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VILNIAUS R. RUDAMINOS „RYTO“ GIMNAZIJOS  

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Renginių organizavimo tvarka nustato renginių, vykstančių Vilniaus r. Rudaminos 

„Ryto“ gimnazijoje, organizavimo tvarką bei vykdymą.                           

2. Renginius inicijuoja ir jų vykdymą koordinuoja atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, o mokytojai kartu su mokiniais juos organizuoja. 

3. Pamokų metu gali būti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo programomis susiję 

mokyklos bei miesto ar respublikos renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai, 

integruota veikla. 

4. Organizatorių ir dalyvaujančių mokinių sąrašai skelbiami elektroniniame dienyne, 

mokinių dalyvavimas derinamas su mokytojais. Gali būti koreguojamas pamokų tvarkaraštis, o 

mokiniams skiriamos savarankiškos užduotys. 

5. Pramoginiai renginiai gali būti organizuojami po pamokų, projektinių dienų metu. 

 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

6. Renginio organizatorius prieš savaitę praneša direktoriui ar atsakingam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui apie numatomą renginį, pildo renginio organizavimo paraišką.  

7. Priemonės, reikalingos renginiui, paruošiamos iš anksto.  

8. Renginius organizuoja atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atskiri mokytojai, 

mokytojų metodinės grupės:   

a) muzikos, lietuvių kalbos ir kitų dalykų mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja 

gimnazijos, rajono ir šalies koncertuose, konkursuose, viktorinose, projektuose, integruotose 

veiklose; 

b) socialinių mokslų, muzikos ir lietuvių kalbos mokytojai organizuoja pilietines akcijas, 

valstybinių datų paminėjimus; 
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c) kūno kultūros mokytojai organizuoja ir dalyvauja gimnazijos, rajono, respublikos sporto 

renginiuose, konkursuose, projektuose, integruotose veiklose; 

d) technologijų, dailės mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja įvairiose šalies, rajono 

rengiamose olimpiadose, parodose, mugėse, akcijose, projektuose bei organizuoja parodas, akcijas, 

projektus gimnazijoje; 

e) kalbų mokytojai organizuoja atskirų kalbų dienas, konkursus, olimpiadas, viktorinas; 

f) dorinio ugdymo mokytojai organizuoja dorinio ugdymo dienas, tolerancijos ugdymo ir 

kt. projektus; 

g) gamtamokslinių dalykų mokytojai organizuoja gamtamokslinius projektus, konkursus, 

olimpiadas, integruotas veiklas; 

h) prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, psichologas, spec. pedagogas,  

talkinant Vaiko gerovės komisijos nariams bei kitiems kolegoms; 

i) visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja visuomenės sveikatos biuro 

rekomenduojamus renginius kartu su klasių auklėtojais; 

j) neformaliojo švietimo veiklų mokytojai organizuoja ir padeda organizuoti gimnazijoje 

vykstančius renginius. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginys Data Organizatoriai  ir 

atsakingi asmenys 

Dalyviai 

 

1.  Mokslo ir žinių diena Rugsėjis 1-ų kl. mokytojai, 

IVG kl. auklėtojai ir mokiniai, 

muzikos ir dailės mokytojai 

Gimnazijos 

bendruomenė 

2.  Gimnazijos vardadienis Rugsėjis Darbo grupė Gimnazijos 

bendruomenė 

3.  Mokytojų diena Spalis  IVG kl. mokiniai Visi gimnazijos 

mokytojai 

4.  Gimnazistų krikštynos 

 

Spalis 

 

IIG mokiniai ir klasių auklėtojai  

 

IG-IIG kl. mokiniai 

 

5.  Kalėdinis gimnazijos 

puošimas 

Lapkritis, 

gruodis 

8 klasių mokiniai ir auklėtojai Gimnazijos 

bendruomenė 

6.  Kalėdinis renginys Gruodis Priešmokyklinio ugdymo ir 1-4-tų 

klasių mokytojai 

Priešmokyklinio 

ugdymo ir 1-4-tų 

klasių mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

7.  Kalėdinio karnavalo 

temos paskelbimas 

 

Kalėdinis karnavalas 

Lapkritis 

 

 

Gruodis 

Mokinių parlamentas 

 

  

Klasių auklėtojai 

5-8, I-IVG kl. 

mokiniai ir 

gimnazijos 

mokytojai 

8.  Gimnazijos langų 

puošimas valstybinėms 

šventėms 

Sausis-

kovas 

7-ų klasių mokiniai ir auklėtojai  

9.  Sausio 13-os dienos 

minėjimas 

Sausis IIG klasių mokiniai ir auklėtojai Gimnazijos 

bendruomenė 

10.  Šimtadienis Vasaris IIIG kl. mokiniai ir auklėtojai III-IVG kl. 
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mokiniai,  

mokytojai ir IIG kl. 

mokinių atstovai 

11.  Valentino diena Vasaris Mokinių parlamentas Gimnazijos 

bendruomenė 

12.  Valstybinių datų 

paminėjimas (Vasario 16-

oji, Kovo 11-oji) 

