
 

 
 

Kauno „SANTAROS“ gimnazijos 

2020 - 2021 m. m. kalendorius 

 

 

 

Tradiciniai renginiai, šventės 

09-01 Sveika, Svajonių mokykla“ 
09-10 „Talentų erdvė“, arba atrask save „Santaroje“ 
09-24 Projektas „Už sveiką ir sportuojančią Santarą“ 
10-05 Mokytojų diena 
10-23 Seminaras „Muziejų universalumas“ 
11-11 Naujų mokinių inauguracija 
12-03 „Karjeros laiptai“.nuodugnaus mokymosi programos ceremonija 
12-17 Kalėdinių dainų konkursas. Padėkos vakaras. MMB Kalėdų mugė 
02-08 IV klasių mokinių šimtadienio šventė 
02-14 Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas 
03-11 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas 
03-24 „Ekonomikos galaktika“ ir atvirų durų diena „Santaros“ gimnazijoje 
04-01 Sveikatos diena „Sveikame kūne – sveika siela“ 
04-15 Tarpdisciplininis projektas „Iššūkis tyrėjams“ 
05-08 „Santaros garbė“ 
05-24 Paskutinis skambutis 
07-12 Brandos atestatų  įteikimo šventė 

Netradicinio ugdymo dienos 
09-03 Kūrybinės dirbtuvės „Sveika, svajonių mokykla!“ 
09-24 Projektas  „Už sveiką ir sportuojančią Santarą“ 
10-23 Seminaras  „Muziejų universalumas“ 
03-24 Kūrybinės dirbtuvės „Ekonomikos galaktika“ 
04-15 Tarpdisciplininis projektas „Iššūkis tyrėjui“ 
06-14 Patirtinio mokymosi diena „Projektų mugė“ 
06-17 Pasiekimų ir pažangos projektas „Aš užaugau „Santaroje“ 

 

 
 

Ugdymo proceso trukmė 
 

1 pusmetis 2020-09-01 – 2021-01-29 
2 pusmetis  2021-02-01 – 2021-06-23 
2 pusmetis IV gimnazijos klasė 2021-02-01 – 2021-05-24 

 
 

Signaliniai pusmečiai 
 

1 pusmetis   2020 m. Lapkritis 
2 pusmetis   2021 m. Balandis 

 

Mokinių atostogos 
 

Rudens atostogos   2020-10-26 – 2020-10-30 
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos   2020-12-23 – 2021-01-05 
Žiemos atostogos   2021-02-15 – 2021-02-19 
Pavasario (Šv. Velykų) 
atostogos  

 2021-04-06 – 2021-04-09 

Vasaros atostogos  2021-06-24 – 2021-08-31 
 

Tėvų dienos 
 

2020 m. spalis  I – II klasių gimnazistų tėvams 
2020 m. lapkritis  III – IV klasių gimnazistų tėvams 
2021 m. kovas  I – II klasių gimnazistų tėvams 
2021 m. kovas   III– IV klasių gimnazistų tėvams 

 

 
 

Pedagogikos konsultacijos tėvams ir mokiniams 
„Bendradarbiavimo ratas“ 

 

vyksta pirmadieniais – penktadieniais nuo 16.00 - 19.00 val.         
gimnazijos bendradarbiavimo erdvėje. Konsultuoja gimnazijos     
vadovai. Tel. 8-37 377539 

 

 

 
Lyderių klubas 

 
 

Tikslas – ugdyti jaunųjų lyderių emocinį intelektą ir        
brandinti socialiai atsakingą asmenybę, gebančią     
kūrybiškai mąstyti, siekti užsibrėžto tikslo, efektyviai      
spręsti iškylančias problemas. Socialinė pedagogė Jolanta      
Stankūnienė. 

 
 

Visos dienos mokykla  
 

 

 

 

Saviugdos studija „Patirčių slėnis“ 
Koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė 

 

Saviraiškos studija 
„Talentų erdvė“, arba atrask save „Santaroje“ 

    Koordinatorė Meno vadovė Aušra Matulaitytė - Čžikienė 
 

 

Užduotys į namus 
 

 

Koordinatorė specialioji pedagogė Rasa Valackaitė - 
Pranckūnienė 

 
 

 

 

Mentorystės programa „Mokinys – mokiniui“ 
Koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Deimantė Karalė 



 

 
 

 

 


