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                                                                                                                                                      priedas Nr. 1 
 

JIEZNO GIMNAZIJOS  
RENGINIŲ PLANAS 2022–2023 M.M. 

 
Renginys ar renginių ciklas Data Tikslinė grupė Atsakingi asmenys Atsakinga klasė Pastabos 

Rugsėjo mėn. 
Mokslo ir žinių dienos šventė 1 d.  

 
Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos 
I-IV kl. 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, gimnazijos III, 
IV klasių auklėtojai, 
1 kl. mokytoja 

Gimnazijos III, 
IV 

Kultūrinė - pažintinė diena 
 

Klasės auklėtojo diena 2 d. 1-8, I-IV gimnazijos 1-8, I- IV kl. auklėtojai - Kultūrinė - pažintinė diena 
Sveikatiados turizmo diena* Bus 

patikslinta 
 1-4 kl. Pradinių kl. mokytojos 4 Kultūrinė - pažintinė diena 

Etnografinė vakaronė 16 d. 5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

1-8, I- IV kl. auklėtojai 
 

5 Kultūrinė - pažintinė diena 

3x3 krepšinio turnyras Šv. 
Mykolo taurei laimėti. 2022-09-24 I-IV kl. S. Šimanskas Gimnazijos II  

Sportinės veiklos planas 
,,Rudens karoliai“ 
(integruotas ,,Sveikatiados“ 
projektas) 

2022-09 -22 1-4 klasė PPUMG 4  

Spalio mėn. 
Mokytojo dienos minėjimas 5 d. Gimnazijos III-IV 

kl., mokinių 
parlamentas 

N. Aleškevičienė, S. Žalys, 
R.Valatkaitė 

Gimnazijos III, 
IV 
 

Kultūrinė - pažintinė diena 
Klasės auklėtojų met. grupės 
bei Mokinių parlamento 
veiklos planai 

Susitikimas su Justino 
Marcinkevičiaus broliu 

Bus 
patikslinta 

Gimnazijos 
bendruomenė 

V. Rūdienė  Renginys Sūduvos metams 
Bibliotekos veiklos planas 

,,Mokytojų retro” Iki 10-05 Visi gimnazijos 
mokiniai 

V.Rūdienė, R. Valatkaitė Mokinių 
parlamentas 
 
 

Paroda bibliotekoje  
(iš mokytojų foto, jų 
vaikystės ir jaunystės daiktų 
pažinti  mokytoją); 
Bibliotekos veiklos planas 



 

 

Moliūgiadienio ir Helovyno 
renginiai 

2022-10-28-
31 

 R. Valatkaitė,  
Mokinių parlamentas 

Mokinių 
parlamentas 
 

 

Rajoninės J. Šaulių sporto 
varžybos skirtos LR 
Konstitucijos dienai  

2022-10-25 J. šauliai S. Žalys, J. šaulių būrelis 8  

Gyvenk tvariau su 
,,Sveikatiada“ 

2022-10-13 1-4 klasės R.Kandrotienė 4  

Lapkričio mėn. 
Vakaras ir naktis mokykloje 
Gimnazijoje* 

Bus 
patikslinta 

 1-8, I-IV gimnazijos Kl. auklėtojai Gimnazijos II Kultūrinė - pažintinė diena 

Tarptautinė tolerancijos 
diena 

2022-11-16 Priešm. ugd. gr., 
1-4, 5-8, gimnazijos 
I-IV kl. 

R. Valatkaitė,  
Mokinių parlamentas 
 

Mokinių 
parlamentas 
 

 

LR Kariuomenės dienos mi-
nėjimas 

2022-11-23 J. šauliai, gimnazijos 
mokiniai. 

S. Žalys, J. šauliai 6  

Etnografinė popietė 
„Supyniau pynimėlį“ 

2022 11-24 1-4kl. R.Kandrotienė 
 

4  

Piešinių paroda ,,Mano 
svajonių profesija“ 

2022-11-10 1-4kl. PPUMG 3  

Konferencija ,,Ką dirba 
mano tėveliai“ 

2022-11-29 2-4 kl. R.Kandrotienė 
R. Bubnienė 

1  

Gruodžio mėn. 
Kalėdinis tinklinio turnyras. 2022-12-16 I-IV kl. Fizinio ugdymo mokytojai Gimnazijos I Sportinės veiklos planas 
Adventinio projekto ,,Šv. 
Kalėdų belaukiant“ renginiai 
1-8, I-III g kl. 

Pg.atskirą 
planą 

 Tikybos, pradinių kl. 
mokytojai klasių 
auklėtojai, dailės,  muzikos 
ir technologijų mokytojai 

-  

Kalėdinis paštas   R. Valatkaitė,  
Mokinių parlamentas 

Mokinių 
parlamentas 

 

„Ilgi žiemos vakarai“ 
(vakaras mokykloje) 

2022-12 1-4kl. PPUMG - Kultūrinė - pažintinė diena 

Sausio mėn. 
Salės futbolo 3x3 turnyras. Bus 

patikslinta I-IV kl S. Šimanskas 
 

8 Sportinės veiklos planas 
 



 

 

Bėgimas ,,Gyvybės ir mirties 
keliu” Sausio 13 d. atminti 
(Vilnius) 

Bus 
patikslinta 

Visi norintys S. Žalys -  

 
Kas greičiau suskaičiuos? 

