
VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2018-2019 m. m. 

 TIKSLAI:  

- Skatinti iniciatyvą, norą organizuoti;  

- Ugdyti vadovavimo įgūdžius;  

- Skatinti kurti sau ir draugams įdomius laisvalaikio užsiėmimus.  

 

UŽDAVINIAI:  

- Skatinti gimnazijos mokinių aktyvią veiklą ir atsakingą bendradarbiavimą, dalyvaujant 

gimnazijoje rengiamose prevencijos programose, projektuose, renginiuose;  

- Ugdyti mokinių kompetencijas organizuojant įvairius kultūrinius renginius, 

bendradarbiaujant su gimnazijos administracija, specialistais bei palaikyti ryšius su 

institucijomis esančiomis už gimnazijos ribų;  

- Prisidėti prie pozityvios, saugios, sveikos aplinkos gimnazijoje kūrimo. 

-  

Eil. 

Nr. 

Veikla Vykdymo 

data 

Atsakingas asmuo 

1.  Klasės savivaldos bei atstovų 

rinkimai į Mokinių tarybą.  

Rugsėjis Mokinių taryba 

2.  Mokinių tarybos 2017-2018 m.m. 

ataskaitos pristatymas gimnazijos 

tarybai. 

Metinio veiklos plano sudarymas.  

Rugsėjis Mokinių taryba 

3.  Mokytojų dienos organizavimas Spalis Mokinių taryba, mokytojai 

4.  Uniformų nešiojimo priežiūros 

grupės inicijavimas 

Spalis, 

lapkritis 

Mokinių taryba, administracija 

5.  Stendo, skirto tolerancijos ir 

AIDS dienai paminėti, 

paruošimas. 

Lapkritis, 

gruodis 

Mokinių taryba, visuomenės 

sveikatos specialistė, biologijos 

mokytojai 

6.  Kraujo donorystės diena 

gimnazijoje 

Gruodis 

Balandis 

Mokinių taryba 

Gimnazijos absolventė, 

mokinių tarybos buvusi narė 

Karina Oleinikova 

7.  Dalyvavimas projekte 

„Tarpkultūrinis dialogas: realybė 

ar siekiamybė?“ 

Iki lapkričio 

30 d. 

Mokinių taryba 

8.  Prisijungimas prie akcijos 

,,Papuoškime gimnaziją 

Kalėdoms“. 

Gruodis Klasių seniūnai, klasių 

auklėtojos, menų mokytojai 

9.  Naujametinis karnavalas. Gruodis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojos 

10.  Švento Valentino diena. Vasaris 

  

Mokinių taryba 

11.  Uniformų siuvimo įmonių Iki kovo mėn. Mokinių taryba, meno 



paieška, pokalbiai mokytojai 

12.  Apklausos „Ar jautiesi saugus 

mokykloje?“ organizavimas. 

Kovas Mokinių tarybos nariai 

13.  Dalyvavimas ir įsijungimas į 

veiklas Savaitės be patyčių metu. 

Kovas Mokinių taryba, gimnazijos 

specialistai, etikos mokytoja, 

klasių auklėtojai 

14.  „Atvirų durų“ dienos 

organizavimas. 

Gruodis Mokinių taryba 

15.  Švarumo akcijos „DAROM 2019“ 

organizavimas gimnazijoje. 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai 

16.  Talentų konkurso organizavimas 

gimnazijoje 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai, menų mokytojai 

17.  Mokinių tarybos pirmininko 

veiklos ataskaita tarybos nariams, 

mokyklos bendruomenei. 

Gegužė Elinga Ulevičiūtė 

18.  Organizuoti gimnazijoje plakatų, 

piešinių, kūrybinių darbų parodas, 

organizuoti rašinių, gamtos, 

sveiko gyvenimo būdo tematika 

konkursus ir dalyvauti juose. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, dalykų 

mokytojai 

  

19.  Žalingų įpročių prevencija. 

Pagalba kontroliuojant mokinius, 

rūkančius ir vartojančius alkoholį 

gimnazijos teritorijoje. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių tarybos nariai 

20.  Dalyvauti organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose, 

šventėse, padėti juos planuoti, 

organizuoti. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, 

dalykų mokytojai, 

mokyklos administracija 

21.  Savanorių klubo veikla (lėšų 

Vaikų Hospisui rinkimas, 

budėjimas, savanoriška veikla) 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, Ana Mackel, 

Ana Pavilovič-Jančis 

22.  Laikraščio leidyba  Christina Masalska 

23.  Gimnazijos prezidento rinkimai  Christina Masalska 

Bendrų renginių su tėvais (globėjais, rūpintojais) organizavimas: 

  

- Rugsėjo 1-osios šventė; 

- dalijimasis kalėdaičiais (gruodis); 

- Senelių diena (sausis); 

- Motinos diena (gegužė); 

- Šeimos diena (gegužė/birželis); 

- Paskutinio skambučio šventė; 

- atvirų durų dienos gimnazijoje; 

- diskotekų organizavimas. 

  



2018-2019 m.m. Mokinių tarybos veiklos ataskaita 

Parengė Ana Pavilovič-Jančis, Mokinių tarybos kuratorė 

Mokinių tarybos veikla: 

Mokinių tarybos sudėtis: 34 7 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių mokinių atstovai. 

Pagalba organizuojant Mokytojų dieną. Spalio 5d. 

