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                    VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2021-2022 m. m. 

Tikslai:  

1. Atstovauti ir ginti mokinių interesus progimnazijoje. 

2. Vienyti progimnazijos 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 mokinių interesus progimnazijoje, bendradarbiaujant su progimnazijos  

vadovais. 

       2. Puoselėti progimnazijos 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). 

 
Eil. 

Nr. 

                             Veikla Vykdymo data  Atsakingi 

1. Klasės savivaldos bei atstovų 

rinkimai į Mokinių tarybą. Mokinių 

tarybos pirmininko rinkimai. 

Rugsėjis Ala Jermošina 

2. Mokinių tarybos metinio veiklos 

plano sudarymas. Klasių seniūnų 

supažindinimas su mokinių tarybos 

veikla. 

Rugsėjis Akvilė Bervidytė 

3. Padedu mokytis – mokinys 

konsultuoja mokinį. 

Nuolat Pagalbos mokiniui komitetas 

4. Akcija „Saugokime gamtą“ (rudens 

gėrybių paroda iš antrinių atliekų -

kuriame grybą). 

Spalis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 

5. Tarptautinė tolerancijos diena. Lapkritis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 

6. Plakatai, skirti COVID saugumo 

dienai. 

Gruodis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 



7. Akcija ,,Papuoškime progimnaziją 

Kalėdoms“. 

Kalėdinis paštas - sveikinimai vieni 

kitiems. 

Naujųjų Metų šventė-Kalėdinė 

viktorina. 

Gruodis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 

8. Mokinių apklausa „Kaip ir už ką 

turėčiau būti vertinamas“. 

Sausis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 

9. Pasirengimas Sausio 13 - osios 

minėjimui, piešiniai tema „Mano 

laisvoji Lietuva“. 

Sausis Mokinių taryba kartu su 5-8 

kl. mokiniais 

10. Susitikimai su įdomiais žmonėmis. Vasaris Mokinių taryba 

11. „Žemės dienos“ organizavimas: 

plakatai, akcija „Darom 2022“.  

Kovas -balandis Mokinių taryba 

Klasių auklėtojai 

Pradinių klasių mokytojai 

12. Metų nominacijos - geriausių 

mokinių ir mokytojų apdovanojimai. 

Balandis Mokinių taryba 

Dalykų mokytojai 

13. Europos dienos paminėjimas. 

Filmai. Diskusijos. Lektorių 

paruošimas jaunesnėms klasėms. 

Gegužė Mokinių taryba 

14. Mokinių tarybos pirmininko veiklos 

ataskaita tarybos nariams, mokyklos 

bendruomenei. 

Birželis Mokinių tarybos 

pirmininkas 

15. Organizuoti progimnazijoje plakatų, 

piešinių, kūrybinių darbų parodas, 

organizuoti rašinių, gamtos, sveiko 

gyvenimo būdo tematika konkursus 

ir dalyvauti juose. 

Nuolat Mokinių taryba 

 

16. Dalyvauti organizuojamuose 

sportiniuose renginiuose, šventėse, 

padėti juos planuoti, organizuoti. 

Nuolat Mokinių taryba 

 

 

Mokinių tarybos pirmininkė                                                                           Rugilė Aranauskaitė 

 


