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                                                                                                              Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos Direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V- 285 

 

 

VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO  PROGIMNAZIJOS  RENGINIŲ 2017 – 2018 M.M.  PLANAS 
 

Renginio pavadinimas Diena Vieta Organizatoriai, atsakingi asmenys  

RUGSĖJIS – SAUGUMO  MĖNUO 

Rugsėjo pirmosios šventė.  1d. 

10 val. 

Progimnazijos 

kiemas, klasėse 

A.Rinkevičienė 

1-8 klasių vadovai 

Saugaus eismo savaitė 01-08  3-iojo PK inspektorė I.Lėlienė, M.Velykis 

Mokinių savivaldos rinkimai 12  J.Žaliaduonienė, Mokinių savivaldos nariai 

Europos judrioji savaitė 11-15 mieste 1-8 klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Tarptautinė Europos diena „Mieste be savo 

automobilio“. Dviratininkų žygis. 

23  Nuo Seimo iki 

Rotušės aikštės 

1-8 klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Gerumo akcija „Dovanoju savo išaugtą uniformą 

mokyklos draugams“  

01-30 Visoje 

mokykloje 

J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, M.Velykis, 

A.Rinkevičienė 

Europos kalbų diena 26  Lietuvių k., pradinio ugdymo, užsienio kalbų metodinės 

grupės,  A.Rinkevičienė, J.Žaliaduonienė 

Projektas „Atvirukas“. „Atvirukas mokytojui“(5-8 kl.). 18-30 Klasėse Menų metodinė grupė 

Akcija „Higiena  mokykloje“ 01-30 Mokykloje, 

klasėse 

Klasių vadovai, mokinių savivalda, sveikatos priežiūros 

specialistė D.Kiršinienė, M.Velykis, J.Žaliaduonienė 

Socialinės prevencinės projektinės veiklos  01-30 Mokykloje, 

klasėse 

1-8 klasių vadovai, mokytojai dalykininkai, neformal.ug. 

būrelių vadovai,  Mokinių savivalda, J.Žaliaduonienė 

Socialinė akcija „Būk mano  draugas“  18-22 Rytmečiai Mokinių savivalda, J.Žaliaduonienė, A.Rinkevičienė 

SPALIS – GERUMO  MĖNUO 

„Tik   tau  gražiausi  žodžiai,   mano mokytojau “ 

Šventinė popietė  skirta Tarptautinei  mokytojo  dienai 

paminėti.  

Spalio 5d. Aktų salė 

 

Neformal.ug. būrelių vadovai,  Mokinių savivalda, 

J.Žaliaduonienė, A.Rinkevičienė 

 

Konkursas „Mano klasė prieš rūkymą“. 

 

9-27 Klasėse  Mokinių savivalda, sveikatos priežiūros specialistė 

D.Kiršinienė, M.Velykis 

8 – ų klasių moksleiviams paskaita „ Europos 

jaunimas – narkomanijos prevencijos programa“ 

 Aktų salė A.Rinkevičienė, prevencinės grupės nariai 

Sveikatingumo projektas „Košės diena“. 10 Klasėse, 

valgykloje 

Sveikatos priežiūros specialistė D.Kiršinienė,  

1-4 klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Gerumo akcija „Dovanoju mokyklos bibliotekai knygą“  10-27 Biblioteka E. Šilkūnienė, A.Rinkevičienė 



Vėlinės.  Kapinių tvarkymas 24-28 Rasų kapinės Klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Saviugdos užsiėmimai 6-7klasių  mokiniams.  

Projektas „Baimės laboratorija“. 

(pagal atskirą 

grafiką) 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes“, Šopeno 

g.3 

A.Rinkevičienė, pagalbos specialistų komanda 

Netradicinio ugdymo diena. Edukacinės kelionės, 

žygiai (1-8 kl.) 

