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MAŽEIKIŲ SODŲ PAGRINDINĖS  MOKYKLOS 

Neformaliojo švietimo renginių  planas 2018- 2019 m.m. 

 

 

Data Projektai, renginiai, kita 

veikla 

Veiklos pobūdis Atsakingi asmenys 

ir dalyviai 

09- 01 Renginys: 

Mokslo ir žinių diena 

Valstybinė ir mokyklos 

šventė 

Muzikos mokytoja,  

choreografijos mokytoja, 

mokinių komitetas, 

10 kl. mokiniai ir 

auklėtojai 

 

09- 12 mėn Respublikinis projektas 

„Neformaliojo vaikų švietimo 

paslaugų plėtra“ 

 

Neformaliojo vaikų 

švietimo  kokybės 

užtikrinimui ir sklaidai. 

Per neformalųjį 

švietimą suteikti vaikų  

socializacijai  

reikalingų 

kompetencijų. 

 

J. Terasienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

09-18-22 d. „Europos judrioji  savaitė“ Bendradarbiavimui 

tarp ugdymo įstaigų, 

sveikos gyvensenos 

skatinimui 

Kūno kultūros mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai, 

mokyklos bendruomenė 

 

09- 26 Europos kalbų diena Europos kalbų dienai 

paminėti 

Užsienio kalbų 

mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

 

10-04 Visuotinė teisinių žinių 

įvertinimo akcija 

„Lietuvos respublikos 

konstitucijos egzaminas 

2018“ 

 

Teisinių žinių gilinimui V. Kunsmonas 

5-10 kl. mokiniai 

 

10- 05 Tarptautinė mokytojų diena 

 

 

Skirtas tarptautinei  

mokytojų dienai 

Visų dalykų mokytojai, 

5-10 kl auklėtojai ir 

mokiniai 

 

 

 

10- 21 

 

Popietė „ Molekulės diena“ Tarptautinės dienos 

paminėjimui 

Chemijos, fizikos, 

biologijos mokytojai, 

8-10 kl. mokiniai 



 

10-26 Tarpinstitucinė Helovyno 

šventė 

Tarpinstituciniam 

bendradarbiavimui, 

kūrybiškumo ugdymui 

Anglų kalbos mokytojai, 

5-10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai, 

„Vyturio“ pradinės 

mokyklos 4kl. mokytojai ir 

mokiniai 

10 mėn. Dailyraščio konkursas Taisyklingo, aiškaus ir 

estetiško rašymo 

įgūdžių ugdymui, 

rašymo ranka 

populiarinimui 

Rusų k.,  vokiečių k. 

mokytojai, 

7-10 kl. mokiniai 

11 mėn. Popietė už mirusius 

pedagogus, mokinius ir 

bendruomenės narius 

Mirusiems 

bendruomenės nariams 

pagerbti  

Mokyklos bendruomenė, 

mokinių tėvai 

 

11-06 Akcija „Pyragų diena“  Tarpinstituciniam 

bendradarbiavimui, 

draugiškų tarpusavio 

santykių palaikymui 

Mokyklos bendruomenė 

11-08 Europos sveikos mitybos 

diena. 

Vaikų ir paauglių 

sveikos mitybos 

skatinimui ir fiziniam  

aktyvumui 

V. Pocienė 

5-8 kl. mokiniai 

11-16 Respublikinis projektas  

„ Tolerancijos diena“ 

Skirtingų nuomonių, 

skirtingų tautybių 

žmonių tolerancijai 

skatinti 

Mokinių komitetas, dailės, 

technologijų mokytojai, 

5-10 klasių mokiniai 

 

11 mėn. Tarptautinis konkursas 

„Bebras“ 

Žinių gilinimui Informacinių technologijų, 

matematikos  mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

11 mėn. Kūrybiškumo projektas  

„ Penktokų priimtuvės“ 

Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, meninių 

kompetencijų ugdymui 

Mokinių komitetas 

5, 10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

11mėn. Tarptautinis konkursas  

„ Olimpis“ 

Anglų kalbos, 

matematikos žinių 

įtvirtinimui 

Anglų kalbos, 

matematikos, informacinių 

technologijų mokytojai 

12-01 Pasaulinės Aids dienos 

minėjimo renginys „AIDS- 

geriau žinoti“ 

Pasaulinei AIDS dienai 

paminėti 

Sveikatos priežiūros 

specialistė 

 

 

12 mėn. 

3-10d. 

