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JIEZNO GIMNAZIJOS 

RENGINIŲ PLANAS 2017–2018 M.M. 

 

RUGSĖJIS 

 

Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Pastabos 

Mokslo ir žinių dienos šventė 09-01 

 

Priešm. ugd. gr., 1-4, 

5-8, I-IV klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, IV klasės auklėtoja, 

1 kl. mokytoja 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Ugdymo karjerai SWITCH 09-19 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

V. Žiūkas, 

L. Arbačiauskienė 
Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Žydų genocido dienos 

paminėjimas 

09-21 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

N. Aleškevičienė, J. Stačiokaitė, 

J. Jurkevičienė 

Socialinių mokslų ir užsienio kalbų 

metodinės grupės veiklos planas 

Krepšinio turnyras 3x3 Šv. 

Mykolo taurei laimėti 

09-30 Mokyklos rinktinė Kūno kultūros mokytojai,  

Jiezno parapijos  klebonas 

Sportinės veiklos metinis darbo 

planas  

Sveikatiados ,,Žygis po Jiezną” 09-28 1-4 klasės R. Kandrotienė, D. Acuvienė, 

Ž. Valatkienė, R. Bubnnienė 

 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Respublikinis žaidimas „Eismo 

gyvatėlė?“ 

Rugsėjo – 

spalio mėn. 

Priešmokyklinio 

ugdymo gr., 1-4 klasės 

D. Acuvienė, Ž. Valatkienė. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

SPALIS 

Konstitucijos egzaminas 10-03 6-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, N. Aleškevičienė, 

S. Žalys, P. Veteris 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

„Pasimatuok mokytojo 

profesiją“ 

10-05 Priešm. ugd. gr., 1-8, 

gimnazijos I-IV klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos IV klasės 

auklėtojas 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Išvyka į Punią ,,Keliaukime, 

pažinkime gimtąjį kraštą” 

10 5-8, gimnazijos I-II 

klasės 

N. Černevičiūtė Užsienio kalbų metodinės grupės 

veiklos planas 



Konkursas „Poilsio erdvė 

mokiniams“ 

10-10 

12-22 

5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

Rusnė Barakauskaitė, 

Mokinių parlamento 

prezidentas(-ė), 

Mokinių parlamento veiklos planas 

 

Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

edukacinis užsiėmimas 

„Orientavimasis gamtoje“ 

10-10 NVŠ 

„Mažasis tyrinėtojas“ 

Būrelio dalyviai 

D. Acuvienė Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

įgyvendinimas 

Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

edukacinis užsiėmimas „Miško 

paslaptys“ 

10-13 NVŠ 

„Mąstyk žaliai“ 

būrelio dalyviai 

J. Jurkevičienė Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

įgyvendinimas 

Gimnazijos I klasės krikštynos 10-13 Gimnazijos I-IV  klasės V. Žiūkas, 

V. Mekionytė 

Mokinių parlamento veiklos planas 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Gatvės krepšinis 3x3 10-18 5-8, gimnazijos I-IV 

klasių komandos 

D. Mazuronienė Mokinių parlamento veiklos planas 

Sporto varžybos skirtos LR 

Konstitucijos dienai paminėti 
10-25 Rajono Jaunųjų šaulių 

būrelių dalyviai  

S. Žalys  Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

2017 m. spalio mėn. renginių planas 

Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

edukacinis užsiėmimas 

„Televizijos užkulisiai‘ 

10-25 NVŠ 

„Kraštotyros“ 

būrelio dalyviai 

N. Aleškevičienė Projekto „Neformaliojo vaikų 

švietimo paslaugų plėtra“ 

įgyvendinimas 

Mokinių prezidento rinkimai 10-23 

10-27 

5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

D. Mazuronienė Mokinių parlamento veiklos planas 

,,Sveikatiados" maratonas 

 

10-23 

10-27 

Priešmokyklinio 

ugdymo gr., 1-4 klasės 

D. Acuvienė, Ž. Valatkienė. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Sveiko užkandžio rinkimai. 10-27 Priešmokyklinio 

ugdymo gr., 1-4 klasės 

D. Acuvienė, Ž. Valatkienė. Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Helovinas 10-27 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

D. Mazuronienė Mokinių parlamento veiklos planas 

 

 

LAPKRITIS 

Diskusija  „Ar moku mokytis? 