2023-01-20 1-4kl. D. Acuvienė 
R.Bubnienė 

3  

Vasario mėn. 
Vasario 16-osios Valstybės 
Atkūrimo dienos minėjimas. 

12 d.  5-8, gimnazijos I-IV 
kl.  

N.Aleškevičienė Gimnazijos IV Klasės auklėtojų  metodinės 
grupės veiklos planas 

Šimtadienis 18 d.  Gimnazijos III-IV 
kl.  

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
 N.Aleškevičienė 

Gimnazijos III, 
IV 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės 
grupės planas 

Paroda: „Mano Tėvynė – 
Lietuva“. Pramoga „Užgavė-
nės“. Paroda: „Užgavėnių 
kaukė“  

1-28 d. 
„Zuikučių“ gr., 
„Ežiukų“ gr.   

L. Daunorienė, J. 
Jonelienė, V. Kasteckaja 

- Ikimokyklinio ugdymo 
grupės ugdomosios veiklos 
planas 

Nacionalinis diktantas. Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

N.Kuliešienė 5 Lietuvių kalbos mokytoja 

Baudų ir tritaškių mėtymo 
konkursas, skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienai 
paminėti. 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl. 

Fizinio ugdymo mokytojai  6 Sportinės veiklos planas 

Paroda bibliotekoje 
,,Tėvynė–ne vien geografinė 
sąvoka“ (Vasario 16- ajai – 
Kovo 11-ajai) 

2-3 mėn.  

Priešmokyklinio 
ugd. gr. ugdytiniai, 
1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

V. Rūdienė 7 Bibliotekininkės veiklos 
planas 

Valentino dienos šventė - 
širdučių diena 02-14 

 R. Valatkaitė,  
Mokinių parlamentas 

Mokinių 
parlamentas 
 

Priešmokyklinio ugd. gr. 
ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-
IV kl. 

Pasakų popietė Bus 
patikslinta 

4 kl. Mokiniai 
 

V. Rūdienė, R. 
Kandrotienė 

4 Bibliotekininkės veiklos 
planas 

Meninio skaitymo konkursas 2023-02-12 1-4 kl. Ž. Valatkienė 2  
Savarankiško mokymosi 
diena ,,Mano augintinis“ 

2023-02 1-4kl. PPUMG - Kultūrinė, pažintinė diena 

Kovo mėn. 



 

 

Etnokultūrinio ugdymo diena 
,,Kaziuko mugė“ 

3 d. Priešmokyklinio 
ugd. gr. ugdytiniai, 
1-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

R. Bubnienė, klasių 
auklėtojai 
 

3 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių auklėtojų  
metodinės grupės veiklos 
planas 

Krepšinio turnyras Kovo 11- 
ajai paminėti 

Bus 
patikslinta 

I-IV kl 
 

Fizinio ugdymo mokytojai 
 

Gimnazijos II Sportinės veiklos planas 
 

Kovas - sąmoningumo 
didinimo mėnuo BE 
PATYČIŲ 

2023-03 1-4, 5-8, gimnazijos 
I-IV kl. 

R. Valatkaitė,  
Mokinių parlamentas 

Mokinių 
parlamentas 

 

Kovo 11-oji: minėjimas 
(viktorina)   

Bus 
patikslinta 

5-8, I-IV kl. S. Žalys, kolegos 5  

Kovo 11-oji: minėjimas ir 
bėgimas (Prienai) 

2023-03-11 J. šauliai S.Žalys, J. šauliai -  

Gimnazisto diena. Protų 
mūšis 

2023-03-09 Gimnazijos I-IV 
klasės 

V. Rūdienė 
Mokinių parlamentas 

Mokinių 
parlamentas 
 

Bibliotekininkės veiklos 
planas, Parlamento veiklos 
planas 

Dailės darbų paroda 
,,Pavasario pranašai“ 

2023-03 1-4kl. R.Bubnienė 
 

3  

Balandžio mėn. 
Akcija ,,Darom“ 22 d. Gimnazijos 1-8, I-IV 

kl., Šaulių būrelio 
nariai 

D. Mazuronienė, 
S. Žalys, R. Valatkaitė 

Mokinių 
parlamentas 
1-8, gimnazijos I-
IV 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Socialinio pedagogo veiklos 
planas 

Tėvų ir mokinių kvadrato 
varžybos 

Bus 
patikslinta 

 1-4 kl.   Pradinių kl. mokytojos 2 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

,,Vaikų Velykėkės” 17d 1-4 klasės Tikybos mokytoja, 
pradinių kl. mokytojos 

2  

Renginys Gyvybės  dienai” 24d I-III g kl. Dorinio ugdymo mokytojos Gimnazijos I  
Dailyraščio konkursas 
(geriausių darbų paroda 
koridoriuje) 

2023-04 1-4 kl. 
PPUMG 2  



 

 

Gegužės mėn. 

