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VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJA 

2018 M. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai: 

• Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą. 

• Prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo. 

• Organizuoti renginius ir akcijas mokykloje. 

• Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto ir rajono, kitų Lietuvos miestų bei užsienio 

mokyklomis. 

• Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 

• Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais ir spręsti su mokiniais susijusias problemas.  

• Dalyvauti gimnazijos, rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

• Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės. 

• Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas. 

• Bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis. 

 

Sėkmės kriterijai:  Mokinių tarybos veiklos planavimas vyksta efektyviai, t.y pasitarus su 

seniūnų taryba, gimnazijos vadovais bei mokytojais dalykininkais, atsižvelgiant į gimnazijos 

strateginio plano nuostatas,  gimnazijos ugdymo planą, bendruomenės kultūrinių bei sportinių 

renginių planus. Sustiprintos daugumos  mokinių bendradarbiavimo, pažintinės, kūrybinės ir sveikos 

gyvensenos kompetencijos, didėja tapatumas su gimnazija. Mokiniai dažniau dalyvauja veiklose, 

įsitraukia į bendrakūrą. Naujų lyderių atsiradimas kokybiškai pakeičia mokinių bendruomenę, 

iniciatyvos sutelkia mokinius naujiems iššūkiams, veikloms. Užtikrinamas veiklų tęstinumas. 

Vyksta vidinis Mokinių tarybos įsivertinimas. Mokinių tarybos planuojamų veiklų  įvykdymas iki 

83 proc.  

Ištekliai: pasirengimo renginiams, akcijoms, projektams laikas, vykdymo ir atsiskaitymo 

laikas, susirinkimai, posėdžiai, intelektualinės, rėmėjų lėšos. 
 

Preliminarus 

laikas 
Veiksmai ir užduotys Tikslai, uždaviniai ir rezultatai Atsakingi 

Sausio 12 d. 

Sausio 13-os dienos 

akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Ugdomas pilietiškumo jausmas, 

bendrumas ir tapatumas su gimnazija 

ir savo valstybe. Pagarba savo šalies 

istorijai. 

Istorijos mokytojai, 

Mokinių taryba 

Sausio-vasario 

mėn. 

II pusmečio pamokų 

tvarkaraščio analizė 

Susitarimai padės užtikrinti Higienos 

normų laikymąsi, bendruomenės 

poreikių tenkinimą ir prisidės prie 

tolygaus, kokybiško ugdymo proceso 

kūrimo. 

Mokinių 

prezidentas T. 

Laurinaitis, 

pavaduotoja 

ugdymui J. Suruda 

Sausio-vasario 

mėn. 

 

Labdaros akcija „Pyragų 

mugė“ 

Išmokys mokinius ne tik imti, bet ir 

duoti, būti pilietiškais ir dorais 

piliečiais, prisidėti prie kilnių darbų. 

Mokinių taryba, 

iniciatyvinė grupė 

Iki vasario 2 d.  

 

Gimnazijos puošimas 

Lietuvos šimtmečio 

simbolika 

 

Tėvynės spalvomis papuošti 

gimnazijos langai ir erdvės primins 

svarbią ir reikšmingą datą. Mokiniai 

prisidės prie Lietuvos valstybės 

šimtmečio paminėjimo. 

Mokinių taryba, 

dailės ir 

technologijų 

mokytojai 
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Vasario 5-13 

d. 

„Valentino pašto“ 

organizavimas 

 

Valentino dienos proga gauti 

laiškeliai džiugins ir gerins mokinių 

santykius. 

Mokinių taryba 

Vasario 13 d. 

 

Užgavėnės Bendruomenė suvienijama paminėti 

žiemos išvarymo, pavasario 

pasitikimo šventę. 

Mokinių taryba, 

Pradinių klasių 

MMG, iniciatyvinė 

grupė 

Vasario 14 d. 

Akcija skirta Šv. 

Valentino dienai „Mylėti 

gyvenimą - gyventi 

meilėje“ 

Valentino dienos paminėjimas 

sušildys bendruomenės tarpusavio 

santykius. 
Mokinių taryba 

Vasario 15 d. 

Vasario 16-osios 

minėjimas. Lietuvos 

valstybės šimtmečiui 

skirti renginiai 

 

Istorinės Tėvynės datos sustiprins 

pilietiškumo ir tapatumo su tėvyne 

jausmą. 

Gimnazijos taryba, 

Mokinių taryba, 

iniciatyvinė grupė 

Kovo 9 d. 

Kovo 11-osios minėjimas Istorinės datos paminėjimas 

sustiprins pilietiškumo jausmą. 

Skatins daryti naudingus darbus, nes 

yra galimybė būti apdovanotam. 

Mokinių taryba, 

iniciatyvinė grupė 

Kovo mėn. 

Kaziuko mugė Bendruomenė susirenka prekiauti, 

pirkti, smagiai praleisti laiką. 

Ugdomi bendravimo įgūdžiai ir 

verslumas. 