 Dailės ir technologijų  

projektas  

„ Išpuoškime mokyklą“ 

Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, meninių 

kompetencijų ugdymui 

Dailės ir technologijų 

mokytojai,  

5-10 kl. mokiniai 

 

12 mėn. Respublikinis piešinių 

konkursas „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“ 

Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui 

IT mokytoja, 

5-10 kl. mokiniai 

 

 

12 mėn. Popietė „ Advento skaitymai“ Meninių įgūdžių, 

saviraiškos ugdymui 

Bibliotekos darbuotoja, 

 tikybos, lietuvių kalbos 

mokytojai 

5-7 kl. mokiniai 



12- 21 Kūrybiškumo projektas- 

„Kalėdinis karnavalas“ 

 

 

Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, meninių 

kompetencijų ugdymui 

Dailės, technologijų, 

choreografijos mokytojai, 

5- 10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

 

 

01- 13 Respublikinis projektas- 

akcija                                                                                                                                    

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

Pilietiškumo, pilietinių 

socialinių 

kompetencijų ugdymui 

Visų dalykų mokytojai,  

5- 10 kl. mokiniai ir jų 

auklėtojai 

 

01- 13 Tarpmokyklinė pilietinė 

akcija „Vienybės ratu“ 

Tautinių, pilietinių, 

patriotinių nuostatų 

ugdymui 

Dalykų mokytojai, 5-10 kl.  

auklėtojai ir mokiniai 

01 mėn. Dailyraščio konkursas Taisyklingo, estetiško 

rašymo įgūdžių 

ugdymui, rašymo 

ranka populiarinimui 

Lietuvių kalbos mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

02 mėn. Fizinio aktyvumo skatinimo 

renginys „Judėk linksmai - 

gyvenk sveikai“,  

Fizinio aktyvumo 

skatinimui 

V. Pocienė,  

kūno kultūros mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

02 mėn. Mokyklinė matematikos 

olimpiada 

Matematikos žinių  

gilinimui 

Matematikos mokytojai,  

5-10 kl. mokiniai 

02- 14  Konkursas „Piešinys 

Valentinui“ 

Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui 

IT mokytoja,  

5-10 kl. mokiniai 

 

02- 15 Protų mūšis „ Aš myliu 

Lietuvos istoriją“, skirtas 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečiui 

Tautinių, patriotinių, 

pilietinių nuostatų 

ugdymui 

Istorijos, dailės, 

technologijų mokytojai 

5-10 kl. mokiniai 

02 mėn. Spelling contest Anglų kalbos žinių 

gilinimui, meninių 

kompetencijų ugdymui 

Anglų kalbos mokytojai, 

 

 

 

02 mėn. Skaitovų konkursas Raiškiojo skaitymo 

gebėjimų ugdymui 

Rusų kalbos mokytojai,  

6-10 kl. mokiniai 

 

02 mėn.  Skaitovų konkursas Raiškiojo skaitymo 

gebėjimų ugdymui 

Lietuvių kalbos mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

 

02 mėn. Užgavėnės Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, meninių 

kompetencijų ugdymui 

Mokinių komitetas, 

5-10 kl. mokiniai 

03 mėn. Tarptautinis matematikos, 

užsienio kalbų konkursas 

„Kengūra 2018“ 

Matematikos, užsienio 

kalbų žinių gilinimui 

Matematikos, IT , 

užsienio kalbų mokytojai 

5-10 kl. mokiniai 

 

03 mėn. Viktorina „Mokausi ir moku“ Rusų, vokiečių kalbų 

gilinimui, saviraiškos 

ugdymui 

Rusų, vokiečių kalbų 

mokytojai, 

8-10 kl. mokiniai 

 

03- 14  Viktorina „П gimtadienis“ Matematikos žinių 

gilinimui, 

tarpmokykliniam 

Matematikos mokytojai, 

5-7 kl. mokiniai 

 



bendradarbiavimui 

03 mėn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Raštingiausio mokinio 

rinkimai 

Taisyklingo rašymo 

įgūdžių ugdymui, 

kūrybinių gebėjimų 

skatinimui 

Lietuvių kalbos mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

 

03-16 Senovinių knygų paroda, 

skirta Knygnešio dienai 

Susipažinimui su 

senovine spauda, 

literatūra 

Lietuvių kalbos mokytojai 

03- 04  mėn. „Sprite“ krepšinis 1x1 Fizinio aktyvumo 

skatinimui 

Kūno kultūros mokytojai, 

7-10 kl. mokiniai 

 