28  Klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

LAPKRITIS - TOLERANCIJOS  MĖNUO 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 14 Klasėse Klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Akcija „Savaitė su šypsena“ 13-17 Mokykloje J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, M.Velykis 

Tėvų diena mokykloje  Mokykloje Kuruojančios  pavaduotojos 

Jaunųjų šaulių veiklos pristatymas. 23-31 Mokykloje, aktų 

salė 

Jaunųjų šaulių būrelio vadas  dim. srž. J.B.Bagdanavičius, 

A.Rinkevičienė, 5 klasių vadovai 

Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto 

konkursas “Diktanto meistras” 

30 Mokykloje Vilniaus miesto pradinių klasių metodinis būrelis, 

progimnazijos pradinio ugdymo metodinė grupė, 

A.Rinkevičienė 

Renginiai, skirti pasaulinei AIDS dienai paminėti 24 Klasėse Klasių vadovai J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, 

sveikatos priežiūros specialistė D.Kiršinienė, soc. pedagogai 

Kalėdinis mokyklos puošimas 27-04 Mokykloje Menų metodinė grupė, A.Rinkevičienė 

GRUODIS – PADĖKOS  MĖNUO 

Mokyklos vardo 60-mečio minėjimo renginiai. 

▪ Prisiminimų Šventinė popietė “Mokykla ir aš iš 

nuotraukų” su mokytojais senjorais. 

▪ Šventinė popietė mokyklos bendruomenei. 

▪ Dokumentinio  filmo „100-mečio mokyklos istorija“ 

pristatymas. 

4-9 

(pagal atskirą 

veiklos 

planą) 

Aktų salė  Neformal.ug. būrelių vadovai,  A.Rinkevičienė 

Liet. kalbos  ir socialinių mokslų metodinės grupės, 

Mokinių savivalda, lietuvių k., menų metodinės grupės 

1-8 klasių mokinių  piešinių paroda. 01-22 Klasėse, 

stenduose 

Menų metodinė grupė, pradinio ugdymo metodinė grupė 

Kalėdinė labdaros akcija 01-15 Mokykloje Klasių vadovai, J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda 

Pradinių klasių mokinių ir jų šeimos narių darbų 

paroda „Svečiuose pas nykštukus“ 

1-31  Mokykloje Vilniaus miesto pradinių klasių metodinis būrelis, 

progimnazijos pradinio ugdymo metodinė grupė, 

A.Rinkevičienė 

Žmogaus teisių diena.  8 Aktų salė Socialinių mokslų metodinė grupė, M.Velykis 

Projektas „Atvirukas“. „Kalėdinis atvirukas“ (5-8 kl.). 01-11 Klasėse Menų metodinė grupė 

Paskaitos užsiėmimai „Ką kiekvienas vaikas turi 

žinoti apie smurtą“. 

 01-04 5-8 klasėse  3-iojo PK inspektorė, M.Velykis 

Paskaitos - užsiėmimai „Pirotechnikos gaminių 

saugus naudojimas“. 

01-16 Klasėse 3-iojo PK inspektorė, M.Velykis 

http://www.vienuolio.vilnius.lm.lt/?p=9611
http://www.vienuolio.vilnius.lm.lt/?p=9611


Kalėdinių puokščių paroda 12-23  Technologijų metodinė grupė, menų metodinė grupė 

Skaitomiausių knygų rinkimai ir jų ekspozicija  05-09 Biblioteka  E. Šilkūnienė, lietuvių kalbos metodinė grupė, pradinio 

ugdymo metodinė grupė 

Kalėdinis krepšinio turnyras 19-23 Sporto salė Kūno kultūros metodinė grupė 

Vilniaus m. Senamiesčio seniūnijos mokyklų kvadrato 

varžybos kalėdinei taurei laimėti (4 kl.) 

  Kūno kultūros, pradinio ugdymo metodinės grupės 

Kalėdinio projekto „Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

renginys - diskoteka 

16 Aktų salė, 

klasėse 

J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, klasių vadovai, 

mokyklos jaunųjų šaulių vadas dim. srž. 

J.B.Bagdanavičius, A.Rinkevičienė 

Kalėdinio projekto „Kalėdų stebuklo belaukiant“ 

spektaklis mokyklos socialiai remtiniems mokiniams 

15 Aktų salė Mokinių savivalda, G.Liutkevičienė 

Netradicinio ugdymo diena. Kalėdiniai renginiai. 

