
 

2016 METŲ MOKINIŲ TARYBOS 

VEIKLOS PLANAS 

2015 m. mokinių tarybos veiklos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė 
                     2015 m. pagrindinė mokinių tarybos veiklos kryptis – mokinių bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimas. Su gimnazijos 

bendruomenės atstovais organizuoti „apskriti stalai“, diskutuota dėl lankomumo, uniformų dėvėjimo, mokinių elgesio bei renginių organizavimo, 

analizuoti gimnazijos veiklos pliusai ir minusai, siūlomi sprendimų būdai.  
                     2015 m. sausio mėn. mokinių tarybos komanda kartu su sirgalių grupe dalyvavo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

Kelių valdybos organizuotame konkurse "Su atšvaitu saugus ir madingas“, kurio metu pristatė savo sukurtą kolekciją saugaus eismo tema ir 

laimėjo III vietą. 
2015 vasario mėn.d. MT organizavo „Atvirų durų dieną“ Garliavos mokyklos mokiniams: supažindino su gimnazijos patalpomis, 

ugdymo organizavimu ir mokinių pasiekimais. 
Pavasarį Garliavos ir Mastaičių mokyklų mokinių tarybos organizavo  orientacines varžybas "Pažink Garliavą", taip prisidėdami 

prie  bendradarbiavimo stiprinimo tarp Garliavos mokyklų. 
                     Birželio 7 d. mokinių tarybos narės Vaiva Jafimovaitė ir Inga Rimskytė vedė baigiamąjį sporto renginį „Sėkmės formulė sporte“. 

Birželio 3 d. mokinių taryba pristatė nuveiktas metų veiklas  gimnazijos mokinių baigiamajame renginyje „Sėkmės formulė“. 

Mokinių tarybos nariai buvo apdovanoti gimnazijos direktoriaus padėkomis. 
Spalio 7 d. išrinkta naujoji mokinių taryba ir prezidentas. 

Gruodžio mėn. mokinių taryba pakvietė visus gimnazijos bendruomenės narius gaminti dovanėles, kurios buvo padovanotos Muniškių Senelių 

namams ir Garliavos moterų krizių gyventojoms.Mokinių tarybos nariai kartu su gimnazijos ansamblio nariais pasveikino senelius su Kalėdomis. 

Buvo įteiktos 72 dovanėlės visiems seneliams ir dar visiems darbuotojams. Prezidento iniciatyva buvo organizuojamos kalėdinių keksiukų 

dirbtuvėlės, gaila tik, kad į šį kvietimą sureagavo  keletas mokinių. Pagyvenusių žmonių dienos proga buvo aplankyti „Vilos senjorams“ 

gyventojai: įteiktos dovanėlės, pyragas, mokiniai paruošė pyragą. Prie šios akcijos prisijungė mokiniai savanoriai ir teatro „Kvietimas“ nariai. 

Lapkričio mėn. su programa aplankyti ir  „ Senelų rojaus“ gyventojai.  

Lapkričio 22 d. mokinių taryba su programa prisistatė Kauno r. mokinių taryboms, dalyvavo įvairiose kūrybinėse rungtyse ir „Šauniausios 

mokinių tarybos“ rinkimuose. 
Taip pat mokinių tarybos nariai organizavo mokinių poilsio kambario atidarymą, padovanojo keletą stalo žaidimų. 

Prie mokinių tarybos veiklos prisijungė nemaža dalis aktyvių gimnazijos mokinių, ypač buvo įtraukti į veiklą naujai susidariusių 

klasių mokiniai.  
Mokinių taryba koordinavo bei organizavo seniūnų veiklą. 

Mokinių tarybos nariai įgavo naujų žinių, išmoko bendradarbiauti, įsipareigoti, priiminėti svarbius sprendimus, bendrauti 

tarpusavyje. Bet ne visi atsakingai žiūrėjo į savo pareigas, į pasitarimų lankomumą.  
 

PRIORITETAS: 

Mokinių bendruomenės bendradarbiavimo stiprinimas. 



TIKSLAS: 

Stiprinti mokinių savivaldą vienijant gimnazijos mokinius bendrai veiklai. 

