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PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Mokyklos renginių organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) organizuojamų renginių kultūriniais, 

meniniais, pažintiniais, kūrybiniais, sportiniais, praktiniais, prevenciniais tikslais (toliau – Veikla) 

organizavimą mokykloje ir už jos ribų. 

1.2. Renginiai sudaro formuojamojo Mokyklos ugdymo turinio dalį ir siejama su Mokyklos 

ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais. 

1.3. Aprašo tikslas – reglamentuoti renginių organizavimą, vykdymą ir laiduoti renginiuose 

dalyvaujančių mokinių saugumą. 

1.4. Planuojami renginiai įrašomi į mokyklos renginių planą nurodant pavadinimą, datą, 

atsakingus asmenis. 

1.5. Renginiai organizuojami taip, kad nebūtų trikdomas ugdymo procesas. Pamokų metu 

gali būti organizuojami su ugdymo procesu, mokymo programomis susiję mokyklos bei miestelio ar 

respublikos renginiai: olimpiados, konkursai, varžybos, integruoti projektai, netradicinės integruotos 

dienos, dienos skirtos sportinei, kultūrinei, pažintinei ir prevencinei veiklai. 

 

II. RENGINIŲ TIKSLAI 

 

2.1. Ugdant kompetencijas, formuoti asmenį, sugebantį tapti aktyviu visuomenės nariu, 

sėkmingai veikti visuomenėje, padėti tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

2.2. Skatinti mokinius domėtis mokslu, menu, kultūra, sportu, tobulinti ir plėsti jų dalykines 

žinias, sudaryti sąlygas saviraiškai ir asmenybės vystymuisi. 

2.3. Ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, formuoti ir stiprinti 

bendražmogiškų vertybių sistemą. 

2.4. Ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo gebėjimus. 

2.5. Plėtoti mokinių ugdymo (-si) mokykloje kryptis ir formas, gerinti užimtumo kokybę. 



2.6. Telkti vietos bendruomenę ir socialinius partnerius, plėtoti galimybes rūpintis mokinių 

socializacija. 

2.7. Sudaryti mokyklos mokiniams socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo 

galimybes. 

2.8. Ugdyti sveiką vaikų ir jaunimo gyvenseną ir psichologinį vaikų ir jaunimo atsparumą 

žalingiems aplinkos veiksniams. 

 

III. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

3.1. Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal Pakuonio pagrindinės mokyklos mokslo 

metų renginių planą, Veiklos planą patvirtintą mokyklos direktoriaus įsakymu. 

3.2. meninei, kultūrinei, pažintinei ir sportinei veiklai skiriama tiek dienų, kiek numatyta 

pagal ugdymo planą. Koordinuoja ir prižiūri direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

3.3 Kita veikla (pvz.: spektaklis, koncertas, mokomojo dalyko ar kt. ugdymo institucijos ar 

socialinio partnerio inicijuotas projektas, renginys, konkursas, ekskursija, išvyka ir kt.) gali vykti 

pamokų metu, jei veikla integruojama į mokomųjų dalykų temas, siejama su mokinių patirtimi, 

gyvenamąja aplinka, Mokyklos tradicijomis ir vertybėmis. Po renginio, spektaklio, koncerto, 

ekskursijos ir kt. jie aptariami per dalyko pamoką ar klasės valandėlės metu. Renginių organizavimą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

3.4. Mokiniai per mokslo metus ir birželio mėn. privalo dalyvauti Mokyklos, klasės 

auklėtojo ar dalyko mokytojo organizuojamoje Veikloje, jeigu tai vyksta pamokų ar ugdomojo 

proceso metu. Lankomumą stebi ir fiksuoja klasių vadovai. 

3.5. Renginio kokybė aptariama darbo grupėje arba metodinėje grupėje. Aptarimą 

organizuoja atsakingas žmogus arba darbo grupės pirmininkas. Į svarbesnių mokyklai, didesnių 

masinių renginių aptarimą kviečiamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba direktorius. 

3.6. Ne mažiau kaip prieš tris darbo dienas iniciatorius ar atsakingas už renginį žmogus, 

organizuojamo renginio grupės pirmininkas informavęs direktorę, pateikia nustatytos formos 

prašymą,  renginio planą arba programą, informaciją apie renginį. 

3.7. Mokamų kultūrinių renginių organizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai renginių 

organizavimo klausimus derina su mokyklos direktoriaus pavaduotoju.  

3.8. Už mokinių saugumą kitų mokyklos renginių metu atsako organizatoriai ir klasių 

vadovai, jeigu renginys vyksta pamokos metu – tą pamoką turintys mokytojai. 

3.9. Už mokinių saugumą renginiuose už mokyklos ribų atsako lydintys mokytojai. 

3.10. Elektroninis dienynas pildomas pagal tos dienos tvarkaraštį. Dienyne žymimos datos 

ir „Pamokos turinio“ skiltyje parašoma: „Kultūrinė pažintinė veikla. Mokyklos direktoriaus įsakymas 

Nr....“ (arba pvz. įrašas „Vasario 16-osios minėjimas“ ir kt.). 



IV. BENDRA TVARKA ORGANIZUOJANT RENGINĮ 

 

4.1. Savanoriškumo principu sudaroma darbo grupė. Inicijuoja grupės sudarymą atsakingas 

už renginį žmogus. Darbo grupėje pasiskirstoma pareigomis, atsakomybėmis. 

4.2. Direktorius patvirtina įsakymą kiekvieno renginio (olimpiados, varžybų, konkursų) 

organizavimui.  

4.3 Mokytojai renginių organizavimo veiklas (susitarimus) fiksuoja metodinės grupės 

protokoluose. 

4.6. Informaciją apie renginį atsakingas už renginį ar kitas darbo grupės narys kitą dieną 

pateikia raštvedei, ji tą pačią dieną įdeda į mokyklos internetinę svetainę. 

4.7. Į mokykloje organizuojamus renginius įleidžiami tik mokyklos mokiniai, kultūringi, 

tvarkingai apsirengę, neapsvaigę nuo kvaišalų. 

4.8. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei to nenumato renginio scenarijus. 

4.9. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus (alkoholio vartojimą, 

rūkymą ir kt.), tokie mokiniai pašalinami iš renginio; išskirtinais atvejais renginys nutraukiamas, 

informuojami tėvai, esant reikalui policija. 

 

V. RENGINIŲ FINANSAVIMAS 

 

5.1. Mokinių vežimo į ne mokykloje vykstančius renginius išlaidas planuoja ir pagal 

galimybes apmoka mokykla, apmokama iš krepšelio lėšų, kultūros paso ar asmeninių. 

5.2. Vykstant į pramoginius renginius apmokama iš asmeninių lėšų. 

5.3. Atvykstančių menininkų ir meno kolektyvų koncertai bei kiti renginiai gali būti mokami. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Tvarka įsigalioja nuo direktoriaus įsakymu patvirtinimo dienos. 

6.2. Veiklos organizavimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

                                   ______________________________________________ 

 


