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MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2019-2020M.M. 

SITUACIJOS ANALIZĖ 

TIKSLAS. Telkti mokinių bendruomenę bendroms veikloms. 

 

UŽDAVINIAI  

1. Stiprinti mokinių atsakomybę įgyvendinant numatytas progimnazijos veiklos kryptis 2019-

2020 m. m. (pagalba klasės auklėtojui, pasiskirstymas pareigomis, atsiskaitymas už prisiimtas 

pareigas ir pan.). 

2. Puoselėti progimnazijos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes. 

3. Inicijuoti, organizuoti prevencinius renginius ir akcijas. 

4. Bendradarbiauti su  kitų rajono ir šalies mokyklų mokinių savivaldos institucijomis. 

 

VEIKLA  

1uždavinys. Stiprinti mokinių atsakomybę įgyvendinant numatytas progimnazijos veiklos 

2019-2020 m. m. kryptis (pagalba klasės auklėtojui, pasiskirstymas pareigomis, atsiskaitymas už 

prisiimtas pareigas ir pan.). 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. Ugdymo plano projekto 2019-

2020 m. m. aptarimas 

Mokinių taryba,  

G. Tautvydienė 

2019 

rugpjūtis 

Ugdymo turinys 

planuotas kartu su 

mokiniais, tenkinant jų 

poreikius ir pasiūlymus 

2.  Mokinių tarybos veiklos 

aptarimas, naujų narių, 

pirmininko rinkimas.  

Mokinių taryba,  

G. Tautvydienė 

2019 rugsėjis Suformuota taryba, 

išrinktas pirmininkas, 

suplanuotos veiklos 

3. Budėjimo valgykloje  

organizavimas, pagalba 

Mokinių taryba,  

G. Tautvydienė 

Visus metus Budėjimas vykdomas 

laiku ir kokybiškai 

4. Projektų „Pasinerk į vieną 

temą. Muzikinė kaukė“ ir 

,,Tyrėjų diena“ planavimas ir 

organizacinė pagalba 

Mokinių taryba,  

G. Tautvydienė 

 

2019 gruodis 

2020 birželis 

Organizuotos kūrybinės, 

pažintinės veiklos pagal 

mokinių pasiūlytas 

temas 

5. Aktyviųjų  pertraukų 

organizavimas ir pagalba klasių 

aktyvams 

Mokinių taryba 

Klasių auklėtojai 

Nuolat  Kiekvieną savaitę 

organizuojama bent 

viena aktyvioji 

netradicinė pertrauka 

mokiniams.  

6.  Mokinių tarybos veiklos 

aptarimas, gairių kitiems 

metams numatymas 

Mokinių taryba, 2020 birželis Reflektuota veikla 

 



2Uždavinys. Puoselėti progimnazijos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. Tarptautinės Mokytojų dienos 

šventės organizavimas 

Tarybos nariai, 

mokyklos 

bendruomenė 

2019m. spalio 

4d. 

Nuotraukos 

2. Naujų mokinių tarybos narių 

krikštynos 

Tarybos senbuviai 2019m. spalio 

25d. 

Organizuotas renginys, 

įtraukti nauji nariai 

3. Kalėdinis mokyklos puošimas Tikybos mokytoja, 

dailės mokytoja, 

tarybos nariai 

Gruodžio 1d. - 

20d. 

Papuoštos mokyklos 

erdvės, kabinetų durys 

4. Kalėdinio renginio ,,Muzikinė 

kaukė“ 5-8 klasių mokiniams 

organizavimas. 

Klasių auklėtojai, 

5-8 klasių 

mokiniai, tarybos 

aktyvas 

Gruodžio 20 d. Visi mokiniai dalyvavo 

projektinėje kūrybinėje 

integruotoje veikla 

,,Pasinerk į vieną temą“ 

5. Dalyvavimas labdaros 

renginiuose: pyragų dienoje, 

Kalėdinėje labdaros akcijoje 

„Pasidalinkime gerumu“ 

Mokyklos 

bendruomenė 

Lapkričio 6 

Gruodžio 16 d.  

