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 I. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PRINCIPAI 

 

 1. Mokinių tarybą sudaro: klasių seniūnai ir deleguoti klasės mokinių tarybos 

nariai. 

 2. Seniūnai ir mokinių tarybos nariai renkami atvirai balsuojant klasės 

susirinkime. Rinkimai klasėse vyksta rugsėjo I savaitę. 

 3. Klasių aktyvo kadencija yra vieneri metai.  

 4. Klasių aktyvas vadovaujasi mokyklos tarybos sprendimais ir patys inicijuoja  

klasės kolektyvo veiklą. 

 5. Mokinių taryba - mokinių savivaldos vykdomasis ir koordinuojantis organas. 

 6. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta 2 kartus per mėnesį (esant problemai ir 

dažniau), nustatytą savaitės dieną. 

  

 II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

                      7.  Kurti demokratišką, humanišką mokyklos gyvenimą, sudaryti sąlygas mokinių 

savarankiškumui, kūrybiškumui bei iniciatyvai plėtotis: 

 7.1. Inicijuoti ir organizuoti mokyklos kultūrinius ir sportinius renginius, talkas, 

labdaros, pilietiškumo, gerumo akcijas  

 7.2. Svarstyti mokinių teisių ir pareigų mokykloje klausimus 

 7.3. Vykdyti neigiamų socialinių reiškinių prevencinę veiklą.  

 7.4. Dalyvauti vykdant projektinę veiklą. 

 7.5. Atstovauti mokinių interesams, teikti pasiūlymus administracijai, planuojant 

gimnazijos veiklą ar sudarant ugdymo planą. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS KRYPTYS 

 8. Dalyvavimas gimnazijos tarybos veikloje (atstovauja prezidentas, mokinių 

tarybos pirmininkas ir trys mokinių  tarybos deleguoti mokiniai). 

 9. Kultūrinių renginių inicijavimas, organizavimas.  

 10. Dalyvavimas gimnazijos  projektinėje veikloje.  

 11. Ryšių palaikymas su kitų mokyklų  mokinių tarybų nariais.  

 12. Neigiamų socialinių reiškinių prevencinės veikos vykdymas. 

 13. Mokinių tarybos posėdžiai (į mėn. 2) 

ŠIŲ MOKSLO METŲ MOKINIŲ TARYBOS ŠŪKIS -  „Būk pilietiškas pilietis“ 

IV. VEIKLOS PLANAS 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Data Atsakingas 



1.  Mokslo ir žinių diena 09 01 Prezidentas, klasių 

seniūnai 

2.  Susipažinimas su mokinių tarybos nariais. 

Metų veiklos programos tikslinimas. 

09 mėn. II 

savaitė 

Jūratė Guigienė 

3.  Veiklų Mokinių taryboje pasiskirstymas 

(veiklų grupių sudarymas) 

09 mėn. II 

savaitė 

Mokinių aktyvas 

4.  Akcija ,, Padėk naujokui“ 09 I-III 

savaitė 

IV klasių aktyvas 

5.  Popietė ,,Arbatėlė su svečiu“ Vieną –du 

kartus per 

pusmetį 

Viešųjų ryšių  ir 

Komandos telkimo, 

Mokinių tarybos 

tradicijų kūrimo ir 

puoselėjimo grupės 

6.  Protmūšių ciklas Kas 2 mėn. Renginių organizatorių 

grupė 

7.  Mokytojų dienos renginiai. spalis 

 I savaitė 

Mokinių tarybos 

pirmininkas, IV klasių 

aktyvas 

8.  Muzikinių penktadienių 

(pertraukų)organizavimas 

Kiekvieną 

penktadienį 

Prezidentas ir Didžėjų 

gr. 

9.  Ekologinės talkos: 

 „Žemei reikia mūsų rankų“ 

„Darom 2015“ 

Spalio ir 

balandžio 

mėn. 

Gimnazijos jaukumo 

kūrimo grupė  (Klasių 

seniūnai) 

 

10.  Susitikimai su Lietuvos Respublikos žymiais 

žmonėmis, politikais, mokslininkais ir pan. 

2015-2016 Mokinių tarybos 

pirmininkas 

11.  Prezidento iniciatyvos: 

Sveikinimosi diena 

Kalėdomis kvepiantis rytas ir kt. 

 

 

2015-2016 Prezidentas ir darbo 

grupelės 

12.  Draugo diena 11-28 G. Šalna, D. Borovik, 

MT pirmininkas,  

13.  Lapkričio 16 - tarptautinė tolerancijos diena. 11-17 V. Urbonienė,  

J. Guigienė ir darbo 

grupė 

14.  Gimnazijos diena: 

-I klasių mokinių imatrikuliacija 

-Klasės simbolio paroda 

-Gimnazijos apkabinimas 

-Tolerancijos akcija 

-Konkurso „Mano klasė – šauniausia“ 

rezultatų paskelbimas 

-Iškilmingas renginys  

11-17 Mokinių taryba 

(pasiskirstę į darbo 

grupes) 

15.  Pedagoginė laboratorija „Įsidarbinau 

mokiniu“ 

lapkritis Socialinių iniciatyvų 

grupė 

 

16.  Savaitė be namų darbų Lapkritis 

ir balandis 

Socialinių iniciatyvų 

grupė 



 

17.  Paramos akcijos: 

*Gerumo angelas 

*Pasveikink vienišą žmogų 

*Žaislų dėžė ir kt.  

