
ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS  

POPAMOKINIŲ RENGINIŲ PLANAS 

2021 m. 

  

TIKSLAS: 

puoselėti gimnazijos bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo, dvasines ir kultūrines vertybes bei  ugdyti pilietišką, verslią, savarankišką ir 

harmoningą asmenybę. 

 

UŽDAVINIAI: 

● Palankių mokinių raiškai ir saviraiškai sąlygų sudarymas; 

● Kūrybiškumo, aktyvumo ir pilietiškumo ugdymas; 

● Bendradarbiavimas su mokinių tėvais, socialiniais partneriais; 

● Gimnazijos tradicijų puoselėjimas. 

  

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Laukiamas rezultatas Atsakingi Data 

1.  Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta Sausio 13-osios 

30-ties metų sukakčiai paminėti. 

Ugdomas pilietiškumas. Mokiniai giliau analizuos ir 

suvoks tų dienų įvykių priežastis ir pasekmes.  

L.Jokubaitienė, A.  

Mickevičius, I. Jasiškienė 

 

Sausio 13 d. 

( nuotoliniu 

būdu) 

2.  Pilietiškumo diena „Lietuvai“ Ugdomas tautinis ąmoningumas, pilietiškumas, meilė 

savo Tėvynei. 

  

L. Jokubaitienė, A. 

Mickevičius, I. Jasiškienė 

 

 

Vasario 12 d. 

(nuotoliniu arba 

kontaktiniu 

būdu) 

3.  Gimtosios kalbos diena 

„Auginkime gimtosios kalbos 

medį“ 

Ugdomas mokinių patriotiškumas, meilė gimtajai kalbai, 

kraštui. 

R. Balčiūnaitė, lietuvių kalbos 

mokytojos 

Vasario 23d.. 

(nuotoliniu 

arba 

kontaktiniu 

būdu) 



4.  Šimtadienio šventė. Ugdomas kūrybiškumas, puoselėjamos gimnazijos 

tradicijos,  bendradarbiavimas su mokinių tėvais. 

V. Yseuks Vasario mėn. 

5.  Kaziuko mugė Ugdoma pagarba tautiškumui, lietuviškoms tradicijoms, 

finansinis mokinių raštingumas, verslumas. 

R. Vaičiulienė, pradinių 

klasių mokytojos 

Kovo 5 d. 

6.  Žemės diena (protmūšis) Ugdomas bendradarbiavimas su bendruomene, pilietinė 

atsakomybė, kūrybiškumas ir meilė gamtai. 

l.Zdanavičienė 

 

Kovo mėn. 

(nuotoliniu 

būdu) 

7.  Integruota veikla 1-4 kl. „Rieda 

margutis“ 

Ugdoma pagarba tautiškumui, lietuviškoms tradicijoms. R.Lukauskienė, J. 

Vrublevskaja, R. Bernotienė 

Balandžio 02 d. 

8.  Gimnazijos (Menų) diena Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas.  Menų dalykų mokytojai, 

klasių auklėtojai 

Balandžio 29 d. 

9.  Akcija „Aš – Europos pilietis“  Ugdomas aktyvumas ir pilietiškumas. Mokiniai prisimins 

Lietuvai ir Europos Sąjungai svarbius įvykius. 

 

L. Jokubaitienė 

A. Mickevičius 

 

Gegužės 7 d. 

(nuotoliniu arba 

kontaktiniu 

būdu) 

10.  Paskutinio skambučio šventė Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas. J. Vrublevskaja Gegužės 24 d. 

11.  Vaikų gynimo diena Ugdomas pilietiškumas, tolerancija ir kitos socialinės 

kompetencijos. 

A.Mykolaitienė, pradinių 

klasių mokytojos 

Birželio 1d. 

12.  Pažink, tyrinėk, atrask (1-4 kl.) Ugdomos pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo 

kompetencijos. 

R. Lukauskienė, pradinių 

klasių mokytojos 

Birželio 7 d. 

13.  Saviraiškos diena Ugdomos socialinių, asmeninių, iniciatyvumo ir 

kūrybiškumo kompetencijos. 

Klasių auklėtojai 

Seniūnų taryba 

Birželio 18 d. 



14.  Karjeros diena Gilinamos pažinimo kompetencijos. Profesinio 

veiklinimo organizavimas, supažindinimas su įvairiomis 

specialybėmis, mokiniai, kritiškai vertins savo gebėjimus 

ir polinkius. 

J. Vrublevskaja, 5-8, I-III 

gimn. klasių auklėtojai 

Birželio 21 d. 

15.  Turizmo ir sveikatos stiprinimo 

diena 

Ugdomas pozityvus požiūris į pasaulį, sveikatos 

stiprinimas, sveiko gyvenimo būdo propagavimas. 

A. Šlikas, 5-8, I-III 

gimn.klasių auklėtojai 

Birželio 22 d. 

16.  Padėkos diena (5-8, I,III klasės) Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas,bendradarbiavimas. S. Pakštienė, 5-8, I-III 

gimn.klasių auklėtojai 

Birželio 23 d. 

17.  Brandos atestatų įteikimo šventė Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas. J. Vrublevskaja Liepos mėn. 

18.  Mokslo ir žinių diena Ugdomas kūrybiškumas, skatinama mokinių mokymosi 

motyvacija. 

A. Šlikas Rugsėjo 1d. 

19.  Savivaldos diena Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas komunikavimo 

kompetencijos- mokėjimas bendrauti, bendradarbiauti. 

J. Vrublevskaja Spalio 1 d. 

20.  Kalėdinė šventė Ugdomos tradicijos, kūrybiškumas, bendradarbiaujant ir 

su mokinių tėvais, socialiniais partneriais. 

R.Veikalienė, 5-8, I-III gimn. 

klasių auklėtojai 

Gruodžio mėn. 

 

 

Programą sudarė                                  Loreta Jokubaitienė 