Surinktos aukojimui 

lėšos 

6. Sporto sveikatingumo savaitė/ 

Estafečių diena 

Kūno kultūros 

mokytojai, 

mokinių aktyvas 

Gegužės mėn. Nuotraukos 

7. Pasirengimas ir Užgavėnių 

organizavimas 

Mokinių taryba Vasario 25d. Filmuota šventės 

medžiaga 

8. Kaziuko mugė. Pagalba 

organizuojant ir aktyvus 

dalyvavimas 

Mokinių taryba, 1-

8 klasių mokiniai, 

dailės, 

technologijų 

mokytojai, klasių 

auklėtojai 

Kovo mėn. Nuotraukos 

9. Protų kovos Mokyklos 

bendruomenė 

Kovo mėn. Nuotraukos 

10. Popietė „Pasidžiaukime 

atliktais darbais“ 

G. Tautvydienė 

S. Radžiūnaitė 

K. Kazlauskaitė 

R. Zykuvienė 

Birželio mėn. Pirmininko ataskaita 

popietėje, informacija 

stende ir internete 

11. Mokykloje organizuojamos 5-8 

klasių diskotekos 

Mokinių tarybos 

aktyvas 

 Aptarimas  popietėje 

 

3. Uždavinys. Inicijuoti, organizuoti prevencinius renginius ir akcijas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. Tolerancijos dienos minėjimui 

skirti renginiai 

Istorijos, 

technologijų 

mokytojai, 

mokinių taryba, 

pavaduotojos 

Lapkričio mėn. Nuotraukos 

2. Mokinių tarybos narių kalėdinis 

pašnekesys prie arbatos 

Mokinių taryba Gruodžio mėn. Nuotraukos 

3. Padėti organizuojant labdaros 

akcija „Pasidalinkime gerumu“ 

Maltos ordino veikloms paremti 

Mokinių tarybos 

aktyvo nariai 

 Aptarimas 2020 

06- popietėje 



4. Akcija „Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ 2019“ 

Mokinių taryba  Aptarimas 2018-

05- popietėje 

5. Saulės diena Mokinių taryba Gegužės mėn. Nuotraukos 

6. Akcija „Darom 2020“ 1-8 kl. mokiniai, 

klasių auklėtojai, 

mokinių taryba 

 Sutvarkyta 

progimnazijos 

aplinka ir priskirti 

plotai 
7. Valentino diena Mokinių Taryba Vasario mėn. Nuotraukos  

8. Autizmo sutrikimo mėnuo Mokinių taryba, 

biologijos mokytoja 
Balandžio mėn.  

9. „FlashMob“ (Masinis šokis) 

Tarptautinei šokio dienai 

Mokinių tarybos 

nariai 

Balandžio mėn. Filmuota vaizdo 

medžiaga, 

nuotraukos 

10. Miego diena Mokinių taryba Kovo mėn. Nuotraukos 

11. Kino vakarai Mokinių tarybos 

aktyvas, socialinė 

darbuotoja 

 Nuotraukos 

12. Padėti organizuoti projekto 

„Sveika mokykla“ renginius 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

mokinių taryba, 

gamtos mokslų, 

technologijų 

mokytojai  

 Vykdomo projekto 

renginiai 

fotografuojami 

13. Mokinių tarybos narių 

dalyvavimas savanorystės 

veiklose: 

 Jaunųjų Maltiečių grupės 

veiklose ; 

 „Maisto banko“ akcijoje ; 

Mokinių tarybos 

nariai 

 Aptarimas 2020-

06- popietėje 

 

4 Uždavinys. Bendradarbiauti su klasių auklėtojais, rajono ir šalies mokyklų mokinių savivaldos 

institucijomis 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Vykdytojai/ 

partneriai 

Laikas Refleksija 

1. Mokinių tarybos, klasės seniūnų ir 

klasės auklėtojų pasitarimas 

Mokinių tarybos 

nariai, klasių 

seniūnai, klasių 

auklėtojai 

  

2. Dalyvavimas rajono mokinių 

tarybos organizuojamuose 

renginiuose 

Mokinių taryba 

G. Tautvydienė 

 Atstovavimas 

progimnazijai 

rajone 

3. Bendradarbiauti su Prienų 

„Žiburio“ gimnazijos mokinių 

seimu 

S. Radžiūnaitė 

R. Zykuvienė 

G. Tautvydienė 

 Mokinių tarybos 

2020-06 popietė 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė    


