
VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

 TIKSLAI:  

- Ugdyti mokinių kūrybiškumą;  

- 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 Iveta Kemėšytė, Mokinių 

taryba 

2.  Mokinių tarybos 2016-2017 m.m. 

ataskaitos pristatymas gimnazijos 

tarybai. 

Metinio veiklos plano sudarymas.  

Rugsėjis Mokinių taryba 

3.  Dalyvavimas konkurse „Mano 

gera mokykla“ 

Spalis Mokinių tarybos atstovai, Asta 

Diržiūvienė, Ana Mackel, Ana 

Pavilovič-Jančis 

4.  Stendo, skirto tolerancijos ir 

AIDS dienai paminėti, 

paruošimas. 

Lapkritis, 

gruodis 

Mokinių taryba, visuomenės 

sveikatos specialistė, biologijos 

mokytojai 

5.  Kraujo donorystės diena 

gimnazijoje 

Lapkritis  

Balandis 

Mokinių taryba 

Gimnazijos absolventė, 

mokinių tarybos buvusi narė 

Karina Oleinikova 

6.  Dalyvavimas projekte 

„Tarpkultūrinis dialogas: realybė 

ar siekiamybė?“ 

Iki lapkričio 

30 d. 

Mokinių taryba 

7.  Prisijungimas prie akcijos 

,,Papuoškime gimnaziją 

Kalėdoms“. 

Gruodis Klasių seniūnai, klasių 

auklėtojos, menų mokytojai 

8.  Naujametinis karnavalas. Gruodis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojos 

9.  Švento Valentino diena. Vasaris 

  

Mokinių taryba 



10.  Sukurti naują mokinių uniformą Iki kovo mėn. Mokinių taryba, meno 

mokytojai 

11.  Apklausos „Kokių būrelių 

pageidautumei gimnazijoje?“ 

organizavimas. 

Kovas Mokinių tarybos nariai 

12.  Dalyvavimas ir įsijungimas į 

veiklas Savaitės be patyčių metu. 

Kovas Mokinių taryba, gimnazijos 

specialistai, etikos mokytoja, 

klasių auklėtojai 

13.  „Atvirų durų“ dienos 

organizavimas. 

Gruodis Mokinių taryba 

14.  Švarumo akcijos „DAROM 2018“ 

organizavimas gimnazijoje. 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai 

15.  Talentų konkurso organizavimas 

gimnazijoje 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai, menų mokytojai 

16.  Mokinių tarybos pirmininko 

veiklos ataskaita tarybos nariams, 

mokyklos bendruomenei. 

Gegužė Iveta Kemėšytė 

17.  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 

  

18.  Žalingų įpročių prevencija. 

Pagalba kontroliuojant mokinius, 

rūkančius ir vartojančius alkoholį 

gimnazijos teritorijoje. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių tarybos nariai 

19.  Dalyvauti organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose, 

šventėse, padėti juos planuoti, 

organizuoti. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, 

dalykų mokytojai, 

mokyklos administracija 

20.  Savanorių klubo steigimas (lėšų 

Vaikų Hospisui rinkimas) 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, Ana Mackel, 

Ana Pavilovič-Jančis 

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. 

  



2017-2018 M.M. Mokinių tarybos veiklos ataskaita 

Parengė Ana Pavilovič-Jančis, Mokinių tarybos kuratorė 

Mokinių tarybos veikla: 

Mokinių tarybos sudėtis: 32 6 – 8 klasių ir I – IV gimnazijos klasių mokinių atstovai. 

Dalyvavimas konkurse „Mano gera mokykla“ Spalis 

Stendo, skirto tolerancijos ir AIDS dienai paminėti, paruošimas. Lapkritis, 

gruodis 

Kraujo donorystės diena gimnazijoje. Suorganizuota Kraujo 

donorystės diena lapkričio 24 d. Akcijoje dalyvavo 43 asmenys, iš 

38 buvo paimtas kraujas. 

Gegužės 11d. 24 asmenys: mokiniai, tėvai, Nemėžio gyventojai, 

gimnazijos mokytojai bei darbuotojai. Iš 18 žmonių buvo paimta 

po 450 mililitrų kraujo. 

https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/7630 

 

Lapkritis  

Gegužė 

Dalyvavimas projekte „Tarpkultūrinis dialogas: realybė ar 

siekiamybė?“ 

Iki lapkričio 30 d. 

Prisijungimas prie akcijos ,,Papuoškime gimnaziją Kalėdoms“. 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 

Dalyvavimas TV3 laidos „Geriausi mūsų metai“ filmavime Gruodis - vasaris 

Mokinių tarybos atstovai taip pat įsitraukė į Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-čio minėjimą ir ta proga vasario 14d. kartu su 

mokytoja Greta Kniškaite-Nageliene, Ana Pavilovič-Jančis 

dalyvaus rajoniniame renginyje-konferencijoje Rudaminos F. 