(pagal atskirą planą) (1-8 kl.). 

22  Klasių vadovai, A.Rinkevičienė, J.Žaliaduonienė, Mokinių 

savivalda 

SAUSIS – SVEIKATINGUMO  MĖNUO 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas. 

Dalyvavimas tradiciniame XXVI tarptautiniame 

pagarbos bėgime „Gyvybės ir Mirties keliu“  . 

13 Klasėse 

Mieste 

Kūno kultūros metodinė grupė, klasių vadovai, jaunųjų 

šaulių vadas dim. srž. J.B.Bagdanavičius 

Žygis Skroblaus partizanų takais. Pagerbiant 

Dzūkijos partizanų ir Pietų Lietuvos partizanų srities 

vado plk. Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atminimą. 

9-11 Dzūkijos 

nacionalinis 

parkas 

Jaunųjų šaulių būrelio vadas  dim. srž. J.B.Bagdanavičius 

Sveikos mitybos savaitė 16-20  1-8 klasių vadovai, sveikatos priežiūros specialistė D.Kiršinienė 

Sportiniai renginiai pradinėse klasėse  „Drąsūs – 

stiprūs – vikrūs“ (1-4 klasės). 

22-26 Sporto salė Kūno kultūros, pradinio ugdymo metodinės grupės 

Mokomoji paskaita žmogaus teises ir pareigos (1-8 

klasių mokiniai). 

15-19 Klasėse Socialinių mokslų metodinė grupė, klasių vadovai, 

M.Velykis 

Mokinių savivaldos mokymai 22-26 Aktų salė Lietuvos moksleivių sąjunga 

Projektas „Pažintis su įdomiais žmonėmis“. Lietuvos 

jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymo 

projekto „Misija Sibiras“ ekspedicijos dalyviai. 

8-19 Aktų salė Mokinių savivalda, A.Rinkevičienė 

7-8 klasių vadovai 

Vilniaus miesto pradinių  klasių mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Ir knyga mane augina“ 

31   Mokykloje Vilniaus miesto pradinių klasių metodinis būrelis, pradinio 

ugdymo metodinė grupė, A.Rinkevičienė 

Tritaškių mėtymo varžybos 22-2 Sporto salė Kūno kultūros metodinė grupė 

VASARIS – PAVASARIO  LAUKIMO  MĖNUO 

Šv. Valentino dienai skirta diskoteka, sveikinimų  

paštas, meilės stendas 

14 Aktų salė J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, klasių vadovai, 

mokyklos jaunųjų šaulių vadas dim. srž. 

J.B.Bagdanavičius, A.Rinkevičienė 

Užgavėnių šventė „Žiemai galas“. 13 Mokykloje Menų metodinė grupė, A.Rinkevičienė 

 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo 5-16 Aktų salė Socialinių mokslų, menų, lietuvių k., pradinio ugdymo 



renginiai (pagal atskirą renginių planą) metodinės grupės, A.Rinkevičienė 

Saugaus eismo projektas „Būk saugus kelyje“.   

Popietė „Šviesoforo draugai“ (1-4 klasės) 

 Aktų salė 3-iojo PK inspektorė, pradinio ugdymo metodinė grupė 

Edukacinė viktorina "Protų kovos" 

 

 Aktų salė J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, metodinė grupė, klasių 

vadovai, psichologės 

Matematikos olimpiada I-as etapas (2-4 kl.)   Tiksliųjų mokslų, pradinio ugdymo metodinės grupės 

Tradicinis moksleivių  meninės  saviraiškos  

konkursas „Ieškomi talentai“ (5-8 kl.) 

 Aktų salė J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, menų, lietuvių k. 

metodinės grupės, A.Rinkevičienė 

Nacionalinės gynybos diena mokykloje. 19-23 Aktų  ir sporto 

salės, klasėse 

Jaunųjų šaulių būrelio vadas  dim. srž. J.B.Bagdanavičius, 

Karo prievolės administravimo tarnybos prie Krašto 

apsaugos ministerijos vadovai 

KOVAS – ŠVIESOS   MĖNUO 

Amatų pristatymo diena. Kaziuko mugė „Visi į 

Kaziuko kermošių“ 

3d. 

