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ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Renginių organizavimo tvarka nustato mokinių neformaliosios veiklos, vykstančios
Šiaulių „Rasos“ progimnazijoje (toliau - mokykla), organizavimo tvarką bei vykdymą.
2. Tradiciniai renginiai įrašomi į mokyklos metinės veiklos planą nurodant pavadinimą,
vietą, datą, rengėjus, atsakingą mokytoją ar asmenį. Mokytojas pateikia mokyklos ugdymo
skyriaus vedėjui, atsakingam už neformalų švietimą, renginio nuostatus (scenarijų).
3. Renginius inicijuoja ir jų vykdymą koordinuoja atsakingas ugdymo skyriaus vedėjas
neformaliam švietimui, o mokytojai kartu su mokiniais juos organizuoja.
II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS
4. Renginio organizatorius prieš mėnesį (jei renginį organizuoja miesto, šalies
pedagogams), prieš dvi savaites (mokyklos bendruomenei) praneša ugdymo skyriaus vedėjui,
atsakingam už neformalų švietimą apie numatomą renginį.
5. Priemonės, reikalingos renginiui, paruošiamos iš anksto.
6. Renginius organizuoja atskiri mokytojai, mokytojų metodinės grupės:
6.1. muzikos, lietuvių kalbos mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja mokyklos,
miesto ir šalies koncertuose, konkursuose, viktorinose, projektuose;
6.2. socialinių mokslų mokytojai organizuoja pilietines akcijas, valstybinių datų
paminėjimus, istorijos savaites;
6.3. kūno kultūros mokytojai organizuoja sporto renginius, mokyklos mikrorajono
sporto šventes;
6.4. technologijų, dailės mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja įvairiose miesto
rengiamose parodose, mugėse, labdaringose akcijose bei organizuoja parodas, projektus
mokykloje;
6.5. kalbų mokytojai organizuoja atskirų kalbų dienas ar savaites, filologų konkursus;
6.6. dorinio ugdymo mokytojai organizuoja dorinio ugdymo savaitę ar dienas,
tolerancijos ugdymo ir kt. projektus;
6.7. gamtamokslinių dalykų mokytojai organizuoja gamtamokslinę savaitę;
6.8. prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, talkinant prevencinio
darbo grupės nariams bei kitiems kolegoms;
6.9. metodinės grupės organizuoja dalykines savaites, mokinių tiriamųjų ir mokslinių
darbų konferencijas, miesto olimpiadų ir konkursų pirmuosius turus;
6.10. klasės auklėtojai organizuoja renginius pagal savo veiklos planą, padeda
auklėtiniams pasiruošti mokykloje organizuojamiems renginiams.
6.11. mokslo metų pabaigoje pagal ugdymo planą koncentruotų dienų, skirtų kultūrinei,
meninei, pažintinei, sporto, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai, renginius organizuoja klasės
auklėtojai, koordinuoja ugdymo skyriaus vedėjas.
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III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS
7. Renginiai privalo baigtis iki 20 val.
8. Į renginius mokiniai įleidžiami tik kultūringai ir tvarkingai apsirengę (be sportinės
aprangos).
9. Svetimi asmenys į renginius neįleidžiami, jei to nenumato renginio scenarijus.
10. Renginio organizatoriai prieš renginį ir po jo sutvarko patalpas.
11. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus, tokie mokiniai
pašalinami iš renginio: išskirtinais atvejais renginys nutraukiamas, informuojami tėvai.
12. Mokytojas, organizuojantis renginį už mokyklos ribų, apie tai turi informuoti
mokyklos
ugdymo skyriaus vedėją neformaliam švietimui. Ugdymo skyriaus vedėjui
susipažinus su numatomo renginio planu ir jam pritarus, direktorius įsakymu leidžia mokiniams,
lydimiems mokytojo- organizatoriaus, dalyvauti numatytame renginyje.
13. Renginio organizatorius po renginio per vieną darbo dieną pateikia informaciją,
elektronine versija, nuotraukas atsakingam ugdymo skyriaus vedėjui už neformalų švietimą.
14. Mokiniams (Mokinių seimui) pageidaujant organizuoti diskoteką prašoma mokyklos
administracijos leidimo ir klasių auklėtojų pritarimo. Klasių auklėtojai užtikrina drausmę ir
tvarką tokiuose poilsio vakaruose, jei reikia, prašo tėvų, socialinio pedagogo pagalbos.
15. Už mokinių saugumą kitų mokyklos renginių metu atsako organizatoriai ir klasės
auklėtojai.
_______________________________________________
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RENGINIO (PAVADINIMAS) NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

III. DALYVIAI

IV. RENGINIO ORGANIZAVIMAS
Vieta, laikas, trumpas eigos aprašymas

V. RENGINIO ORGANIZATORIAI

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