 

2017-11-08 5-8, 

gimnazijos I-IV klasės 

D. Mazuronienė, 

M. Alubauskaitė, R.Barakauskaitė 

Mokinių parlamento veiklos planas 



Tolerancijos diena 11-16 1-4, 5-8, 

gimnazijos I-IV klasės 

D. Mazuronienė, Mokinių 

parlamentas, klasių vadovai 

Mokinių parlamento veiklos planas 

Klasių vadovų veiklos planas, 

Socialinio pedagogo veiklos planas 

Rytmetys „Mano mielieji 

seneliai“ 

11-15 Priešmokyklinės  

ugdymo grupės 

ugdytiniai 

J. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Etnografinė vakaronė 11-25 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

N. Kuliešienė Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Lietuvių kalbos metodinės grupės 

veiklos planas 

Lietuvos kariuomenės dienos 

minėjimas 

11-23 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

S. Žalys Socialinių mokslų ir užsienio kalbų 

metodinės grupės veiklos planas 

Projektas „Jieznas – 525“ 11 7-10 kl. N. Aleškevičienė Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas 

Stalo teniso turnyras Jiezno 

seniūno  taurei laimėti. 

  

11  

 

 

Jiezno seniūnijos 

bendruomenė 

 

Kūno kultūros mokytojai Sportinės veiklos metinis darbo 

planas 2017– 2018 m. m.  

Grafikos darbų paroda ,,Abėcėlė 

kitaip“ 

 

11 Gimnazijos I-IV klasės 

 

A Jusienė 

 

 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas.  

Adventinė popietė 11 5-6 klasės A. Stankevičienė Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas 

GRUODIS 

Protų mūšis “Aids –“Turi žinoti 

geriau” 

12-01 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

D. Mazuronienė Mokinių parlamento veiklos planas 

 

Advento projektas: 

1. Advento rytmečiai(popietės);  

2. Kalėdinių dovanėlių, atvirukų 

gamyba vienišiems žmonėms; 

3. Ligonių lankymas Jiezno 

slaugos ligoninėje. 

12  A. Lisauskienė 

I. Skulščienė, Mokinių 

parlamentas 

Mokinių parlamento veiklos planas 

 

Kalėdinis tinklinio turnyras 

Jiezno seniūno taurei laimėti 

12  Tėvai, mokiniai, 

mokytojai 

Kūno kultūros mokytojai, 

Mokinių parlamentas 

Sportinės veiklos metinis darbo 

planas 2017– 2018 m. m. 



Advento ir šv. Kalėdinių 

projektų diena 

12-23 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-8, 

gimnazijos I-IV klasės 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Mazuronienė, 

klasių vadovai 

 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

SAUSIS 

Sausio 13, pilietinė akcija 01-12 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

Socialinių mokslų, klasių 

vadovų, kūno k., menų ir 

technologijų, lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas 

Tėvų ir vaikų kvadrato varžybos 01-26 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-4 

klasės 

Ž. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Keramikos paroda 01 6-8, gimnazijos I klasės N. Kisielius Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės  grupės veiklos planas 

VASARIS 

Č. Kudabos geografijos 

konkursas 
02-01 

6-8, gimnazijos I-IV 

klasės 
L. Grigaliūnienė 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas 

Šimtadienis 02-06 Gimnazijos III- IV 

klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

L. Arbačiauskienė 

D. Krūvelienė 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Eilėraščių konkursas Vasario 

16-ajai (arba Kovo – 11 – ajai) 