11.30 - 13.30  

Klasėse,  

I ir II a. fojė 

 Mokinių savivalda, klasių vadovai, menų, pradinio 

ugdymo metodinės grupės 

Bendradarbiavimo projektas „Susipažink su Vilniaus 

Vytauto Didžiojo gimnazija“ (8 klasių mokiniams) 

19-23 Aktų salė VVDG, 8 klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Tęstinis projektas „TAKELIS“.  Šeštadieninė 

mokyklėlė būsimiems pirmokams bei jų tėveliams. 

 Aktų salė, klasės Menų,  pradinio ugdymo metodinės grupės 

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas 

9 Aktų salė Socialinių mokslų, menų, lietuvių k., pradinio ugdymo 

metodinės grupės, A.Rinkevičienė 

Nacionalinės gynybos diena mokykloje. 15 d. Aktų  ir sporto 

salės, klasėse 

A.Rinkevičienė, Jaunųjų šaulių būrelio vadas  dim. srž. 

J.B.Bagdanavičius, Karo prievolės administravimo 

tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos vadovai 

Saviugdos užsiėmimai.  

Projektas „Baimės laboratorija“  

(pagal atskirą 

grafiką) 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes“, Šopeno 

g. 3 

A.Rinkevičienė, pagalbos specialistų komanda, 6-7  kl. 

vadovai 

Edukacinė viktorina "Protų mūšis" 

 

30d.  Aktų salė J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, metodinė grupė, 

klasių vadovai, psichologės 

Tarptautinis matematikos konkursas „Kengūra“  Klasėse Tiksliųjų mokslų metodinė grupė 

Gamtos mokslų konferencija, Žemės dienai paminėti 16 Aktų salė, klasės Gamtos mokslų metodinė grupė 

Teatro diena, skirta tarptautinei teatro dienai 

paminėti. 

27 Aktų salė Teatro grupė“ Mažieji svajokliai“, G.Liutkevičienė 

Prevencinis projektas „Savaitė be patyčių“ 19-23 d. Mokykloje J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, pagalbos specialistų 

komanda 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir 

vykdymas 

Visą mėnesį  J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda 

Netradicinio ugdymo edukacinė diena. (1-8 kl.) 31  Klasių vadovai, A.Rinkevičienė 



BALANDIS – ŠVAROS  MĖNUO 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena.   6 Aktų salė, klasės Socialinių mokslų, menų, lietuvių k., pradinio ugdymo 

metodinės grupės, E. Šilkūnienė 

Projektas „Gražinkime mokyklą“.  

Akcija švarinkime savo mokyklą ir jos aplinką  

Visą mėnesį Mokykloje Klasių vadovai, gamtos mokslų metodinė grupė 

Velykinis krepšinio turnyras  Sporto salė Kūno kultūros metodinė grupė 

Saviugdos užsiėmimai  klasių  vadovams . 

Projektas „Baimės laboratorija“  

(pagal atskirą 

grafiką) 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes“, Šopeno 

g. 3 

A.Rinkevičienė, pagalbos specialistų komanda, 1-8  kl. 

vadovai 

Tęstinis projektas „TAKELIS“.  Atvirų durų diena 

būsimiems pirmokams bei jų tėveliams. 

19 d. Aktų salė, 

klasėse 

Menų,  pradinio ugdymo metodinės grupės 

5-8 klasių meninės saviraiškos konkursas „Ieškomi 

talentai!” 

 Aktų salė J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, menų metodinė grupė, 

5-8 klasių vadovai, A.Rinkevičienė 

Neformalaus vaikų švietimo užsiėmimų atvira veikla 

„Būrelių mugė“ 

23-27 Mokykloje Neformalaus vaikų švietimo būrelių vadovai 

Ekologinė švarinimosi akcija „Darom“  Mieste, 

mokykloje 

 J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda, klasių vadovai, 

gamtos mokslų metodinė grupė 

Projektas „Gražinkime mokyklą“.  

