
Mokinių tarybos veiklos planas 

2015 – 2016 m. m. 
 
Tikslai:                                                                                                                                                                                
1. Prisidėti prie demokratinio mokyklos valdymo;                                                                                                                                  
2. Vienyti mokyklos  mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus;                                                                                                                                                              
3. Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;                                                           
4. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą 
 
Uždaviniai:   
1.Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos vadovais; 
2.Puoselėti mokyklos  tradicijas, organizuoti renginius ir šventes; 
3.Inicijuoti ir organizuoti talkas, pilietines ir prevencines akcijas; 
4.Bendradarbiauti su klasių seniūnais , kitų mokyklų mokiniais, jaunimo organizacijomis, miesto 
mokinių parlamentine grupe (MPG),  Marijampolės  savivaldos informaciniu centru (MSIC), dalyvauti 
Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) veikloje. 
 

Turinys Veikla 

RUGSĖJO MĖN. 

Mokinių ir mokytojų pasveikinimas su Mokslo ir Žinių 

diena- Rugsėjo - 1aja. „Svajonių lietus“ 

Dalyvavimas būrelių mugėje- mokinių tarybos 

pristatymas  

Registracija naujų narių į mokinių tarybą  

Komandos formavimas  

 

Mokinių tarybos narių pasiskirstymas pareigomis 

Mokinių tarybos veiklos nuostatų peržiūrėjimas, 

redagavimas 

Bendras mokinių tarybos ir seniūnų pasitarimas  

 

Mokinių tarybos veiklos plano sudarymas 

 

SPALIO MĖN. 

Akcija „Padėk alkstantiems gyvūnams“ 

 Mokytojo dienos  renginys  

Supažindinimas su Lietuvos moksleivių sąjungos 

(LMS) veikla, tikslais  

Mokinių tarybos prisistatymas mokiniams  

Seniūnų susirinkimas  

Akcija :Žvakelė  užmirštam  kapui“  

 

LAPKRIČIO MĖN. 

Susipažinimas su Marijampolės moksleivių 

parlamentinės grupės (MMPG) veikla, planais ir 

perspektyvomis,  

 

 

 

Informacinio reklaminio skelbimo 

sukūrimas   

                                    

Tarybos narių prisistatymas, pokalbis, 

komandą formuojantys žaidimai 

Nustatomas susitikimų laikas.    

Informacijos pateikimas, diskusijos 

 

Tarybos narių individualus savęs 

vertinimas, prisistatymas 

Diskusija 

 

 

Maisto gyvūnams rinkimas, pristatymas. 

Individualios užduotys 

Dalyvavimas LMS renginyje 

(rinkimuose) 

 

Informacijos pateikimas 

Akcijos organizavimas, kapų lankymas 

 

 

Paskaita, diskusija, praktiniai užsiėmimai 

 

 



Iškilmingas naujų mokinių tarybos narių priėmimas 

mokyklos muziejuje – krikštynos  

Akcijos tolerancijos dienai  organizavimas 

Seniūnų susirinkimas  

 JT vaiko teisių konvencijos dienos minėjimas „Teisių ir 

pareigų draugystė“ 

 

GRUODŽIO MĖN. 

Seniūnų susirinkimas  

Susitikimas su Želsvos  pagr. mokyklos mokinių taryba 

„Kalėdinis krepšinis“ 

Akcijos „Kalėdinė knyga“ organizavimas 

„Kalėdų bumo“ organizavimas  

Kalėdinio pašto organizavimas 

Dalyvavimas labdaros akcijoje 

Mokinių tarybos  narių  kalėdinis pašnekesys prie 

arbatos  

 

SAUSIO MĖN. 

Akcija „Atmintis gyva – kol liudija“ skirta  Laisvės 

gynėjų dienai atminti  

Akcija „Baltasis badas“ – organizavimas 

Paskaita „Jaunimo vertybės“  

Seniūnų susirinkimas  

 

VASARIO MĖN. 

Užgavėnių organizavimas 

Vasario 16 – osios  paminėjimas, renginys  

Valentino dienos  organizavimas. Meilės paštas 

Seniūnų susirinkimas  

 

KOVO MĖN. 

Tarpklasinis sportinis renginys 

Kovo 11-osios paminėjimui  

Atviras susirinkimas „Bendradarbiavimas ir 

bendravimas.“ 

Seniūnų susirinkimas  

Dalyvavimas Žemės mėnesio renginiuose   

Ekskursijos organizavimas 

 

BALANDŽIO MĖN.                                                                

Akcija „Darom – 2016“ dalyvavimas  

Seniūnų susirinkimas  

Susitikimas su Želsvos pagr. mokyklos mokinių taryba  

 

GEGUŽĖS MĖN. 

Renginio scenarijaus sudarymas, renginio 

organizavimas 

Prevencinės akcijos organizavimas 

Diskusijos 

Individualios užduotys 

 

 

 

Informacijos pateikimas. 

Susitikimo organizavimas. Krepšinio 

komandos sudarymas,  šokio sukūrimas 

Informacijos pateikimas 

Renginių savaitės plano sudarymas,. 

Pašto pristatymo organizavimas 

Rūbų, žaislų, knygų aukojimas 

Pokalbiai, veiklos aptarimas, perspektyvų 

numatymas 

 

 

Dokumentinio filmo stebėjimas, 

aptarimas 

Maisto žvėreliams rinkimas 

paskaita 

Diskusijos.  

 

 

Padėti renginio organizatoriams 

Prisidedame prie renginio organizavimo  

Renginio organizavimas 

Diskusijos, informacijos pateikimas 

 

 

Varžybų plano sudarymas, organizavimas 

Prisidedame prie  renginio organizavimo 

Diskusijos organizavimas 

 

Diskusija, darbas grupėse 

Prisidedame prie renginių  organizavimo  

Organizaciniai darbai 

 

 

Dalyvavimas miesto tvarkymo talkoje 

Diskusija 

 

 

 



 Europos dienos paminėjimas  

 

Mokinių apklausos apie popamokinės veiklos 

pageidavimus organizavimas 

Bendruomenės diena  

Aktyvus susirinkimas “Aš ir mano mokykla” su 

seniūnais  

Mokinių tarybos metų veiklos aptarimas, veiklos 

ataskaitos pateikimas mokiniams  

Išvyka į Europos informacinį centrą 

miesto bibliotekoje  

Anketų sudarymas, apdorojimas 

 

Prisidedame prie renginio organizavimo 

Diskusijos organizavimas 

 

Parengti mokinių tarybos veiklos 

ataskaitą už 2017-2016 m.m. 

 

 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė                                                                   Gabija Dadurkaitė 

 

Pastaba: 

Numatytas užsiėmimų ir renginių datas mokinių taryba, esant būtinybei, gali keisti. 

 