02-03 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės, 1-4 

klasės 

Ž. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Lietuvio Valstybės 100-mečiui, 

projektinė diena 

02-15 1-8, 

gimnazijos I-IV klasės 

N. Aleškevičienė Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių, socialinių mokslų, klasių 

vadovų, kūno k., menų ir 

technologijų, lietuvių kalbos 

metodinės grupės veiklos planai 

Vasario 16, integruotas projektas 02-12-15 
1-8, gimnazijos I-IV 

klasės 
Visos metodinės grupės 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių, socialinių mokslų, klasių 

vadovų, kūno k., menų ir 

technologijų, lietuvių kalbos 

metodinės grupės veiklos planai 

 



Konferencija ,,Etnokultūros ir 

pilietinio ugdymo integracija“ 

 

02-21 Prienų rajono 

pedagogams 

R. Bubnienė, Ž. Valatkienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Istorijos olimpiada 02-23 gimnazijos I-IV klasės N. Aleškevičienė, P. Veteris 
Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

Nacionalinis diktantas 02 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

N.Kuliešienė Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

 veiklos planas 

KOVAS 

 

Kaziuko mugė 03-02 Priešm. ugd. gr., 1-8, 

 gimnazijos I-IV klasės 

R. Bubnienė 

 
Kultūrinė, pažintinė diena 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Gimtosios kalbos dienos 03 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

B.Dičkuvienė, N.Kuliešienė, 

Z.Zencevičienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

 veiklos planas 

Gimnazisto diena 03-09 gimnazijos I-IV klasės Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui D. Mazuronienė, 

Mokinių parlamentas, 

Klasių vadovai 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas, 

Mokinių parlamento veiklos planas 

Kovo 11-osios minėjimas 03-09 1-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

Istorijos mokytojai Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

Lietuvos istorijos žinovas 03-09 
5-8, 

gimnazijos I-IV klasės 
Socialinių mokslų metodinė grupė 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

Krepšinio turnyras, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti ir 

Jiezno seniūno taurei laimėti. 

03 Mokyklos rinktinė Kūno kultūros mokytojai Sportinės veiklos metinis darbo 

planas 

Geografijos olimpiada, „Mano 

gaublys“ 
03-13-15 Gimnazijos I-IV L. Grigaliūnienė 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

Patyčių prevencijos savaitė 

„Savaitė Be patyčių“ 

03 

(3 sav.) 

Priešm. ugd. gr., 1-8, 

gimnazijos I-IV, klasės 

D. Mazuronienė Mokinių parlamento,  

socialinio pedagogo veiklos planas 

Šviesaforo varžybos Kovo  1-4 klasės D. Acuvienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 



(4 sav.) klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

BALANDIS 
„Mažoji“ rajoninė rusų kalbos 

olimpiada 
04-18 Rajono mokiniai G. Strazdaitė  

Akcija ,,Darom“ 04-22 Mokinių parlamento, 

Šaulių būrelio nariai 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

S. Žalys 

Mokinių parlamentas 

Mokinių parlamento veiklos planas 

Socialinių mokslų metodinės grupės 

veiklos planas 

 

Vaikų Velykėlės 04 Priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ugdytiniai,     1-4 klasės 

I.Skulščienė Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Diskusija „Kas skatina asmeninę 

pažangą?“ 

 

04-25 Gimnazijos I-IV klasės Mokinių parlamento  

prezidentas (-ė) 

Marija Alubauskaitė, 

Raminta Kardokaitė 

Mokinių parlamento veiklos planas 

Socialinio pedagogo veiklos planas 

Gyvybės dienos minėjimas 04-25 Gimnazijos I-IV klasės  A.Lisauskienė, 

I.Skulščienė 

Dorinio ugdymo ir lietuvių kalbos 

metodinės grupės 

 veiklos planas 

Integruota projektinė veikla 

skirta Frankofonijos dienai 

 

04 5-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

A. Talačkienė Užsienio kalbų metodinės grupės 

veiklos planas 

GEGUŽĖ 

Renginys „Motinos dienai“ 05-04 1-8, gimnazijos I-IV 

klasės 

N. Kisielius , A. Jusienė,            

A. Stankevičienė 

 

Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės  grupės veiklos planas 

 

