PATVIRTINTA:
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Direktorius

VILNIAUS SAUGAUS EISMO MOKYKLOS
2015-2016 MOKSLO METŲ
RENGINIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Data

Renginio pavadinimas

1. 2015-2016
1
.
m.m.

Dviratininkų mokymo programa „Ratuoti
Vilniaus vaikai“.

2. 2015 m.
rugsėjis –
2016 m.
gegužė
3. 2015-10-13

Vilniaus saugaus eismo mokyklos
bendruomenei skirta akcija „Rūšiuok ir
tu“

4. 2015 m.
spalio
14-16 d.

Prevencinės pamokos ir būrelių popietės
„Balta lazdelė“, skirtos pasaulinei
baltosios lazdelės dienai.

5. 2015 m.
spalio
19-23 d.
6. 2015
2
m.
.spalis,
lapkritis,
gruodis
7. 2015
3
m.
.spalis,
lapkritis,
gruodis

Atšvaitus propaguojanti veikla
„Aš saugus tamsoje“.

8. 2015 m.
spalis

Prevencinės pamokos ir veikla būreliuose,
skirtos Europos saugaus eismo dienai.

Vieta
SEM ir
mokyklos
sudariusios
sąlygas
SEM

SEM, ugdymo
įstaigos,
kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM
Ugdymo
įstaigos,
kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM

Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių
kūrybinis konkursas „Atšvaitas“.

SEM

Vilniaus miesto priešmokyklinio ugdymo
vaikų kūrybinis konkursas „Atšvaitas“.

SEM

Kompiuterinių piešinių kūrybinė valanda
„Aš saugioje aplinkoje“, skirta pasaulinei
informacinių technologijų dienai paminėti.

Vilniaus m.
ugdymo
įstaigose

9. 2015 m.
spalis
10. 2015m.
4
.
lapkričio
16-20 d.

Popietė „Mano augintinis“, skirta
pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.
Prevencinės pamokos ir būrelių popietės
„Atmink“, skirtos pasaulinei žuvusiems
eismo įvykiuose dienai atminti.

11. 2015 m.
lapkritisgruodis
12. 2015 m.
lapkritis2016 m.
sausis
13. 2015 m.
lapkritis

Vilniaus miesto mokinių reklamos
konkursas „Gyvenkime saugiai!“.

14. 2016-01-13

Pilietinė iniciatyva „Laisvės diena“, skirta
Laisvės gynėjų sausio 13-ąjai pažymėti.

15. 2016 m.
vasaris

Vilniaus miesto bendrojo lavinimo
mokyklų 3-4 kl.mokinių viktorina
„Keliaudami saugiai pažinkime
Europą“.
Vilniaus miesto mokinių lankstinuko
konkursas „Aš saugus“.

16. 2016 m.
vasaris

17. 2016 m.
vasaris-kovas
2016 m.
balandis

18. 2016 m.
vasaris

19. 2016 m.
kovas
20. 2016 m.
kovas

Vilniaus miesto mokyklų 1-4 kl. mokinių
Antrinių žaliavų panaudojimo konkursas
„Maži darbeliai gali tapti didelių darbų
pradžia“.
Popietė „Sveika, skanu ir naudinga“,
skirta Europos sveikos mitybos dienai
(popietės būreliuose, prevencinės
pamokos).

Vilniaus m. ugdymo įstaigoms skirtas
Aplinkosaugos konkursas
„Noriu gyventi švariame ir saugiame
mieste“
1. Projektinė veikla
2. Baigiamasis renginys.
Sveikatos tausojimo mėnuo
(popietės, išvykos, prevencinės pamokos).

„Savaitė be patyčių“(akcijos, prevencinės
pamokos)
„Patyčioms NE“.
„Gyvenkim be patyčių“ (popietės
būreliuose, prevencinės pamokos).

SEM
SEM,
Vilniaus
Ugdymo
įstaigos
Vilniaus m.
ugdymo
įstaigose
Vilniaus m.
ugdymo
įstaigose;
SEM
SEM,
Ugdymo
įstaigos,
kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM

Lietuvos
geležinkelių
muziejus
Vilniaus miesto
bendrojo
lavinimo mklos,
neformalaus
ugdymo
institucijos
Lietuvos
geležinkelio
muziejus

SEM,
Ugdymo
įstaigos,
kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM

SEM
Ugdymo
įstaigos,

21. 2016
5
m.
.balandis

22. 2016 m.
balandisgegužė

23. 2016 m.
balandis
24. 2016 m.
gegužė
25. 2016
6
m.
.
gegužė,
birželis
26. 2016 m.
gegužė
27. 2015 – 2016
m.m.

Sudarė
Dir. pavaduotoja ugdymui

Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime
jaunas gyvybes keliuose“ Vilniaus m.
pradinių kl. mok. konkursas
„Šviesoforas“.
Vaikų, atvykstančių į Vilniaus saugaus
eismo mokyklos prevencines pamokas,
Aplinkosauginių žinių patikra.

Vilniaus miesto bendrojo lavinimo
mokyklų pradinių klasių konkursas
„Saugūs ir sveiki“.
Lietuvos mok. konkurso „Saugokime
jaunas gyvybes keliuose “Vilniaus m.
dviratininkų varžybos „Saugus ratas“.
Edukacinės praktinės pamokos „Vilniaus
senamiesčio gatvelės - kaip jomis vaikšto,
važinėja dabar ir seniau“.
Vilniaus m. bendrojo lavinimo mokyklų
civilinės, priešgaisrinės saugos varžybos
„Būk saugus“.
Kita skyrių ir būrelių ugdytinių ugdomoji
veikla (varžybos, viktorinos ekskursijos,
žygiai įvairi pažintinė ir tiriamoji
veikla).Renginiai pagal Vilniaus mieste
organizuojamų renginių planus.

kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM

SEM
Ugdymo
įstaigos,
kuriose vyksta
SEM būrelių
veikla
SEM

SEM

SEM

V. Butavičienė