Laikraščio leidyba (Mokytoja Christina Masalska). 4 egz. per metus 

Stendo prie išėjimo iš mokyklos apipavidalinimas. Per mokslo metus 

Pagalba organizuojant Tolerancijos dieną. Lapkritis 

Kraujo donorystės diena gimnazijoje. Suorganizuotos dvi Kraujo 

donorystės dienos. 

Lapkritis  

Birželis 

Dalyvavimas projekte „Tarpkultūrinis dialogas: realybė ar 

siekiamybė?“ 

Iki lapkričio 30 d. 

Prisijungimas prie akcijos ,,Papuoškime gimnaziją Kalėdoms“. 

Veikė Kalėdinis paštas. 

Gruodis 

Naujametinis karnavalas. Suorganizuotas Naujametinis karnavalas 

gruodžio 27 d. Dalyvavo iš viso 11 klasių. Ačiū klasių 

auklėtojams, mokytojams už mokinių idėjų palaikymą bei pagalbą 

ruošiantis karnavalui. 

Gruodis 

Švento Valentino diena. Veikė Meilės paštas. Dėkojame 

mokytojai Anai Krasovskai ir Vytautui Arlauskui už pagalbą 

ruošiant dėžutes Kalėdų, Meilės ir padėkų paštams. 

Vasaris 

  

Dalyvavimas ir įsijungimas į veiklas Mėnuo be patyčių metu. 

Mokinių taryba taip pat padėjo organizuoti „Mėnuo be Patyčių“ 

kovo mėn. Kviečiame siūlyti idėjas ir įsitraukti kartu su savo 

auklėtiniais į planuojamas veiklas. Veikė padėkų paštas. 

Kovas 

Dvi apklausos dėl uniformų. Susitikimai su siuvimo įmonėmis. 

Gimnazijos strateginio plano kūrimas. 

Kovas 

Švarumo akcijos „DAROM 2019“ organizavimas gimnazijoje. Balandis 

Organizuoti gimnazijoje plakatų, piešinių, kūrybinių darbų 

parodas, organizuoti rašinių, gamtos, sveiko gyvenimo būdo 

tematika konkursus ir dalyvauti juose. 

Per mokslo metus 

Žalingų įpročių prevencija. Pagalba kontroliuojant mokinius, 

rūkančius ir vartojančius alkoholį gimnazijos teritorijoje. 

Per mokslo metus 

Dalyvauti organizuojamuose sportiniuose renginiuose, šventėse, 

padėti juos planuoti, organizuoti. 

Per mokslo metus 

Savanorių klubo veikla (kuratorė Ana Mackel). Pagalba Hospise, 

dalyvavimas aplinkosauginiame projekte „Vilnius – ekologiškai 

neabejingų moksleivių miestas“, skirtas skatinti Vilniaus miesto 

jaunosios kartos aplinkosauginį aktyvumą. 

Prie Mokinių tarybos veikia Savanorių klubas (kuratorė Ana 

Mackel). Turime jau apie 25 mokinius, kurie panoro tapti 

savanoriais. (Gali pakomentuoti mokytoja Ana Mackel).  

Per mokslo metus 



Gimnazijos socialinio tinklo FB administravimas. 

Primenu, kad gimnazijos facebook paskirtį administruoja Mokinių 

tarybos atstovai. 

Galite tiesiogiai rašyti asmenines žinutes į mesengerį Justei 

Luščinskytei, Evelinai Markevič, Beatai Lokutijevskai į FB su 

prašymu talpinti skelbimus, renginių informaciją ir kt. medžiagą, 

susijusią su gimnazijos veikla. 

Per mokslo metus 

Mokinių tarybos atstovai padeda organizuoti įvairius renginius. Yra fotografais, operatoriais, 

atsakingi už muzikinį ir šviesinį renginių foną ir pan. 

Mokinių tarybos prašymas, siūlymas ir informacija budintiems mokytojams: pertraukų metu 

atkreipti dėmesį į mokinius, kurie garsiai klausosi muzikos. Mokinių tarybos nariai labai prašo 

padėti išspręsti šią laikiną problemą, nes dauguma iš jų ir jų kolegų pertraukų metu nori ramybės ir 

poilsio. Pertraukų metu siūlyti mokiniams, klausantiems garsiai muzikos, klausytis jos su 

ausinėmis. 

Noriu priminti, kad į 2018-2019 m.m. aktyvią Mokinių tarybos veiklą įsitraukė ne tik 8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniai, bet ir 7 klasių mokiniai. Laukiame mokinių, kurie yra pavyzdingi, gerai 

besimokantys bei norintys organizuoti, dalyvauti, inicijuoti, siūlyti idėjas ir jas įgyvendinti. 

Prašome apie tai nuolat kalbėtis su auklėtiniais, skleisti informaciją apie mokinių teigiamą 

aktyvumą mūsų gimnazijoje. 

 

Bendrų renginių su tėvais (globėjais, rūpintojais) organizavimas: 

- Rugsėjo 1-osios šventė; 

- dalijimasis kalėdaičiais (gruodis); 

- Senelių diena (sausis); 

- Motinos diena (gegužė); 

- Šeimos diena (gegužė/birželis); 

- Paskutinio skambučio šventė; 

- atvirų durų dienos gimnazijoje; 

- diskotekų organizavimas. 

 