Piešinių paroda „Tau mamyte“ 05 Priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ugdytiniai,     1-4 klasės 

Pradinių klasių mokytojos Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Diena su tėvais: pyrago kepimas 05 Priešmokyklinė 

ugdymo grupės 

ugdytiniai,     1-4 klasės 

Pradinių klasių mokytojos Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Europos diena, egzaminas 05-09 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

L. Grigaliūnienė Socialinių mokslų metodinės grupės 

planas 
Futbolo turnyras „Pavasario taurė – 

2018“. 
05 Rajono mokiniams S. Šimanskas Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės  grupės veiklos planas 



 Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Paskutinio skambučio šventė 05-25 Gimnazijos  I-IV klasės Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

3g klasės vadovas 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Sporto šventė 05-29 Priešmokyklinio ugd. 

grupė, 1-4 klasės 

Priešmokyklinio ugd. grupės 

pedagogė, 

1-4 klasių mokytojai 

Kultūrinė, pažintinė diena 1-4 kl.       
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Mokslo metų užbaigimas šventė 

,,Sveika, vasarėle” 

05-31 Priešm. ugd. gr., 

1-4 klasės 

Ž. Valatkienė ir R. Bubnienė Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Rajoninis futbolo turnyras 

Pavasario taurei laimėti 

 

05 

 

Mokyklos rinktinė 

 

Saulius Šimanskas 

 

Sportinės veiklos metinis darbo 

planas  

Projektas „Kelias į mokyklą“ 05 Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdytiniai 

D. Mazuronienė, J. Valatkienė,  

Ž. Valatkienė 

Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių 

klasių metodinės grupės veiklos 

planas 

Tarpklasinės mergaičių futbolo 

varžybos, pereinamajai taurei 

laimėti 

05-16 8, gimnazijos I-IV 

klasės 

Saulė Valatkevičiūtė, 

Miglė Šimanskaitė 

 

Mokinių parlamento veiklos planas 

 

Lankstinukų konkursas  

Pasaulinei nerūkymo dienai 

paminėti 

05-14 

05-31 

5-8, gimnazijos I-II 

klasės 

Mantas Kalinkevičius, 

Raminta Kardokaitė 

Mokinių parlamento veiklos planas 

 

BIRŽELIS 

 

 

Sporto šventė 06-13 6-8, gimnazijos I-III 

klasės 

Kūno kultūros mokytojai, klasių 

vadovai 
Kultūrinė, pažintinė diena 

Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės grupės planas 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Gedulo ir vilties diena 06-14 6-8, , gimnazijos I-III 

klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

Dorinio ugdymo ir socialinių mokslų 

metodinės grupės planas 



N. Aleškevičienė 

Neformaliojo vaikų švietimo 

diena 

06-14 6-8, gimnazijos I-III 

klasės 

Administracija, klasių auklėtojai, 

neformaliojo vaikų švietimo 

pedagogai 

Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Mokslo metų užbaigimo šventė 06-15 5-8, gimnazijos I-III 

klasės 

Administracija, klasių vadovai Kultūrinė, pažintinė diena 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas 

Projektas ,,Olimpinės žaidynės“ 06  Jiezno gimnazijos 

bendruomenė 

Metodinės grupės nariai Kūno kultūros, menų ir technologijų 

metodinės grupės planas 

 

Parko tinklinio varžybos Joninių 

taurei laimėti 

06  Jiezno seniūnijos 

bendruomenė 

Kūno kultūros mokytojai, Jiezno 

seniūnas 

Sportinės veiklos metinis darbo 

planas 2017– 2018 m. m.  

„Naktis mokykloje“  06 5-8, gimnazijos I-IV  

klasės 

Neformalaus vaikų švietimo 

būrelių vadovai,  

klasių vadovai 

Klasių vadovų metodinės grupės 

planas,  

Mokinių parlamento veiklos planas 

Liepa 

 

Atestatų įteikimo šventė 07-13 Gimnazijos III  ir IV 

klasės 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III klasės  

vadovas 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Mazuronienė 

 

 