UŽDAVINIAI PRIEMONĖS ATSAKINGI 
VYKDYTOJAI 

VYKDYMO 

TERMINAI 
PRIEŽIŪRA VEIKLOS 

APTARIMAS, 

REZULTATŲ 

PATEIKIMAS 

Atstovauti mokinių 

interesams 

dalyvaujant 

gimnazijos valdyme 

MT veiklos plano rengimas Prezidentas Sausis A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas 01 

mėn. 

Komandos formavimo 

praktinis užsiėmimas 

Psichologė Vasaris A.Vinciūnienė Mokinių tarybos 

(MT) pasitarimas 

Fotografavimasis, 

informacijos parengimas 

gimnazijos svetainei 

Prezidentas 
 

Vasaris A.Vinciūnienė MT pasitarimas 02 

mėn. 

Mokinių diskusijų klubo 

projekto parengimas ir 

pristatymas 

Prezidentas, 

pavaduotojai 
Vasaris A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas 02 

mėn. 

Atvirų durų dienos 

organizavimas Garliavos 

mokyklų mokiniams 

MT Vasario mėn. A.Vinciūnienė MT posėdis 02 mėn. 

mokytojų 

susirinkimas 

Diskusijų klubas 

„Gimnazijos  garbė.  Ar  

mums  tai  aktualu?!“  

(uniformų  dėvėjimo,  

lankomumo problemos, 

mokinių poilsio kambario 

veikla  ir galimi  sprendimo 

būdai) 

Prezidentas 
 

Kovas  
 

A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas 03 

mėn. 
MT posėdis 03 mėn. 

Dalyvauti darbo grupėje 

kuriant vienigą mokinių 

skatinimo sistemą 

Prezidentas A. 

Vitkauskas, 

A.Lučkaitė, 

K.Pažėraitė 

Birželis A.Vinciūnienė MT posėdis 
Direkcijos posėdis 

Susitikimai su pagalbos 

specialistais aptariant 

prevencines veiklas 

Pagalbos 

specialistai 

Kartą per pusmetį A.Vinciūnienė MT posėdis  

Susitikimai su direkcijos A.Vinciūnienė Kartą per pusmetį A.Vinciūnienė Direkcijos 



nariais aptariant mokiniams 

rūpimas temas 
pasitarimas, 
MT pasitarimai 

Atstovavimas mokiniams 

gimnazijos tarybos 

posėdžiuose svarstant 

mokyklos ugdymo proceso 

organizavimą 

Prezidentas Kartą per pusmetį A.Vinciūnienė MT posėdžiai 

„Apskrito stalo“ 

organizavimas. 
Gimnazijos veiklos 

stiprybės ir silpnybės 

Prezidentas 
 

Gruodis A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas, 
MT pasitarimas 

MT  veiklos grupių darbo 

ataskaitos, MT veiklos 

atsiskaitymas mokinių 

konferencijai 

Prezidentas 
 

Gruodis A.Vinciūnienė MT posėdis, seniūnų 

susirinkimai 

 Atstovavimas 2017 m. 

