
VILNIAUS R. NEMĖŽIO ŠV. RAPOLO KALINAUSKO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2019-2020 m. m. 
Mokinių tarybos veiklos sritys: 

- Gimnazijos vidaus problemų sprendimas; 

- Prevencinės veiklos vykdymas; 

- Projektų rengimas; 

- Ryšių uţmezgimas ir palaikymas (su gimnazijos administracija, Savanorių klubu, tėvais, 

kitomis jaunimo organizacijomis); 

- Renginiai. 

 TIKSLAI:  

- Skatinti naujas idėjas, iniciatyvą;  

- Ugdyti lyderystės įgūdţius;  

- Organizuoti įdomius uţsiėmimus ir renginius mokiniams; 

- Įstoti į Lietuvos moksleivių sąjungą. 

 

UŢDAVINIAI:  

- Dalyvauti ir pagal galimybes organizuoti gimnazijoje prevencines veiklas, projektus, 

renginius;  

- Ugdyti mokinių lyderystės ir vadybinius įgūdţius; 

- Bendradarbiauti su gimnazijos administracija, specialistais bei palaikyti ryšius su 

institucijomis esančiomis uţ 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 2018-2019 m.m. 

ataskaitos pristatymas Mokytojų 

tarybos posėdyje. 

Metinio veiklos plano sudarymas.  

Rugsėjis Mokinių taryba 

3.  Mokytojų dienos organizavimas Spalis Mokinių taryba, mokytojai 

4.  Prisijungimas prie Karjeros 

savaitės renginių 

Lapkritis Mokinių taryba, karjeros 

specialistė, pagalbos mokiniui 

specialistai 

5.  Tolerancijos diena Lapkritis Mokinių taryba, etikos 

mokytoja, pagalbos mokiniui 

specialistai 

6.  Kraujo donorystės diena 

gimnazijoje 

Lapkritis 

Balandis 

Mokinių taryba 

Gimnazijos absolventė, 

mokinių tarybos buvusi narė 

Karina Oleinikova 

7.  Dalyvavimas projekte „Neatrasti 

Lietuvos istorijos puslapiai“ 

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.  Susirinkimo su tėvais 

organizavimas dėl uniformos 

pakeitimo. 

Iki kovo mėn. Mokinių taryba 

12.  Dalyvavimas ir įsijungimas į 

veiklas „Mėnuo be patyčių“ metu. 

Kovas Mokinių taryba, gimnazijos 

pagalbos mokiniui specialistai, 

etikos mokytoja, klasių 

auklėtojai 

13.  Švarumo akcijos „DAROM 2020“ 

organizavimas gimnazijoje. 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai 

14.  Talentų konkurso organizavimas 

gimnazijoje 

Balandis Mokinių taryba, klasių 

auklėtojai, menų mokytojai 

15.  Mokinių tarybos pirmininko 

veiklos ataskaita tarybos nariams, 

mokyklos bendruomenei. 

Geguţė Justyna Tankeliun 

16.  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 

  

17.  Ţalingų įpročių prevencija. 

Pagalba kontroliuojant mokinius, 

rūkančius ir vartojančius alkoholį 

gimnazijos teritorijoje. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių tarybos nariai 

18.  Dalyvauti organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose, 

šventėse, padėti juos planuoti, 

organizuoti. 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, 

dalykų mokytojai, 

mokyklos administracija 

19.  Savanorių klubo veikla (lėšų 

Vaikų Hospisui rinkimas, 

budėjimas, savanoriška veikla) 

Per mokslo 

metus 

Mokinių taryba, Ana Mackel, 

Ana Pavilovič-Jančis 

20.  Laikraščio leidyba Per mokslo 

metus 

Christina Masalska 

21.  Gimnazijos prezidento rinkimai Gruodis -

vasaris 

Christina Masalska 

Pagalba organizuojant bendrus renginius su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais): 
- Rugsėjo 1-osios šventė; 

- dalijimasis kalėdaičiais (gruodis); 

- Senelių diena (sausis); 

- Motinos diena (geguţė); 

- Šeimos diena (geguţė/birţelis); 

- Paskutinio skambučio šventė; 

- atvirų durų dienos gimnazijoje; 

- diskotekų organizavimas. 

 