Ruščico gimnazijoje ir vasario 15 d. dalyvavo akcijoje „Uždek 

žvakutę ant savanorio kapo“. Vyko į Rasų kapines uždegti žvakių 

ant savanorių kapų.  

 

Vasaris 

Švento Valentino diena. Šiuo metu Mokinių taryba kviečia 

dalyvauti gimnazijos mokinius Valentino dienoje. Veikia Meilės 

paštas. Prašome informuoti ir paraginti mokinius dalyvauti šioje 

veikloje. Laiškai bus dalinami vasario 14 d. Taip pat bus galimybė 

padaryti nuotrauką prie Meilės stendo. Dėkojame mokytojai Anai 

Krasovskai už pagalbą ruošiant dėžutes Meilės paštui. 

 

Vasaris 

  

Sukurti naują mokinių uniformą (sukurti eskizai) Iki kovo mėn. 

Apklausos „Kokių būrelių pageidautumei gimnazijoje?“ Kovas 



organizavimas. 

Dalyvavimas ir įsijungimas į veiklas Savaitės be patyčių metu. 

Mokinių taryba taip pat padės organizuoti „Savaitę be Patyčių“ 

kovo mėn. Į veiklas jau įsitraukė socialinė pedagogė Natalja ir 

socialinių įgūdžių būrelio vadovė Virginija. Kviečiame siūlyti 

idėjas ir įsitraukti kartu su savo auklėtiniais į planuojamas veiklas. 

Išsamesnė informacija apie veiklas bus pateikta vėliau. 

 

Kovas 

Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus mokinių 

savivaldų informavimo centro organizuojamoje Mokinių savivaldų 

mugėje 

Kovo 6d. 

Dalyvavimas rajoniniame renginyje, skirtame Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienai Pagirių gimnazijoje  

Kovo 9d. 

Apklausa „Mokyklos stipriosios ir silpnosios pusės, grėsmės“. 

Gimnazijos strateginio plano kūrimas. 

Kovas 

Švarumo akcijos „DAROM 2018“ 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 steigimas (lėšų Vaikų Hospisui rinkimas)  

Mokinių taryba padėjo paskleisti informaciją apie Hospiso vaikų 

skyriaus statyboms renkamas aukas. Idėjos autorė mokinė Kamila 

Šustavicka, IIC gimnazijos kl. mokinė. Mūsų gimnazijoje surinkta 

apie 660 eurų. Dėkojame visiems už kilnią širdį.  

Prie Mokinių tarybos pradeda veikti Savanorių klubas (kuratorė 

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

savanoriais. (Gali pakomentuoti mokytoja Ana Mackel).  

Dėka mokytojos Inesos Sinkevič idėjos pradėta vykdyti pirmąją 

savanorystės klubo idėją, kurios tikslas surinkti universalius dailės 

darbus ir padovanoti juos Vilkpėdės ligoninei (akcija vyksta 

vasario-kovo mėn.). Į veiklą jau įsitraukė mokytojai: Inesa 

Sinkevič, Ana Krasovska, Svetlana Voytkevich, Ana Mackel. 

Maloniai kviečiame dar norinčius mokytojus, auklėtojus ir 

mokinius prisijungti prie šios akcijos. Mokytojus, mokinius ir 

tėvus kviesime sudalyvauti akcijoje, kur rinksime higienos 

priemones Vilkpėdės ligoninės pacientams. (Akcijos idėja gali 

pakomentuoti Inesa Sinkevič). 

Per mokslo metus 

Dalyvavimas akcijoje Well4Africa, kurios tikslas buvo iškasti 

vandens gręžinius Afrikos šalyse. 

Iki birželio 15d. 

Gimnazijos socialinio tinklo FB administravimas. 

Primenu, kad gimnazijos facebook paskirtį administruoja Justė 

Per mokslo metus 



Luščinskytė, IIB gimnazijos kl. mokinė ir nuo sausio mėn. 

prisijungė Justei į pagalbą Evelina Markevič, IIC gimnazijos kl. 

mokinė. Justė yra atsakinga už informacijos sklaidą, kuri 

atkeliauja iš lietuvių mokomąja kalba besimokančių mokinių ir čia 

dirbančių mokytojų, o Evelina – už lenkų mokomąja kalba 

besimokančių mokinių ir čia dirbančių mokytojų informacijos 

sklaidą. 

Galite tiesiogiai rašyti Justei ir Evelinai į FB su prašymu talpinti 

skelbimus, renginių informaciją ir kt. medžiagą, susijusią su 

gimnazijos veikla. 

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 2017-2018 m.m. aktyvią Mokinių tarybos veiklą įsitraukė ne tik 8, I-IV 

gimnazijos klasių mokiniai, bet ir 6-7 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. 

 


