
2019/2020 m.m.,,Santaros‘‘ gimnazijos renginių planas 
 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta Reikalingi 
ištekliai 

Koordinatorius 

09.02 
 

Mokslo ir žinių diena Klasių vadovai Visi mokiniai ir  
mokytojai 
 

Gimnazijos vidinis 
kiemelis, klasės 

 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

09.12 
14val. 

Forumas ,,Talentų erdvė, arba 
atrask save ,,Santaroje‘‘ 

Meno vadovė, 
būrelių vadovai 

Visi mokiniai  Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

09.24 
10val. 

 „Už sveiką ir sportuojančią 
Santarą“ 

Kūno kultūros 
mokytojai, klasių 
auklėtojai, meno 
vadovė 

Visi mokiniai, 
mokytojai, tėvai  

Gimnazijos sporto 
salės,stadionas, 
vidinis kiemas žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

09.23-09-
27 

Iniaciatyvos „Aktyviai, 
draugiškai, sveikai“ veiklos 

Kūno kultūros 
mokytojai, klasių 
auklėtojai, meno 
vadovė 

Visi mokiniai, 
mokytojai, tėvai 

Gimnazijos sporto 
salės,stadionas, 
vidinis kiemas žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

10.05.  
 

Mokytojų diena 4 kl. auklėtojai Visi mokytojai, 
mokiniai 

 
Mokyklos erdvės žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

10.24 Edukacinė programa 
“Po padidinamuoju stiklu“ 

Biologijos mokytoja 
Meno vadovė 

1 kl. mokiniai Aktų salė 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

10.25 Edukacinė išvyka ,,Muziejų 
universalumas“ 

Dalykų mokytojai, 
klasių vadovai, 
meno vadovė 

Visi mokiniai, 
mokytojai 

 
Kauno miestas žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

10.25 Lietuvos mokyklų pirmosios 
pagalbos varžybos 

Paramedikų būrelis, 
meno vadovė 

Paramedikų būrelis Aktų salė 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

10.25 
19-23val. 

Mokinių diskoteka Mokiniai, meno 
vadovė 

Mokyklos mokiniai Aktų salė 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 



11.08 Naujų mokinių inauguracija 1kl. - 2kl. auklėtojai 1kl. - 2kl. mokiniai Mokyklos erdvės 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

11.20 Seminaras ,,Emocija + “ Pagalbos 
specialistai, vaiko 
gerovės komisija 

Visi mokiniai Mokyklos erdvės žmogiškieji J.Stankūnienė, 
G.Daškus 

12.03 Tinklinio varžybos, skirtos 
gimnazijos 30-mečiui 
paminėti 

Kūno kultūros 
mokytojai, klasių 
auklėtojai, meno 
vadovė 

Visi mokiniai Sporto salė 

žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

12.05 
  
 

Karjeros diena,,Karjeros 
laiptai “ 

Psichologė, 
socialinė pedagogė, 
klasių vadovai 
1-4 kl. vadovai 

Visi moksleiviai Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

12.06 Kauno „Santaros“ gimnazijos 
30-mečio jubiliejus 

mokytojai, klasių 
auklėtojai, meno 
vadovė 

Visi moksleiviai ir  
mokytojai 
 

Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

 12.20 
 

 Kalėdinė popietė 
„Išmatuokim KALĖDINĘ 
dvasią“ 

Klasių vadovai, 
Muzikos mokytoja 

Visi moksleiviai ir  
mokytojai 
 

Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

01.13 „Atmintis gyva, nes liudija“ Klasių vadovai, 
meno vadovė 

Visi moksleiviai ir  
mokytojai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

01.25 Pasiekimų ir pažangos 
projektas ,,Aš užaugau 
Santaroje “ tarpinis 
įsivertinimas 

Dalykų mokytojai Visi mokiniai Gimnazija žmogiškieji D.Karaliūtė 

02.05  
13 val. 

„Ar garini, ar rūkai – vis tiek 
save žudai“ 

1-2 kl. vadovai 1-2 kl. mokiniai Aktų salė žmogiškieji J.Stankūnienė, 

02.07 
 

 

Šimtadienis 3 ir 4 klasių vadovai 3, 4 kl. moksleiviai, 
visi mokytojai, 4 kl. 
moksleivių tėveliai 
 

 
Aktų salė 

žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 



 
02.14 

 Lietuvos valstybės atkūrimo 
minėjimas 
 
 

Istorijos mokytojos 
S.Poškuvienė, 
D.Noreikaitė 
 

Visa mokyklos ir 
Šilainių bendruomenė 

Aktų salė, 
stadionas 
 
 

 
žmogiškieji 
 
 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

02.25 Užgavėnės 1 kl. klasių vadovai, 
meno vadovė. 
muzikos mokytoja, 
kūno kultūros 
mokytojai 

1kl. mokiniai Sporto salė žmogiškieji 
 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

03.11 Kovo 11- osios minėjimas Istorijos mokytojos 
S.Poškuvienė, 
D.Noreikaitė 
 

Visa mokyklos 
bendruomenė 

Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

03.27  
 „Ekonomikos galaktika“ ir 
atvirų durų diena ,,Santaros “ 
gimnazijoje 

 
Psichologė, 
metodinių grupių 
mokytojai 

 
Visi moksleiviai, 
mokytojai 
 
 

 
 Klasės, 
Konferencijų salė, 
Aktų salė  

 
žmogiškieji 

 
Administracija 

04.01 Sveikatos diena ,,Sveikame 
kūne- sveika siela “ 

Mokytojai, klasių 
vadovai, lyderių 
klubas, meno 
vadovė 

Mokyklos 
bendruomenė  

Gimnazijoje Žmogiškieji
, IT 

J.Stankūnienė 

04.23 Jaunųjų mokslininkų 
konferencija ,,Iššūkis tyrėjui “ 

Psichologė, 
metodinių grupių 
mokytojai 

 
Visi moksleiviai, 
mokytojai 
 

Klasės, 
Konferencijų salė, 
Aktų salė 

žmogiškieji Administracija 

05.06 
 

„Santaros garbė“ Gimnazijos taryba Visi mokiniai, 
mokytojai, tėvai 

Aktų salė žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 



 
05.22 

 Paskutinis skambutis 2,3,4 kl. vadovai Visi mokiniai, 
mokytojai, tėvai 

Gimnazijos vidinis 
kiemas, 4 - kų 
klasės, Aktų salė 
 

žmogiškieji A.Matulaitytė 
-Čižikienė 

07.15 Atestatų įteikimo šventė 4 kl. vadovai  
4 kl.moksleiviai,jų 
tėvai, mokytojai. 

 
,,Vytauto‘‘ 
bažnyčia 
 

 
žmogiškieji 

A.Matulaitytė 
-Čižikienė  
 

 

                                                                                                      Parengė neformalaus ugdymo mokytoja  A.Matulaitytė -Čižikienė 

P.S.  pagal poreikius planas gali būti koreguojamas 

  


