
 

 
 
 

 2020 - 2021 m.  ,,Santaros‘‘ gimnazijos renginių planas 

 
 

Diena Renginio pavadinimas Atsakingas Dalyvauja Vieta Reikalingi 
ištekliai 

Koordinatorius 

 
09-01 
10 val. 

 
Mokytojų diena  

 
Aušra 

Matulaitytė-Čižikienė, 4 
klasės mokiniai ir 

aulėtojai, mokinių taryba 

 
Mokytojai, 
mokiniai  

 

 
,,Santaros‘‘ gimnazijos 
vidinis kiemelis, klasės 

žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

09-10 

 Per 
ilgąsias 

pertrauka
s 

 

 

„Talentų erdvė“ arba atrask 
save „Santaroje“ 

 

 
Meno vadovė, būrelių 

vadovai, 1 klasių 
auklėtojai 

1 klasių mokiniai  

 

Gimnazijos iškilmių salė 
žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

09-17 

 Per 
ilgąsias 

pertrauka
s 

„Talentų erdvė“ arba atrask 
save „Santaroje“ 

Tautinių šokių kolektyvo 
pristatymas 

Būrelių vadovai, 1 klasių 
auklėtojai, meno vadovė, 
tautinių šokių kolektyvo 

vadovas 

1 klasių mokiniai  

 

Gimnazijos iškilmių salė 
žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

 
09-24 

10.00-13.
30 

Už sveiką ir sportuojančią 
„Santarą“, Europas mokyklų 

sporto diena 

Kūno kultūros mokytojai, 
auklėtojai, meno vadovė 

1 klasių mokiniai  
 

Gimnazijos sporto salė, 
stadionas, vidinis 

kiemelis  
žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 



09-25 Mokinių tarybos pirmininko 
rinkimai 

Mokinių taryba, meno 
vadovė 

Visi mokiniai Mokyklos erdvės 
žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

10-01  

Per klasės 
valandėlę 

Mokinių tarybos pirmininko 
inauguracija 

Mokinių taryba, meno 
vadovė Visi mokiniai 

 
Vidinis kiemelis 

 
žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

10-02 

8.00-14.0
0 

Mokytojų diena 
4 klasių auklėtojai, meno 

vadovė Visi mokiniai, 
mokytojai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji 
A.Matulaitytė-Či
žikienė 

10-09 Akcija, skirta psichikos 
sveikatos dienai paminėti  

Mokinių taryba, 
psichologė Visi mokiniai, 

mokytojai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji 
J.Jurėnė 

10-23 Pažintinė veikla „Muziejų 
universalumas“ 

Klasių auklėtojai, meno 
vadovė Visi mokiniai, 

mokytojai 

Kauno miestas žmogiškieji 
A.Matulaitytė-Či
žikienė 

11-09 
10.00 

Naujų mokinių inauguracija 
2 klasių auklėtojai, meno 

vadovė 1,2 klasių 
mokiniai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji 
A.Matulaitytė-Či
žikienė 

11-12 IT kūrybinės dirbtuvės 
„Edukacinių žaidimų kūrimas 

ir programavimas“ 

Informacinių technologiją 
mokytojai, meno vadovė Visi mokiniai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji 
V.Valiuvienė 



11-20 Seminaras „Emocijos+“ 
Psichologė, socialinė 

darbuotoja, klasių 
auklėtojai, meno vadovė 

Visi mokiniai 
Mokyklos erdvės žmogiškieji 

J.Jurėnė 

12-03 Karjeros laiptai 
Psichologė, socialinė 

darbuotoja, klasių 
auklėtojai, meno vadovė 

Visi mokiniai 
Mokyklos erdvės žmogiškieji 

J.Jurėnė 

12-11 Padėkos vakaras. Kalėdinė 
mugė. 