Vasaris 

Kovas 

 Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo 

grupė 

Gimnazijos 

bendruomenė, 

svečiai 

13.  Kaziuko mugė Kovas 6-tų klasių mokiniai ir auklėtojai Gimnazijos 

bendruomenė 

14.  Abėcėlės šventė Gegužė 1-ų klasių mokytojai 1-ų klasių 

mokytojai, 

mokiniai ir jų tėvai 

15.  Priešmokyklinių ir 

pradinių klasių mokinių 

paskutinio skambučio 

šventė 

Gegužė 3 kl. mokiniai ir klasių auklėtojai Priešmokyklinių, 

pradinių klasių 

mokiniai, 

mokytojai ir tėvai 

16.  IVG kl. paskutinis 

skambutis 

Gegužė IIIG-IVG kl. mokiniai, jų auklėtojai ir           

1-ų kl. mokytojai  

Gimnazijos 

bendruomenė 

17.  Sporto šventė Birželis Priešmokyklinių ir pradinių klasių 

mokiniai ir mokytojai 

Priešmokyklinių ir 

pradinių klasių 

mokiniai, tėvai 

18.  5-IIIG kl. paskutinio 

skambučio šventė 

Birželis IG kl. mokiniai ir jų auklėtojai 5-IIIG kl. 

mokiniai, 

mokytojai, tėvai 

19.  Brandos atestatų 

įteikimas 

Liepa IVG kl. mokiniai ir jų auklėtojai Gimnazijos 

bendruomenė 

 

9. Klasių auklėtojai organizuoja renginius pagal savo veiklos planą, padeda auklėtiniams 

pasiruošti gimnazijoje organizuojamiems renginiams. 

10. Pagal Ugdymo planą 15 mokymosi dienų, skirtų kultūrinei, meninei, pažintinei, 

kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, renginius organizuoja auklėtojai, 

dalykų mokytojai, koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Mokytojų tarybos sprendimu 

šios dienos gali būti panaudotos vykdant tradicinius gimnazijos renginius, kuriuos organizuoja ar 

kuriuose dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė. 

11. Mokamų kultūrinių renginių organizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai renginių 

organizavimo klausimus derina su atsakingu gimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui.  

12. Už mokinių saugumą bendrų gimnazijos renginių metu atsako organizatoriai, klasių 

auklėtojai ir dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. 

13. Už mokinių saugumą renginiuose už gimnazijos ribų atsako lydintys mokytojai. 

14. Į gimnazijoje organizuojamus renginius įleidžiami tik kultūringai, tvarkingai apsirengę 

(be sportinės aprangos), neapsvaigę nuo kvaišalų mokiniai. 

15. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei to nenumato renginio scenarijus. 

16. Renginio organizatoriai prieš renginį ir po jo sutvarko patalpas. 
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17. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus (alkoholio vartojimą, 

rūkymą ir kt.), informuojami ir iškviečiami į gimnaziją mokinių tėvai. Tokie mokiniai pašalinami iš 

renginio, jie perduodami atvykusiems tėvams. Išskirtiniais atvejais renginys nutraukiamas. Prireikus 

kviečiama medicinos pagalba, informuojama policija. 

18. Mokytojas, organizuojantis renginį ar dalyvaujantis renginyje už gimnazijos ribų, apie 

tai turi informuoti atsakingą gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui susipažinus su numatomo renginio planu ir jam pritarus, direktorius įsakymu 

leidžia mokiniams, lydimiems mokytojo-organizatoriaus, dalyvauti numatytame renginyje. 

19. Gimnazija dėl svarbių priežasčių gali keisti renginio datą. 

20. Mokiniai privalo dalyvauti visuose gimnazijoje vykstančiuose renginiuose, jeigu 

nenumatyta kitaip. 

21. Renginių metu kiekvienas vaikas turi lygias teises su kitais vaikais ir negali būti 

diskriminuojamas dėl savo ar savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, 

kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors 

kitų aplinkybių. 

22. Klasių auklėtojai visuose gimnazijos renginiuose dalyvauja kartu su savo auklėtiniais. 

Jeigu dėl tam tikrų priežasčių klasės auklėtojas negali dalyvauti gimnazijos renginyje, apie tai 

praneša administracijai ir raštiškai susitaria su kitu mokytoju. 

23. Informaciją apie vykusį renginį atsakingas mokytojas perduoda pavaduotojui ugdymui, 

lietuvių kalbos mokytojui, kuris ją patikrina ir perduoda asmeniui, atsakingam už gimnazijos 

internetinės svetainės administravimą. Informacija viešinama gimnazijos internetiniame puslapyje 

http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt ir gimnazijos „Facebook“ profilyje. 

 

Suderinta  

Klasių auklėtojų metodinėje grupėje 

2020-02-28 

Protokolo Nr. 5 

http://www.rudamina.vilniausr.lm.lt/

