Ugdymo plano 2018–2019 m. m.
Priedas Nr.1
KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJA
2018 – 2019 m. m. mokinių pažintinės, kultūrinės, meninės, kūrybinės, socialinės ir pilietinės veiklos programa
(10 dienų, įeinančių į mokslo metų dienų skaičių)
Eil.
Nr.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Pavadinimas

Klasės

Data

Gimnazijos bendruomenės diena „Mokslo ir žinių diena
Vyturyje“
Penkioliktas Mokslo festivalis ,,Erdvėlaivis Žemė“
(projektinė, tyriminė veikla Kauno miesto aukštosiose
mokyklose) )
Projektinė diena pradinių klasių mokiniams ,,Būk saugus
kelyje“ saugaus eismo diena, bendradarbiaujant su A.
Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla
Sveikos gyvensenos ugdymo diena „Sportuoju,
džiaugiuosi ir sveikai gyvenu!“, bendradarbiaujant su
Lietuvos Sporto universitetu (LSU) ir VšĮ Dainavos
poliklinika ir Kauno miesto Sveikatos biuru
Profesinio veiklinimo diena. STUDFESTAS – Apie
studijas ir karjerą linksmai.

2018-09-03

Kultūrinės, edukacinės, socialinės –karitatyvinės veiklos
projektas, papildantis ugdymo programas
„Vyturys švenčia 50!“
Advento Rekolekcijos Palemono seserų saleziečių
namuose (Pagal atskirą tvarkaraštį)
Projektinė diena ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“
Vertybinio ugdymo projektas „Boskadienis“

Vykdytojai

1-4 kl.,
5-8, I-IV gimn. kl.
1-4 kl.,
5-8, I-IV gimn.

Klasių vadovai, mokytojai,
mokiniai, tėvai
Metodinė taryba, klasių vadovai,
mokomųjų dalykų mokytojai

2018-10-02

1-4 kl.

Klasių vadovai

2018-10-04

1-4 kl.,5-8,
I-II gimn. kl.

Klasių vadovai, kūno kultūros
mokytojai, visuomenės
sveikatos priežiūros specialistė

2018-10 mėn.

I-IV gimn. kl.

Klasių vadovai, ugdymo karjerai
kūrybinė darbo grupė,

2018-11-23

1-4 kl.,
5-8, I-IV gimn. kl.

Gimnazijos bendruomenė

2018-12-03-19

5-8, I-IV gimn. kl.

2018-12-21

1-4 kl.

Klasių vadovai, sielovados
grupė
Klasių vadovai, dorinio ugdymo,
muzikos mokytojai

2019-01-31

1-4 kl., 5-8,
I-IV gimn. kl.

2018-09-12-16

Klasių vadovai, dorinio ugdymo,
mokytojai

10.

Mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje
„STUDIJOS-2019“.

2019-02 mėn.

I-IV gimn. kl.

Klasių vadovai, Ugdymo karjerai
kūrybinė darbo grupė

11.

Edukacinių programų Kauno Vytauto Didžiojo karo
muziejuje lankymo diena
Pilietiškumo ir vertybinio ugdymo projekto „Dainuoju
Lietuvą kaip džiaugsmą“ (Just. Marcinkevičius) diena
Tradicinių amatų ir papročių puoselėjimo diena ,,Kaziuko
mugė Vyturyje“

2019-02-12

1-4 kl.

2019-02-15

5-8 kl.

Klasių vadovai, istorijos
mokytojai
Klasių vadovai, dalykų mokytojai

2019-03-04

Gimnazijos bendruomenė

Profesinio veiklinimo diena „ATEIK, DALYVAUK,
ATRASK, PAŽINK !“,
Dienos projektas ,,Matematinis raštingumas, samprotavimų
loginis tikslumas ir vertybinis ugdymas“
Pilietiškumo ugdymo projektas netradicinėse ugdymo
aplinkose, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti,
bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo karo muziejumi,
Kauno IX forto muziejumi.

2019-05-20

1-4 kl.
5-8,
I-II gimn. kl.
5-8,
I-III gimn. kl.
1-4 kl.
5-8,
I-III gimn. kl.

Klasių vadovai, istorijospilietinio ugdymo, lietuvių
kalbos mokytojai

12.
13.

14.
15.
16.

2019-05-30
2019-06-14

Ugdymo karjerai kūrybinė darbo
grupė, klasės vadovai
Pradinių klasių mokytojai,
matematikos mokytojai