Gruodis 

 

Socialinių iniciatyvų 

grupė 

18.  Eglutės įžiebimo ceremonija 12 mėn. IV klasių mokinių 

aktyvas 

19.  Karnavalas ,,Kalėdų ir Naujų metų 

mozaika“ 

12-29 Renginių organizatorių 

grupė 

20.  Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ sausis Socialinių iniciatyvų 

grupė 

21.  Mokinių diskusija 

„Pamokų lankomumas – žingsnis į 

mokymosi sėkmę“ 

sausis Mokinių tarybos 

pirmininkas 

22.  Krepšinio varžybos su buvusiais gimnazijos 

mokiniais ,,Ir vėl ...tritaškis“ 

Vasaris Renginių organizatorių 

grupė 

 

23.   Popietė ,,Dainos, žodžio, spalvos, judesio 

žaismas Lietuvai“ 

Vasaris Renginių organizatorių 

grupė 

 

24.  Kūrybos naktis Vasaris Renginių organizatorių 

grupė 
 

25.  Užgavėnės Vasaris  

 

I klasių darbo grupė 

26.  Rytmetis „Tu, Lietuva, Tu mana“ kovas Mokinių taryba 

27.  Veiksmo savaitė mokykloje. 

Draugystės knyga (skirta savaitei be 

patyčių) 

balandis Socialinių iniciatyvų 

grupė 

28.  Prevencinių akcijų, renginių prieš žalingus 

įpročius organizavimas 
2015-2016 Renginių organizatorių 

grupė 

29.  Šventinis renginys „Žvaigždžių lietus“ gegužė Renginių organizatorių 

grupė 

30.  Bendradarbiavimas su  rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų koordinatoriumi. 

 Dalyvavimas rajono jaunimo veikloje, 

renginiuose. 

2015-2016 Prezidentas, Mokinių 

tarybos pirmininkas 

31.  Dalyvavimas gimnazijos renginiuose: 

vakaruose, šventėse, išvykose. 

2015-2016 Renginių organizatorių 

grupė 

32.  Išvykos į mokyklas partneres ,,Mainai“: 

-  susitikimas su Švenčionėlių 

progimnazijos mokinių taryba 

„Aktyvių veiklos formų paieška “ 

- Išvyka į Ignalinos gimnaziją 

2015-2016 

Spalio mėn. 

II sav.  

 

Vasario mėn. 

I sav. 

Komandos telkimo, 

Mokinių tarybos 

tradicijų kūrimo ir 

puoselėjimo grupė 

33.  Metų veiklos aptarimas. Privalumai ir Gegužė, Komandos telkimo, 



trūkumai.  „Ką daryčiau kitaip?“ birželis Mokinių tarybos 

tradicijų kūrimo ir 

puoselėjimo grupė 

34. Gimnazistų kambario  „atgaivinimas“ 

- virtuali idėjų paieška apie gimnazistų 

kambario funkcionavimą 

-„Atvirų durų ir veiklų diena“ 

 

 

-talka gimnazistų kambario „jaukinimui“ 

 

-arbatos klubas 

 

 

-mini parodos  

 

 

 

Rugsėjo I-II 

sav. 

Rugsėjo III 

sav. 

Spalio mėn. 

II-III sav. 

Kiekvieno 

mėn. III 

penktadienį 

Kas mėn. po 

1 parodą 

 

Darbo grupė 

 

D. Borovik,  

D. Gaidamavičius 

 

Klasių seniūnai 

 

Darbo grupė 

 

 

Darbo grupė 

 

      35. Lyderio mokykla: 

-mokinių veiklinimo klasėse būdai „Aktyvių 

veiklų simuliacija“(susitikimai su klasių 

seniūnais)  

-veiklų organizavimas klasių srautais: 

--III kl. debatai „Ar aktualus patriotiškumas 

globaliame pasaulyje?“ 

-- I-IV kl.  - kino filmo diena 

--I-IV Advento vainiko paroda-konkursas 

--advento gerumo akcijos (pagal sritis) 

 

--Valentino diena kitaip 

--I kl. „Draugystės labirintai“ 

 

--IV kl. savanorystė „Astros žiedo dovana“ 

 

I pusmetis 

 

 

 

Lapkričio 

mėn. IV sav. 

Spalis 

Gruodis 

Gruodis 

 

Vasaris 

Balandžio II 

sav. 

Spalio I sav. 

 

Darbo grupė 

 

 

 

D. Borovik 

 

D. Gaidamavičius 

Klasių seniūnai 

Mokinių tarybos nariai 

(klasėse) 

II klasių darbo grupė 

I kl. darbo grupė 

 

IV klasių seniūnai ir 

tarybos nariai 

 

__________________ 
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