Akcija švarinkime savo mokyklą ir jos aplinką  

Visą mėnesį Mokykloje Klasių vadovai, gamtos ir technologijų metodinės grupė 

Progimnazijos vidinio kiemelio tvarkymo projektas. 

Projektinės veiklos. 

3-30  1-8  kl. vadovai, mokyklos taryba, bendruomenė 

GEGUŽĖ – ŠEIMOS  MĖNUO 

Europos diena 9 Klasės, aktų salė Socialinių mokslų, užsienio k. metodinės grupės 

Europos diena. Stendas" Lietuva - NATO narė " 7-11  Klasės, aktų salė Socialinių mokslų, užsienio k. metodinės grupės 

Mažojo krepšinio tarpklasinės varžybos. 

Estafetės ir žaidimai. 

 Sporto salė Neformalaus ug. krepšinio būrelio vadovė V.Pilipavičienė 

Etnokultūrinių programų pristatymai.  Aktų salė Menų metodinė grupė 

Saviugdos užsiėmimai 6-7klasių  mokiniams.  

Projektas „Baimės laboratorija“ . 

(pagal atskirą 

grafiką) 

Vilniaus atviras 

jaunimo centras 

„Mes“, Šopeno 

g.3 

A.Rinkevičienė, pagalbos specialistų komanda 

Projektas „Gražinkime mokyklą“.  2-5 d. Mokykloje Klasių vadovai, technologijų metodinė grupė 

Judriosios pertraukos lauke „Pašok su manimi“ 

organizavimas ir vykdymas. 

Kiekvieną 

penktadienį 

Mokyklos kieme J.Žaliaduonienė, Mokinių savivalda,  A.Rinkevičienė  

Edukacinės kelionės, žygiai (1-5 kl.) 14-31d.  Klasių vadovai,  A.Rinkevičienė 

Ketvirtokų baigimo šventė  26, 31 d. Konferencijų  ir  

aktų salė, 

klasėse 

4  kl. vadovai,  A.Rinkevičienė 



Tradicinė mokinių dalykinė-pažintinė konferencija 

„Aš  žinau, nes  tai  įdomu“ 

19 Aktų salė Metodinės grupės, A.Rinkevičienė 

Ketvirtokų baigimo šventė  31 Aktų salė, klasės 4  kl. vadovai,  A.Rinkevičienė 

BIRŽELIS – VAIKYSTĖS  MĖNUO 

Mokslo metų pabaigos šventė. Vaikų gynimo dienai 

paminėti skirta šventė. Mokyklos bendruomenės tęstinis 

projektas „Mokykla, bažnyčia, gatvė“. 

1 Mokyklos kieme Menų,  pradinio ugdymo metodinės grupės, neformaliojo 

ugdymo būrelių vadovai, klasių vadovai,  A.Rinkevičienė 

Vaikų vasaros poilsio stovykla „Boružėlė“ (1-4 kl.) 1-15  A.Rinkevičienė, M.Velykis, R.Duogytė 

Renkuosi profesiją. „Šok į tėvų klumpes“ 8 Tėvų darbovietės. 5-8 klasių vadovai,  A.Rinkevičienė 

Matematikų viktorina „Ką sužinosi-visada panaudosi"    Aktų salė Tiksliųjų mokslų metodinė grupė 

Aštuonmečio ugdymo atestatų įteikimas  Aktų salė 8-tų klasių vadovai,  A.Rinkevičienė 

Netradicinio ugdymo dienos. Edukacinės kelionės, 

žygiai (5-8 kl.) 

11-15  Klasių vadovai,  A.Rinkevičienė 

RUGSĖJIS – BIRŽELIS  

Dalyvavimas tarptautinėse, respublikinėse, rajono, 

miesto, mokyklos organizuojamose olimpiadose, 

konkursuose, projektuose, akcijose 

Per visus 

mokslo metus 

- 1-8 klasių vadovai,  dalykų mokytojai, kuruojantys 

pavaduotojai, mokinių savivalda, metodinės grupės 

 

Parengė  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui   A.Rinkevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


