymai 

Nuo 01-13 

iki 

03-11 

Lietuvos kalbos 

mokytojai, istorijos 

mokytoja 

 

12.  100 dienų iki egzaminų. Renginys 02 mėn. 
Lidija Manko, 

3g klasių 
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auklėtojai, 

4g klasių auklėtojai 

13.  Užgavėnių šventė „Žiemai 

galas“. 
Kaukių paroda, renginys 2017- 03-01 

Lidija Manko, 

lietuvių kalbos ir 

technologijų 

mokytojai 

14.  Pavasario šventė „Amatų 

dienos“ 

Mugė, atrakcionai, 

pasilinksminimas 

2017-03   -

04  

Lidija Manko, 

studijų, būrelių 

vadovai, 

technologijų 

mokytojai 

15.  „Sveikas, pavasari! Sveika, 

Velykų švente“. 

Atvirukų, margučių 

parodėlės, renginiai 

2017-04  -

14 -17. 

Lidija Manko, 

tikybos, biologijos, 

dailės ir 

technologijų 

mokytojai 

16. „Gimnazijos talentų  vakaras“ Renginys 2017-04-25 

Lidija Manko, 

iniciatyvinė grupė, 

studijų, būrelių, 

projektų vadovai 

17.  Paskutinis skambutis. IV g klasių renginys 05 mėn. 
Lidija Manko, 

4g klasių auklėtojai 

18.  Iškilminga ugdomosios veiklos 

pabaigos rikiuotė. 
Rikiuotė 

2017-05 -

31; 

2017-06- 10 

Gimnazijos 

vadovai 

19.  
Iškilmingas atestatų įteikimas. 

Renginys su tėvais ir 

bendruomenės nariais. 

Renginys  

06-07 mėn. 

(pasiren-

kama diena) 

Gimnazijos 

vadovai, IV g 

klasių auklėtojai 

20.  „Metų mokinio“ šventė Šventė  2017-06-01 
Lidija Manko, 

iniciatyvinė grupė 

21.  
Adventiniai – kalėdiniai, 

naujametiniai renginiai (pagal 

atskirą planą). 

Adventiniai skaitymai, 

adventinių - kalėdinių 

atributų konkursai, 

parodos, vakaronės, 

kalėdinė mugė. 

Nuo 

2016-12-18 

Lidija Manko, 

Gimnazijos taryba 

22. 
Dalykiniai renginiai (pagal 

atskirą metodinių grupių 

planą). 

Netradicinės pamokos, 

viktorinos, olimpiados, 

konkursai, konferencijos 

Visus 

metus. 
MG pirmininkai 

23.  Gimnazijos sportiniai renginiai 

(pagal atskirą planą). 
Varžybos, akcijos 

Visus 

mokslo 

metus 

Kūno kultūros 

mokytojai 

24. 

Renginiai pagal neformalios 

veiklos ,skirtos kultūrinei, 

meninei, pažintinei, kūrybinei, 

sportinei, praktinei ir kitoms 

veikloms, planą 

Renginiai, išvykos 

Visus 

mokslo 

metus 

Jolanta Deksnienė, 

klasių auklėtojai 
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III. PARODOS, PRISTATYMAI, LEIDINIAI, STENDAI: 

1.  

Neformalios  ugdymo veiklos 

pristatymas parodose, 

stenduose, internetinėje 

svetainėje, masinėse 

informacijos priemonė 

Stendai, darbų parodos, 

reklaminiai pranešimai, 

veiklos aprašai 

 Ne mažiau 

kaip 3 kartus 

per mokslo 

metus 

Studijų, būrelių 

vadovai, 

Nadežda 

Riabova, Julija 

Lipunova 

2. 

Projektų pristatymas (pagal 

ugdomosios veiklos birželio 

mėnesio planą bei projektų 

vadovų veiklos planą) 

Konferencijos, stendinė 

bei metodinė medžiaga 

Pagal 

projektų 

vadovų bei 

metodinių 

grupių veiklos 

planus. 

Lidija Manko, 

projektų vadovai 

3. 

Mokytojų dalykininkų 

metodinio darbo pristatymas 

(pagal metodinių grupių 

planus) 

Stendų medžiaga Nuolat MG 

4. 
Gimnazijos bibliotekos veikla 

(pagal atskirą planą). 

Stendai, ekspozicijos 

bibliotekoje, skaitykloje 
Nuolat 

Bibliotekos 

vedėja 

5. 

Medžiagos skirtos valstybės 

100-mečio minėjimui 

gimnazijos bibliotekoje ir 

informaciniame centre, 

pristatymas ir stendų 

apiforminimas 

Stendai, ekspozicijos 

bibliotekoje, skaitykloje 

2016 m., 

rugsėjis 

Bibliotekos 

vedėja 

_____________ 


