
                                             VšĮ „Vaivorykštės tako“ vidurinės mokyklos renginiai  

2014-2015 m.m. 

Renginys Aprašymas Data Atsakingas asmuo 

Mokslo metų pradţios šventė Iškilmingas  

2013-2014m.m. atidarymas. 

Pirmosios pamokos su klasių mokytojais. 

Rugsėjo 1d. Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai 

Išvyka į kaimo turizmo sodybą (Ţvirblaičių 

km, Plungės raj.) 6-12 kl. mokiniams 

Pramoginė programa mokiniams, Dievo 

ţodţio klausymas, vakaronė prie lauţo. 

Rugsėjo 4-5 d. R.Grigas,  

6-12 kl. Auklėtojai 

 

    

Mokytojų diena „Paţinkime ir pagerbkime 

savo mokytojus“ 

 

 

Pamokos pradinukams. 

 

Vyresniųjų vedamos pamokos. 

Spalio 3 d. B.Valaitienė 

 

A.Zemkauskas 

Mokyklos atidarymo ir padėkos šventė. 

 

„Dovana lyg brangakmenis davėjo akyse; kur 

jis eina su ja, visur laimi.“ Pat17,8 

Bendruomenės padėkos šventė mokyklos aktų 

salėje. 

Spalio 10 d. 

14 val. 

 

Spalio 17d. 

12 val. 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai. 

L.Butkevičienė 

D.Adomavičienė 

V.Triuškienė 

B.Valaitienė 

R.Rţevuskis 

Draugų diena. 

„Draugas visuomet myli ir brolis pasirodo 

nelaimėje“. Pat 17,17 

Vyresniųjų klasių mokinių draugystės vakaras, 

filmo perţiūra. Mokyklos aktų salėje. 

Lapkričio 21d. L.Butkevičienė 

R.Gulbinienė 

K.Karečkienė 

E.Sereičikas, vyresniųjų 

klasių auklėtojai 

Draugų diena. 

 

 Pradinių klasių mokinių šventė. 

 

 

 

Lapkričio 28d. M.Kuktaitė 

L.Tilvikienė 

Projektas 

„Gailestingasis samarietis“. 

 

Lankymasis Senelių namuose, dekoracijų  

Kalėdoms darymas, puošimas, dovanėlių 

darymas. Pagalba gyvūnėlių globos namams, 

pagalba paukšteliams  ţvėreliams ţiemą. 

 

Visą gruodţio, 

sausio, vasario  

mėnesį. 

Lina Budriūnienė, visos 

pradinių klasių auklėtojos 



 

Kalėdinis vakaras 

„Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo 

viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, 

nepraţūtų, bet turėtų amţinąjį gyvenimą.“ 

Jn3:16 

Mokyklos bendruomenės kalėdinė šventė. Gruodţio 12 d. 

Evangelikų  

baptistų 

bendruomenės 

salėje 

Mokyklos administracija, 

L.Butkevičienė, 

D. Adomavičienė,  

V. Triuškienė, 

klasių auklėtojai 

Numatomas susitikimas.  Gruodţio 19d. L.Butkevičienė 

 

Laisvės gynėjų sausio 13d. paminėjimas 

 

„Jis yra mano gerumas, mano tvirtovė, mano 

aukštas bokštas, mano išlaisvintojas, mano 

skydas; Juo aš pasitikiu...“ Ps144,2 

Sausio 12d. E.Sereičikas 

Kalbų diena. 

„Kalba yra didis, tautos statytas paminklas“. 

J.Jablonskis 

Mokytojų ir mokinių pasirodymai.  

Apranga su įvairių kalbų uţrašais. 

Sausio 31 d. R.Rţevuskis, 

R.Gulbinienė, 

L.Butkevičienė, 

E.Podlipskienė, 

Valstybės dienos vasario 16-osios šventė. 

 

„Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten 

mes karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties 

Jėzaus Kristaus...“ Fil3,20 

Pradinių klasių mokinių skaitovų konkursas. Vasario 11d.-

13d. 

 

Vasario 13d. 

D.Staniūtė, 

L.Kontrimaitė, 

 

E.Sereičikas 

 

 

Šimtadienis dešimtokams ir dvyliktokams 

 

„Esame gyvieji Kristaus laiškai“. 

 

Tradicinė mokyklos bendruomenės šventė 

abiturientams. 

Šventė vyks mokyklos salėje. 

 

Vasario 27d. 

Mokyklos administracija, 

A. Zamkauskas, 

R.Rţevuskis, 

K.Karečkienė, 

L.Butkevičienė, 

V.Triuškienė 

 

Kaziuko mugė 

 

„Švęskime su dţiaugsmu“. 

Mokyklos bendruomenės pavasario šventė. 

 

Mugėje dalyvauja visa bendruomenė. 

 

Šventė vyks mokyklos kieme. 

 

Kovo 7d. 

(šeštadienis) 

11 val. 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai 

L.Tilvikienė 

L.Butkevičienė 

I.Kabošytė(tėvų komitetas) 

 

Velykinė šventė 

 

„Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti 

Dievo vaikais...“ Jn 1,12 

 

Mokyklos bendruomenės velykinė šventė. 

 

Šventė vyks tęstinių studijų instituto salėje. 

 

Kovo 27d. 

 

17 val. 

Mokyklos administracija, 

D.Adomavičienė, 

L.Butkevičienė, 

V.Triuškienė,  

R.Rţevuskis 



 

    

*2014-2015m.m. mokyklos renginiai, jų laikas ir vieta gali keistis 

 

 

 klasių auklėtojai 

Akcija „Darom!“ 

„Tinginio siela geidţia, bet nieko neturi, 

darbščiojo siela pasisotins“. Pat 13,4 

Mokinių talka mokyklos teritorijoje. Balandţio 24d. R.Gulbinienė, 

A.Zamkauskas 

pradinių ir vyresniųjų 

klasių auklėtojai 

Knygos diena 

„Išmintis randama supratingojo lūpose...“  

Pat 10,13 

Diktanto rašymas. 

5-12 klasių mokytojai ir mokiniai rašo 

diktantą. 

 

Geguţės 7 d. K.Karečkienė 

S.Lukšaitė 

 

Mokslo metų uţbaigimo šventė „Dţiaukimės 

Dvasios vaisiais...“ 

 

Mokyklos bendruomenės susibūrimas, 

nominacijų paskelbimas ir apdovanojimai. 

Šventė vyks mokyklos salėje. 

Geguţės mėn. 

paskutinę savaitę 

Mokyklos administracija, 

klasių auklėtojai. 