Mokinių taryba, 

Gimnazijos taryba, 

iniciatyvinė grupė 

Kovo 19-23 d. 

„Veiksmo savaitė be 

patyčių“. Akcija prieš 

smurtą 

 

Prevencija skatins patyčių ir smurto 

sumažėjimą gimnazijoje. Mokinių 

darbai patyčių tema puoš gimnaziją. 

Mokinių taryba, 

soc. pedagogė A. 

Slavinskienė 

Balandžio –

gegužės mėn. 

Nerūkymo dienų akcija 

„Cigaretėms - ne“ 

 

Pačių mokinių nerūkymo dienų 

įprasminimas gali užtikrinti mažesnį 

mokinių rūkymą. 

Mokinių taryba 

soc. pedagogė A. 

Slavinskienė 

Gegužės 4 d. 

Gimnazijos mokinių 

prezidento rinkimai 

Ugdomas pilietiškumas, tapatumas 

su gimnazija – mokiniai 

demokratiniais rinkimais rinks savo 

atstovą. Padidės mokinių 

įsitraukimas į savivaldos gyvenimą. 

Rinkiminė 

komisija, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Spalio 5 d. 

Mokytojo diena Mokytojų profesinėje šventėje bus 

atsidėkota už atsidavimą ir pagalbą. 

III-IVG kl. 

mokiniai, Mokinių 

taryba 

Lapkričio mėn. 

„Tolerancijos savaitė“ 

 

Tolerancija kitai nuomonei, kitoms 

pažiūroms  ugdys kultūringą pilietį. 

Mokinių taryba, 

soc. pedagogė A. 

Slavinskienė 

Lapkričio 21 d. 

Akcija pasaulinei 

sveikinimosi dienai 

paminėti 

 

Sveikinimosi įpročių priminimas leis 

tapti kultūringesniais gimnazijos 

bendruomenės nariais. 

Mokinių taryba, 

soc. pedagogė A. 

Slavinskienė, 

iniciatyvinė grupė 

Lapkričio mėn. 

Naktis Mokykloje Sustiprins mokinių bendravimo 

įgūdžius. Mokykla taps artimesnė 

mokiniams – tapatinimasis su 

gimnazija. Komandinio darbo, 

socialinių įgūdžių ugdymas. 

Mokinių taryba 

Iki gruodžio 6 Gimnazijos kalėdinės Mokinių taryba tiesiogiai prisidės Mokinių taryba, IG 
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d. eglutės puošyba prie šventinės nuotaikos kūrimo 

gimnazijoje. 

kl. mokiniai 

Gruodžio 3-21 

d. 

Kalėdinio pašto 

organizavimas 

 

Kalėdinės nuotaikos sukūrimas 

suartins gimnazijos mokinius, 

mokytojus ir kt. bendruomenės 

narius. Sveikinimai sušildys ir gerins 

tarpusavio santykius. 

Mokinių taryba 

Gruodžio 21 d. 

Akcija „Pasipuoškime 

Kalėdiškai“. 

Originaliausiai 

pasipuošusio 

bendruomenės nario 

rinkimai 

Kalėdiniai akcentai aprangoje, 

šventinės nuotaikos sukūrimas 

aplinkoje įprasmins šv. Kalėdų 

laukimą. 
Mokinių taryba 

Gruodžio 21 d. 

Kalėdinis renginys 

 

Ruošimasis renginiui skatins 

bendradarbiauti, išklausyti kito 

nuomonę, vienys bendram tikslui. 

Rezultatai džiugins visą 

bendruomenę. 

Mokinių taryba, 

seniūnų taryba 

Visus mokslo 

metus (pagal 
galimybes ir AS 

užimtumą) 

Kino vakarai 

 

Filmų žiūrėjimas skatins prasmingai 

praleisti laiką, gerins bendravimo 

įgūdžius, stiprins mokinių tapatumą 

su  mokykla. 

Mokinių taryba 

Kiekvieną 

mėnesį pagal 

galimybes bent 

1 kartą 

Darbas su seniūnų 

taryba 

 

Susitarimai dėl mokinių veiklų, 

informacijos sklaida per seniūnus 

užtikrins mokinių savivaldos veiklų 

efektyvumą. 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

Pagal iš anksto 

sutartą laiką 

Gimnazijos direktorės 

valanda su mokinių 

prezidentu 

Mokinių prezidentas operatyviai 

aptars kasdienos reikalus tiesiogiai 

su gimnazijos direktore. 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

Visus mokslo 

metus 

Bendradarbiavimas su 

LMS. Dalyvavimas 

Mokinių savivaldų 

vadovų klubuose 

Mokinių savivalda prisidės prie LMS 

veiklų, išsakys problemas rajono 

mastu ir dalinsis gerąja patirtimi. Mokinių taryba 

 

 

 

Parengė 

 

Mokinių tarybos narė    Estela Marcinkevičiūtė  

 

Mokinių tarybos pirmininkas    Tedas Laur ina it is  

 


