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KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios taisyklės reglamentuoja Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos renginių skelbimo,
vykdymo ir organizavimo tvarką; nustato renginių organizatorių, dalyvių bei lankytojų pareigas ir
atsakomybę.
II. SVARBIAUSIOS SĄVOKOS
Renginys – progimnazijoje organizuojamas renginys (popietė, poilsio vakaras, teminis vakaras,
vakaronė, akcija, koncertas, naujametis karnavalas, kitos šventės, diskotekos).
Organizatoriai – asmenys, atsakingi už renginio paruošimą ir vykdymą.
Dalyvis – asmuo, dalyvaujantis renginio programoje.
Lankytojai – renginio programos stebėtojai, svečiai.
Budėtojas – asmuo, padedantis renginio organizatoriams užtikrinti renginio dalyvių bei
lankytojų saugumą, drausmę ir tvarką.
III. PASIRENGIMAS RENGINIUI
2. Renginio organizatoriai:
2.1. suderina renginio temą, pradžios laiką, vietą, įgarsinimo ir finansavimo galimybes su
progimnazijos direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
2.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui informaciją apie renginį pateikia progimnazijos
direktoriui;
2.3. ne vėliau kaip prieš savaitę apie renginį informuoja progimnazijos bendruomenę;
2.4. su atsakingais asmenimis paruošia renginio vykdymui reikalingas priemones, renginio
scenarijų;
2.5. jeigu organizuojamas renginys yra didelis ir jo pasirengimui ir vykdymui reikia daugiau
negu 3 asmenų, sudaroma darbo grupė, kurią patvirtina direktorius;
2.6. darbo grupės pirmininkas organizuoja posėdžius, paskirsto darbus ir vykdo jų atlikimo
priežiūrą.
3. Už mokinių veiklą bei drausmę pasirengimo laikotarpiu atsako organizatoriai ir/arba klasių
vadovai.
4. Diskotekos progimnazijoje organizavimo data ir budinčių mokytojų sąrašas turi būti
patvirtintas direktoriaus įsakymu.
IV. REIKALAVIMAI RENGINIUI
5. Renginys prasideda nustatytu laiku ir vyksta ne ilgiau kaip iki 20 val.
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6. Renginys yra uždaras, kai jame dalyvauja progimnazijos mokiniai, mokytojai, kviesti
progimnazijos bendruomenės nariai ir svečiai, kiti lankytojai, kurių dalyvavimas suderintas su
progimnazijos administracija (turi renginiui skirtus kvietimus).
7. Renginio dalyviai ir lankytojai privalo:
7.1. laikytis bendrų kultūringo elgesio taisyklių;
7.2. progimnazijos mokiniai privalo laikytis mokinio elgesio taisyklių;
7.3. gerbti organizatorių darbą, progimnazijos mokytojus, progimnazijos nustatytą tvarką;
7.4. nevaikščioti renginio metu ir būti tik toje patalpoje, kurioje vyksta renginys;
7.5. klausyti renginio organizatorių, budinčių asmenų nurodymų;
7.6. laikytis saugaus elgesio taisyklių;
7.7. saugoti savo asmeninius daiktus, nepalikti jų be priežiūros.
7.8. laiku atvykti į renginį (10 minučių iki renginio pradžios);
7.9. atsinešti ar kitaip paruošti renginiui reikalingas priemones, už kurias yra atsakingi.
8. Renginio metu draudžiama:
8.1. į renginį atsinešti pirotechnines priemones, alkoholinius gėrimus, tabako gaminius,
narkotikus, kitus kvaišalus, dujų balionėlius, pavojų žmonių sveikatai ir saugumui keliančias
priemones ar daiktus;
8.2. ateiti į renginį pavartojus alkoholinių gėrimų, kitų psichotropinių medžiagų;
8.3. atsivesti pašalinius asmenis;
8.4. rėkauti, įžeidinėti, švilpti ar kitaip triukšmauti;
8.5. šiukšlinti;
8.6. rūkyti;
8.7. gerti energinius, alkoholinius gėrimus, vartoti kitus kvaišalus;
8.8. provokuoti konfliktines situacijas, muštis;
8.9. valgyti (pvz.: traškučius) vietose, kurios nėra skirtos valgymui;
8.10. savanoriškai pasišalinti iš renginio, prieš tai neinformavus klasės vadovo ar budinčio
asmens.
9. Asmuo, pažeidęs 7-to straipsnio reikalavimus, šalinamas iš renginio, o esant reikalui kviečiami
jo tėvai ar globėjai.
10. Jei dalyviai ar lankytojai nesilaiko 7-ame punkte išdėstytų reikalavimų, renginys
progimnazijos administracijos ar organizatorių sprendimu, gali būti nutrauktas.
V. BUDĖJIMO RENGINIUOSE ORGANIZAVIMAS
11. Budėjimą renginiuose organizuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba renginio
organizatorius.
12. Budėjimo renginiuose komandą sudaro:
12.1. vienas progimnazijos administracijos atstovas;
12.2. du arba trys mokytojai (vienas iš jų budinčios klasės vadovas);
12.3. 5-6 budinčios klasės mokiniai;
12.4. budėjimui renginiuose gali būti pasitelkiami progimnazijos mokinių tėvai ar globėjai.
13. Budintys asmenys privalo:
13.1. į budėjimą atvykti ne vėliau kaip prieš 15 minučių iki renginio pradžios;
13.2. turėti skiriamąjį ženklą;
13.3. saugoti tvarką, neleisti svaigalų (narkotinių ir psichotropinių medžiagų) vartojimo, rūkymo,
netoleruoti kitų šiame tvarkos apraše nurodytų pažeidimų, kilus rimtam konfliktui – iškviesti policiją.
13.4. apie įvykusius pažeidimus nedelsiant informuoti mokyklos administraciją arba vyresnįjį
budintį asmenį.
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14. administracijos atstovas paskirsto budinčius asmenis į budėjimo postus:
14.1. 1-2 asmenys budi renginio patalpose;
14.2. 2 asmenys budi prie įėjimo į progimnaziją;
14.3. 1 asmuo budi II aukšto fojė;
14.4. 2 asmenys budi prie rūbinių.
15. Atsižvelgdami į renginio pobūdį ir dalyvių skaičių renginyje renginio organizatoriai suderinę
su direktoriaus pavaduotoja ugdymui gali numatyti kitokios sudėties budėjimo komandą ir kitus
budėjimo postus.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Progimnazijos bendruomenės nariai gali siūlyti šių taisyklių pataisas apsvarstyti progimnazijos
mokytojų taryboje.
17. Taisyklės taisomos arba keičiamos progimnazijos mokytojų tarybos posėdyje.
_____________________________

