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AKMENĖS RAJONO DABIKINĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS RENGINIŲ 

 ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS    

 

 1. Renginių organizavimo tvarka nustato mokinių formaliosios ir neformaliosios 

veiklos, vykstančios Akmenės rajono Dabikinės specialiojoje mokykloje (toliau-mokykla), 

organizavimo tvarką bei vykdymą.  

2. Renginiai įrašomi į mokyklos metinės veiklos planą nurodant pavadinimą, datą, 

atsakingą mokytoją ar asmenį. Organizatorius pateikia mokyklos direktoriaus pavaduotojui renginio 

nuostatus (scenarijų). 

3. Renginius inicijuoja ir jų vykdymą koordinuoja mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas, o mokytojai kartu su mokiniais juos organizuoja.   

 

II. RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

 

4. Renginiai organizuojami ir vykdomi pagal mokyklos metų veiklos planą, 

patvirtintą mokyklos direktoriaus įsakymu.  

5. Renginių organizatorius informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui apie 

pasikeitusių renginių datas ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas, jei renginys mokyklos 

bendruomenei ir ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas,  jei renginys organizuojamas ne tik mokyklos 

bendruomenei. 

6. Renginių organizatorius pateikia direktoriaus pavaduotojai scenarijų ne vėliau, kaip 

prieš 3 darbo dienas, jei renginys mokyklos bendruomenei ir ne vėliau, kaip prieš 5 darbo dienas,  

jei renginys organizuojamas ne tik mokyklos bendruomenei. 

7. Renginio, kuris neįtrauktas į mokyklos metų veiklos planą, patvirtintą mokyklos 

direktoriaus įsakymu, organizatorius ne vėliau kaip prieš 2 savaites, jei renginys skirtas ne tik 

mokyklos bendruomenei ir ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jei renginys skirtas tik mokyklos 

bendruomenei, praneša direktoriui arba direktoriaus pavaduotojai ugdymui apie numatomą renginį, 

pateikia renginio scenarijų, informaciją apie renginio trukmę, reikalingas patalpas. 

8. Priemonės, reikalingos renginiui, paruošiamos iš anksto. 

9. Renginius organizuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pedagogai:  

9.1.direktoriaus pavaduotoja ugdymui, talkinant kolegoms bei mokiniams organizuoja 

tradicinius renginius: Rugsėjo 1-osios šventę, Mokinių asamblėją, Padėkos dieną; 

9.2. muzikos mokytojui vadovaujant mokiniai dalyvauja mokyklos, miesto ir šalies 

koncertuose, muzikiniuose konkursuose, kituose projektuose;  

9.3. istorijos mokytojai organizuoja pilietines akcijas, valstybinių datų paminėjimus, 

istorijos savaites;  

9.4. kūno kultūros mokytojai organizuoja sporto renginius, šventes;  

9.5. technologijų, dailės mokytojams vadovaujant mokiniai dalyvauja įvairiose rajono, 

šalies parodose, mugėse, akcijose, bei organizuoja parodas, projektus mokykloje; 

9.6. kalbų mokytojai, logopedai organizuoja atskirų kalbų dienas ar savaites, kitus 

konkursus;  

9.7. dorinio ugdymo mokytojai organizuoja dienas, šventes susijusias su doriniu 

ugdymu; 

9.8. prevencinius renginius organizuoja socialinis pedagogas, talkinant kolegoms ir 

mokiniams; 



9.9. klasės vadovai organizuoja renginius pagal savo veiklos planą, padeda mokiniams 

pasiruošti mokykloje organizuojamiems renginiams; 

9.10. mokamų kultūrinių renginių organizatoriai ir atvykstantys meno kolektyvai 

renginių organizavimo klausimus derina su mokyklos direktoriumi; 

9.11.  už mokinių saugumą renginiuose už mokyklos ribų atsako lydintys mokytojai.    

 

III. BENDRIEJI REIKALAVIMAI RENGINIAMS 

 

10. Renginiai privalo  baigtis iki 2000 val.  

11. Į renginius mokiniai įleidžiami tik kultūringai ir tvarkingai apsirengę, neapsvaigę 

nuo alkoholio ar kitų svaigių medžiagų.  

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

nesuderinus su administracija. 

13. Renginio organizatorius arba numatyti asmenys scenarijuje prieš renginį ir po jo 

sutvarko patalpas. 

14. Renginio metu, pastebėjus mokinių elgesio normų pažeidimus, tokie mokiniai 

pašalinami iš renginio; išskirtiniais atvejais renginys nutraukiamas, informuojami tėvai 

(globėjai/rūpintojai).  

15. Renginio organizatorius po renginio per vieną darbo dieną pateikia informaciją, 

nuotraukas į mokyklos metraštį, per 2 darbo dienas į mokyklos internetinę svetainę.  

16. Pedagogai užtikrina drausmę ir tvarką tokiuose poilsio vakaruose, jei reikia, prašo 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, socialinio pedagogo pagalbos.   

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

vadovai. 

18. Diskotekų organizavimui reikalingas administracijos leidimas.   

 

_________________________   
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