 

 

03- 10 Pilietinė akcija „ Kovo 11- 

oji“ 

Tautiškumo, 

pilietiškumo ugdymui 

Direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam 

(papildomam) ugdymui, 

istorijos, lietuvių kalbos  

mokytojai 

5-12 kl. mokiniai  

 

03 mėn. Pasaulinė vandens diena Ekologiškam 

tausojimui ugdyti 

Gamtos ir socialinių 

dalykų mokytojai, 

sveikatos priežiūros 

specialistė, mokinių 

komitetas, 

5-10 kl. mokiniai 

03 mėn. Respublikinis projektas 

„Savaitė be patyčių“ 

Patyčių prevencijai Socialinis pedagogas, 

psichologo asistentas, 

mokinių komitetas,  

5-10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

03-15 Popietė „Juozapinių turgus“ Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, saviraiškos, 

verslumo ugdymui 

Direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam 

(papildomam) ugdymui, 

dailės, technologijų, 

choreografijos mokytojai, 

mokinių komitetas 

5-10kl mokiniai 

 

03-20 Respublikinis projektas 

 „ Žemės diena“ 

Žemės dienai paminėti, 

ekologinio švietimo ir 

mąstymo  plėtojimui 

Gamtos ir socialinių 

dalykų mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

 

 

 

03-30 Projektas „Marginu Velykas“ Kūrybinių gebėjimų 

skatinimui, 

bendradarbiavimui su 

mokyklos 

bendruomene ir 

mokinių tėvais 

Mokyklos bendruomenė, 

5-10 kl. mokiniai ir jų 

tėveliai 

 

04-07 Pasaulinės sveikatos dienos 

paminėjimo renginys, akcija 

Vaikų ir paauglių 

sveikos mitybos 

V. Pocienė, kūno kultūros 

mokytojai, 5-10 kl. 



„Sveikata visiems!“ skatinimui ir fiziniam  

aktyvumui 

mokiniai 

04 mėn.  Popietė  „Tarptautinė vaikų 

knygos diena“ 

Skirta tarptautinei 

knygos dienai 

Bibliotekos darbuotoja, 

lietuvių kalbos mokytojai 

5-8 kl. mokiniai 

 

 

04- 27 Madų šou „Eko dizaineris“ Žemės dienų 

uždarymui 

Gamtos ir socialinių 

dalykų, technologijų 

mokytojai,  

5-10 kl. mokiniai 

05 mėn. „Sodų snaiperis- 2019“ Fizinio aktyvumo 

skatinimui 

Kūno kultūros mokytojai, 

5-10 kl. mokiniai 

 

 

05 mėn. Respublikinis projektas 

„Gegužė- mėnuo prieš 

smurtą“ 

Smurto sąvokos 

sklaidai 

Socialinis pedagogas, 

mokinių komitetas, 

5-10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

05- 09 Respublikinis projektas- 

konkursas 

 „ Europos diena“ 

Žinių patikrinimui Istorijos mokytojai, 

5-10  kl. mokiniai 

 

05-31 Pasaulinė diena be tabako Rūkymo prevencijai V. Pocienė, 5-10 kl. 

vadovai ir mokiniai 

06-14 Pilietinė akcija „Tremtinių 

takais“ 

Gedulo ir vilties dienai 

paminėti 

Dailės, technologijų 

mokytojai, 5-10 kl. 

auklėtojai ir mokiniai 

06-19 Kultūrinis projektas „ Sodų 

garbė 2019“ 

Kūrybinių gebėjimų, 

meninių įgūdžių, 

saviraiškos ugdymui, 

ugdymo pasiekimų 

įvertinimui, 

bendradarbiavimui su 

tėvais 

Direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam 

(papildomam) ugdymui, 

choreografijos, dailės, 

technologijų mokytojai 

5-10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

06- 21 Renginys: 

„ Mokslo metų užbaigimo 

šventė“ 

Kūrybinių gebėjimų, 

meninių įgūdžių, 

saviraiškos ugdymui 

 pasiekimų įvertinimui 

Direktoriaus pavaduotoja 

neformaliajam 

(papildomam) ugdymui, 

choreografijos, dailės, 

technologijų mokytojai, 

mokinių komitetas,  

6 -10 kl. auklėtojai ir 

mokiniai 

 

 Sudarė: muzikos mokytoja metodininkė  Jūratė Terasienė 