Muzikos mokytoja, klasių 
vadovai, meno vadovė Visi mokiniai 

Gimnazijos iškilmių salė žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

12-18 „Išmatuokim kalėdinę dvasią“ 
Klasių vadovai, meno 

vadovė Visi mokiniai ir 
mokytojai 

Mokyklos erdvės  A.Matulaitytė-Či
žikienė 

01-13 „Atmintis gyva, nes liudija“ 
Klasių vadovai, meno 

vadovė, istorijos 
mokytojai 

Visi mokiniai 
Mokyklos erdvės žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

01-25 Pasiekimų ir pažangos 
projektas „Aš užaugau 

Santaroje“ tarpinis 
įsivertinimas 

Dalykų mokytokai 
Visi mokiniai 

Mokyklos erdvės  
D.Karalė 

02-13 Šimtadienis 
3, 4 klasių vadovai, meno 

vadovė 3,4 klasių 
moksleiviai, visi 

mokytojai, 4 
klasių moksleivių 

tėveliai 

Gimnazijos iškilmių salė žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 



02-13 Lietuvos valstybės atkūrimo 
minėjimas 

Istorijos mokytojos 
Visa mokyklos ir 

Šilainių 
bendruomenė 

Gimnazijos iškilmių salė, 
stadionas 

žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

02-23 Užgavėnės 
1 kl. vadovai, meno 

vadovė, muzikos 
mokytoja, kūno kultūros 

mokytojai 

1 klasių mokiniai 
Sporto salė žmogiškieji 

A.Matulaitytė-Či
žikienė 

03-05 Kūrybos ir eksperimentų sala 
bei atvirų durų diena 

„Santaroje“ 

Psichologė, metodinių 
grupių mokytojai Visi moksleiviai, 

mokytojai 

Klasės, konferencijų salė, 
iškilmių salė 

žmogiškieji 
Administracija 

03-11 Kovo 11-osios minėjimas 
Istorijos mokytojos 

Visi moksleiviai, 
mokytojai 

Gimnazijos iškilmių salė žmogiškieji 
A.Matulaitytė-Či
žikienė 

03-24 Ekonomikos galaktika ir 
atvirų durų diena „Santaroje“ 

Psichologė, metodinių 
grupių mokytojai Visi moksleiviai, 

mokytojai 

Klasės, konferencijų salė, 
iškilmių salė 

žmogiškieji 
Administracija 

04-01 Sveikatos diena „Sveikame 
kūne – sveika siela“ 

Mokytojai, klasių 
vadovai, lyderių klubas Mokyklos 

bendruomenė 

Mokyklos erdvės žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

04-15 Jaunųjų mokslininkų 
konferencija „Iššūkis tyrėjui“ 

Psichologė, metodinių 
grupių mokytojai Visi moksleiviai, 

mokytojai 

Klasės, konferencijų salė, 
iškilmių salė 

žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 



05-06 Santaros garbė 
Gimnazijos taryba 

Visi moksleiviai, 
mokytojai 

Iškilmių salė žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

05-21 Paskutinis skambutis 
2, 3, 4 klasių vadovai 

Visi moksleiviai, 
mokytojai, tėvai 

Iškilmių salė žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

06-14 Patirtinio mokymosi diena 
„Projektų mugė“ 

Dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai 

Visi moksleiviai, 
mokytojai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

06-17 Pasiekimų ir pažangos 
projektas „Aš užaugau 

Santaroje“ 

Dalykų mokytojai, klasių 
auklėtojai 

Visi moksleiviai, 
mokytojai 

Mokyklos erdvės žmogiškieji 
D.Karalė 

06-18 Edukacinės ekskursijos 
Klasių auklėtojai Visi moksleiviai, 

mokytojai 
Mokyklos erdvės žmogiškieji A.Matulaitytė-Či

žikienė 

07-15 Brandos atestatų įteikimo 
šventė 

4 klasių auklėtojai, meno 
vadovė 4 klasių 

moksleiviai, jų 
tėvai, mokytojai 

Vidinis gimnazijos 
kiemelis 

žmogiškieji A.Matulaitytė-Či
žikienė 

 Parengė neformalaus ugdymo mokytoja A.Matulaitytė- Čižikienė 
*pagal poreikius planas gali būti koreguojamas 