Bendradarbiavimo renginys 
su VDU 

Bus 
patikslinta  

5-8, I-IV kl. Administracija Gimnazijos III Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasių auklėtojai 

Paskutinio skambučio šventė 26 d. 1, gimnazijos III-IV 
kl.   

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui, 
1, gimnazijos III-IV kl. 
auklėtojai 

Gimnazijos III, 
IV 

Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų metodinės 
grupės planas 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

Motinos diena 2023-05 1-4 PPUMG 3  
Birželio mėn. 

Vaikų gynimo diena 
 

1 d. 
 

Priešmokyklinio 
ugd. gr. ugdytiniai, 
1-4 kl.   

Pradinių klasių mokytojai 1 Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių  
klasių metodinės grupės 
veiklos planas 

Tyrėjų diena Bus 
patikslinta 

1-4 kl. Pradinių klasių mokytojai 1 Kultūrinė, pažintinė diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

Sporto šventė 
 

Bus 
patikslinta 

Priešmokyklinio 
ugd. gr. ugdytiniai, 
1-4 kl.   

Ž. Valatkienė 
 

2 Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

Mokslo metų užbaigimo 
šventė  
 

7 d. 1-4kl.    
Pradinių klasių mokytojai 

1,4 Kultūrinės pažintinės diena 
Priešmokyklinio ugdymo ir 
pradinių klasių metodinės 
grupės veiklos planas 

Ugdymo karjerai diena 
(susitikimas su buvusiais 
mokiniais) 

Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-III 
kl. 

Klasės auklėtojai 7 Kultūrinė, pažintinė diena 
 

Gedulo ir vilties dienos 
paminėjimas 

14 d. 5-8, gimnazijos I-III 
kl. 

 S. Žalys, N. Aleškevičienė 6 Kultūrinė, pažintinė diena 

Sporto šventė Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-IV 
kl.   

Fizinio ugdymo mokytojai, 
klasių auklėtojai 

8 Kultūrinė, pažintinė diena 



 

 

Klasės auklėtojų metodinės 
grupės planas, 
sportinės veiklos planas 

STEAM projektų  diena  Bus 
patikslinta 

5-8, gimnazijos I-II 
kl.  

STEAM modulių vadovai Gimnazijos II Kultūrinė, pažintinė diena 
STEAM metodinės grupės 
planas 

Mokslo metų užbaigimo 
šventė   

8, 15 d. 5-8, gimnazijos I-III 
kl.   

Administracija, klasių 
auklėtojai 

Gimnazijos I Kultūrinė, pažintinė diena 
Klasės auklėtojų  metodinės 
grupės planas 

Liepos mėn.  
Atestatų įteikimo šventė Bus 

patikslinta 
Gimnazijos III-IV kl. Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, gimnazijos III ir 
IV kl. auklėtojai 

Gimnazijos III, 
IV kl. 

Klasės auklėtojų  metodinės 
grupės planas 

 
 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                        Dalia Mazuronienė 
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	8
	S. Šimanskas
	Bus patikslinta
	Salės futbolo 3x3 turnyras.
	I-IV kl
	-
	S. Žalys
	Visi norintys
	Bus patikslinta
	Bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu” Sausio 13 d. atminti (Vilnius)
	3
	D. Acuvienė
	1-4kl.
	2023-01-20
	R.Bubnienė
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	12 d.
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	2-3 mėn. 
	Priešmokyklinio ugd. gr. ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV kl.
	Mokinių parlamentas
	R. Valatkaitė, 
	Valentino dienos šventė - širdučių diena
	Mokinių parlamentas
	02-14
	Bibliotekininkės veiklos planas
	4
	V. Rūdienė, R. Kandrotienė
	4 kl. Mokiniai
	Bus patikslinta
	Pasakų popietė
	2
	Ž. Valatkienė
	1-4 kl.
	2023-02-12
	Meninio skaitymo konkursas
	Kultūrinė, pažintinė diena
	-
	PPUMG
	1-4kl.
	2023-02
	Savarankiško mokymosi diena ,,Mano augintinis“
	Kovo mėn.
	Kultūrinė, pažintinė diena
	3
	R. Bubnienė, klasių auklėtojai
	Priešmokyklinio ugd. gr. ugdytiniai, 1-8, gimnazijos I-IV kl.  
	3 d.
	Etnokultūrinio ugdymo diena ,,Kaziuko mugė“
	Priešmokyklinio ugdymo ir pradinių klasių auklėtojų  metodinės grupės veiklos planas
	Sportinės veiklos planas
	Gimnazijos II
	Fizinio ugdymo mokytojai
	I-IV kl
	Bus patikslinta
	Krepšinio turnyras Kovo 11- ajai paminėti
	Mokinių parlamentas
	R. Valatkaitė, 
	1-4, 5-8, gimnazijos I-IV kl.
	2023-03
	Kovas - sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
	Mokinių parlamentas
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