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VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
2017-2018 MOKSLO METŲ
RENGINIŲ PLANAS
Laikas

Renginiai

Rugsėjis

Rugsėjo 1-oji, žinių šventė

Spalis

Brandos atestatų įteikimas

Spalis

Šventinis koncertas "Sveikinu, Mokytojau"

Spalis

Šventinis renginys mokytojams

Spalis

Rudens šventė "Rudens lapų mozaika"

Spalis

Konstitucijos dienos minėjimas

Lapkritis Mokinių krikštynos

Lapkritis Nepamirškime išėjusiųjų

Siūlomi
renginiai
grupėse ir
bureliuose
Šventinis
renginys aktų
salėje, grupių
susirinkimai,
ekskursijos

Atsakingi

Neformaliojo
švietimo
organizatorius,
mokinių
savivalda,grupių
vadovai,
administracija
Renginys
Mokymo dalies
mokiniams aktų vedėjas, II-III kursų
salėje
grupių vadovai ir
mokiniai,
neformaliojo švietimo
organizatorius
Muzikos
Muzikos mokytoja,
mokyklos
neformaliojo švietimo
auklėtinių
organizatorius
koncertas aktų
salėje
Renginys
Mokinių savivalda,
mokytojams
neformaliojo švietimo
aktų salėje,
organizatorius, I
integraciniai
apeigų ir švenčių
užsiėmimai
organizatoriaus grupė
Renginys
Neformaliojo
mokyklos
švietimo
teritorijoje
organizatorius,
praktinio mokymo
vadovas, mokomojo
ūkio vedėja
Konkursai
Neformaliojo
grupėse,
švietimo
renginys aktų
organizatorius,
salėje
istorijos mokytojas,
grupių vadovai
Renginys
Neformaliojo
mokiniams ir
švietimo
mokytojams
organizatorius,
aktų salėje
III mais, III tech
grupės ir grupių
vadovai
Žvakučių
Neformaliojo
uždegimo
švietimo
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Lapkritis Europos sveikos mitybos diena

Lapkritis Vakaronė "Burkime, žaiskime, šokime"

akcija mirusių
mokytojų
kapuose
Gydytojų
paskaitos,
sveikų
patiekalų
konkursas
Renginys aktų
salėje Šv.
Andrėjaus
diena
Paroda konkursas
mokyklos fojė

Gruodis

Kalėdinių puokščių paroda - konkursas

Gruodis

Kalėdinių giesmių konkursas ir šventinė
vakaronė

Renginys aktų
salėje

Gruodis

Kalėdinių atvirukų konkursas

Renginys aktų
salėje

Gruodis

Kuo kvepia Kalėdos

Kalėdinis stalas

Gruodis

Kalėdinė mugė

Renginys
mokyklos fojė

Sausis

Laisvės gynėjų dienos minėjimas:
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

Sausis

Intelektualus žaidimas "Protų mušis"

Žvakučių
uždegimo
akcija visoje
mokykloje
Renginys aktų
salėje

Vasaris

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas Organizuoti iškilmingą šventinį minėjimą,
skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti, ir koncertą

Renginiai
mokykloje,
piešimo
konkursas,
koncertas

organizatorius,
mokinių savivalda,
floristikos būrelis
Mitybos fiziologijos
mokytoja, maitinimo
pagrindų mokytoja,
grupių vadovai
Mokinių savivalda, I
vir grupė su vadovu
Mokinių savivalda,
floristikos būrelis,
dailės būrelis, dalykų
mokytojai,grupių
vadovai
Renginių
organizavimo
mokytojas,vokalinis
būrelis, grupių
vadovai
Dizaino ir
modeliavimo būrelis,
grupių vadovai
Maisto ruošimo
mokytoja su
mokiniais
Ugdymo karjerai
būrelio vadovas,
ekonomikos
mokytojai, mokinių
savivalda
Mokinių savivalda,
mokytojai, visi
mokiniai
Neformaliojo
švietimo
organizatorius, dalykų
mokytojai, mokinių
savivalda
Istorijos mokytojas,
lietuvių kalbos
mokytojai,
neformaliojo švietimo
organizatorius,
mokinių savivalda
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Vasaris

Šv. Valentino diena

Kovas

Užgavėnės

Kovas

Europos kalbų šventė

VasarisKovas
Kovas

Paskutinis skambutis

Kovas

Lietuvos
Nepriklausomybės
minėjimas
Velykinis mokinių sporto turnyras

Balandis

Ekologinis švaros mėnuo

Gėgužė

Ekskursija

Birželis

Diplomų įteikimo šventė

Neformaliojo švietimo organizatorius

Sveikinimo
paštas, renginys
aktų salėje
Šventė
mokyklos
teritorijoje

Mokinių savivalda

Apeigų ir švenčių
organizavimo ir
etnografijos
mokytojas, muzikos
mokytojas, mokinių
savivalda
Renginys aktų
Kalbų mokytojai,
salėje
neformaliojo švietimo
organizatorius
Renginys aktų
Grupių vadovai, II-III
salėje
grupių mokiniai
dienos Renginys aktų
Istorijos mokytojas,
salėje
mokinių savivalda
Stadionas,
Sporto būrelio
sporto salė
vadovas
Akcija
Grupių vadovai,
„DAROM“
praktinio mokymo
vadovė
Ekskursijos ir Mokinių savivalda,
kita pažintinė neformaliojo švietimo
veikla
organizatorius, grupių
vadovai
Renginys aktų Grupių vadovai,
salėje
neformaliojo švietimo
organizatorius
Janina Veličkienė
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