Veiklos plano projekto 

darbo grupėje 

Prezidentas 

MT nariai 

Gruodis Direkcija MT posėdis 

Informacija apie vykdytas 

veiklas mokyklos tinklapyje 

ir rajoninėje spaudoje 

MT nariai, 

atsakingi už 

informacijos 

sklaidą 

Sausis- gruodis A.Vinciūnienė MT pasitarimai 

Aktyvinti bei 

stiprinti klasių 

bendradarbiavimą 

organizuojant 

bendras veiklas 

Kalėdinio pašto 

organizavimas 
Simona 

Butavičiūtė  
Donata 

Petkevičiūtė  

Gruodis A.Vinciūnienė MT pasitarimai 

Mokinių „kavinė“. Teminiai 

uždari vakarai 
M.Butkevičiūtė Vasaris 

Gegužė 
Lapkritis 

Gruodis 

A.Vinciūnienė Mokinių taryba, 
seniūnų susirinkimai 

Teminių mėnesių renginių 

organizavimas 

A.Vitkauskas 

A.Lučkaitė 
 

Pagal savaitės planus A.Vinciūnienė Mokinių tarybos, 

klasių atstovų 

pasitarimai po 

organizuoto renginio 

Poilsio kambario 

tobulinimas bei veiklos 

jame vykdymas   

A.Vitkauskas Vasaris - Gegužė A.Vinciūnienė Mokinių tarybos, 

klasių atstovų 

pasitarimai 

Meilės dienai skirtas paštas MT LC  Vasaris  MT pasitarimai, 



 seniūnų susirinkimai 

TALENTŲ paieška- 

renginys 

MT Spalis  Seniūnų 

susirinkimas 

Sveikinimo programų 

parengimas Mokytojų 

dienai, Paskutiniam 

skambučiui 

MT nariai Spalis 
Gegužė 

A.Vinciūnienė 
Z.Butiškytė 

MT pasitarimai, 

seniūnų susirinkimai 

Akcija „Muzika per 

pertraukas“ penktadieniais 

M.Jaskutytė Penkt.   

Akcija „Uniformų mugė“ S. Butavičiūtė  
D.Petkevičiūtė  

K. Pažėraitė  

Gegužė A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas 

Akcija valgykloje „Krūvoj 

krūčiau – eilėj greičiau“ 
A.Vitkauskas 
N.Brizgys 
A.Lučkaitė 

Kovas 
Balandis 

A.Vinciūnienė MT posėdis 

Gimnazijos mokinių tarybų 

ir prezidentų susitikimas -

vakaras 

A.Vitkauskas 

A.Lučkaitė 
I.Jankevičiūtė 

G.Brazauskaitė 

Balandis A.Vinciūnienė MT posėdis 

Skatinti mokinių 

pilietinę savanorystę 

organizuojant 

gerumo akcijas 

Gerumo akcijos Garliavos 

slaugos senelių  namuose, 

„Vila senjorams“ 

MT 

Klasių atstovai 

Gruodis 

Balandis 

A.Vinciūnienė MT pasitarimai, 

seniūnų susirinkimai 

Pyragų diena, skirta 

„Išsipildymo akcijai“ 

MT  

Klasių atstovai 

Lapkritis A.Vinciūnienė MT pasitarimai, 

seniūnų susirinkimai 

Gimnazijos adventinio 

vainiko pynimas 

MT nariai Gruodis A.Vinciūnienė MT pasitarimas 

Akcija „Darom – 2015“  MT Balandis A.Vinciūnienė MT pasitarimai, 

seniūnų susirinkimai 

Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

Kauno rajono 

mokyklomis 

Kauno r. organizuojami 

renginiai 
 

Gerumo akcijos „Atverkime 

širdis“ baigiamasis renginys 

Prezidentas Pagal Kauno r. 

švietimo skyriaus 

planą: 

Sausio 29 d. 
 
 

A.Vinciūnienė MT pasitarimai 

Susitikimo  MT nariai  Direkcija MT pasitarimai, 

mokytojų 

informaciniai 

susirinkimai 



     

Tobulinti 

informacijos sklaidą 

Projekto parengimas apie 

MT informacijos sklaidą ir 

pristatymas mokiniams 

Naglis Brizgys 

Rūta Naujokaitė 

Vasaris A.Vinciūnienė Seniūnų 

susirinkimas vasario 

mėn. 

 

Laukiami rezultatai: 

     Mokinių tarybos nariai įgaus naujų žinių, išmoks bendradarbiauti, įsipareigoti, priiminėti svarbius sprendimus, bendrauti tarpusavyje. 

     Stiprės kūrybiškumas, atsakomybė už atliekamas veiklas. 

     Sustiprės mokinių savivaldų bendradarbiavimas.        

 Mokinių taryba: 

1. Almantas Vitkauskas IIID kl. - prezidentas 

2. Augustė Lučkaitė  IIIA 

3. Mileta Jaskutytė IA 

4. Simona Butavičiūtė IA 

5. Donata Petkevičiūtė IA 

6. Klaudija Pažėraitė IA 

7. Miglė Butkevičiūtė IIA 

8. Goda Brazauskaitė IIB 

9. Ieva Jankevičiūtė IIB  

10. Naglis Brizgys IIIC  

11. Rūta Naujokaitė IB 

Mokinių tarybos kuratorė Albina Vinciūnienė 
 


