
 
 

MOKINIŲ TARYBOS  
2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Pirmininkė – Kamilė Draudvilaitė, 8 c klasė  
Pavaduotojas – Vakaris Rakauskas, 8 a klasė 

          Sekretorė – Meida Skorupskaitė, 8 c klasė 
          Ignas Černikauskas, 8 a klasė          

  Adrijana Morkūnaitė, 8 a klasė 
  Augustė Snarskytė, 8 a klasė 
  Aušrinė Vancevičiūtė, 8 a klasė 
  Guostė Matulytė, 6 c klasė 
  Rusnė Maskolūnaitė, 6 c klasė 
  Rokas Kirelis, 6 b klasė 
  Lukas Petraška,  6 b klasė 

 
1. 2020  metų  veiklos analizė. 

Tikslas. Funkcionalios, dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 
2.2. Uždavinys. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 
 

Mokinių tarybos nariai, suprasdami, kad tik darniai dirbanti komanda gali produktyviai veikti, 
daug dėmesio skyrė komandos formavimui. Vykdėme atranką į progimnazijos Mokinių tarybą ir ją 
papildė nauji nariai, todėl šie mokymai buvo reikalingi, savalaikiai ir labai naudingi.  

MT nariams vyko LMS komitetų bei komandos formavimo mokymai,  mokymai, kuriuos 
vedė KRMT nariai, sistemingi susitikimai su kuratoriais iš KRMT ir LMS. 

 Dalyvavome nuotolinėje diskusijoje apie svarbiausias Kėdainių rajono problemas ir jų 
sprendimo būdus, diskusijoje su "Įvairovės ir edukacijos namais". Savo nuomonę išsakėme 
apklausose „Moksleivių lūkesčiai dėl vidurinio ugdymo“,  vykdėme apklausą 5-8 klasėse, norint 
suteikti galimybę išreikšti nuomonę ir nurodyti temas, kurias mokiniai norėtų matyti lytiškumo 
ugdymo programoje.  

Dalyvavome dviejų dienų mokymuose apie lytis, stereotipus, roles, teises „Lyčių dėžutės“, 
konferencijoje „Subtilus menas pažinti save“ su Linu Kojala ir Justinu Jaručiui, dalyvavome 
paskaitoje apie AISEC organizaciją, kurioje sužinojome apie savanorystę bei jos privalumus. 

MT atstovai dalyvavo LMS Žiemos forume, jo metu vykusioje XXIX neeilinėje asamblėjoje 
ir LMS XXX Asamblėjoje, Kėdainių rajono mokinių tarybos rinkiminiame mokinių savivaldų 
forume. 

Organizavome progimnazijos mokinių prezidento rinkimus, kuriuose mokiniai prezidentu 
išrinko Armandą Erminą. 

Suprasdami klasių savivaldos svarbą, sukūrėme seniūnų grupę, kurioje sistemingai 
bendraujame, keičiamės informacija, seniūnams surengti klasių savivaldos mokymai.  

Mokinių taryba didelį dėmesį skyrė veiklų viešinumui: sukūrė MT prisistatymo filmuką, 
Instagramos paskyrą . Organizavo tradicinius renginius: 11-ąją nominacijų teikimo šventę „Metų 
Rytiečiai“, stalo teniso turnyrą, skirtą mokinių prezidento taurei laimėti, inicijavo akciją „Perdirbk. 
Rūšiuok. Padėk“, surengė filmų  vakarą. 

Deja, dėl karantino sąlygų ir nuotolinio mokymo(si) negalėjome įvykdyti akcijų „Diena be 
mobiliojo telefono“, „Spalvota savaitė“, diskotekos 8-tų klasių mokiniams, iškylos „Žalios 
jaunystės pievos“, kalėdinės labdaros akcija „Pasidalinkime gerumu“. 

 
2. SSGG  

Stiprybės Silpnybės 
• Aktyvi MT pirmininko pozicija; 
• Aktyvus bendradarbiavimas su  RMT; 

• MT narių kaita ir naujų narių patirties 
ir kompetencijų stoka; 



• MT narių noras ir pastangos tapti produktyviai 
dirbančia komanda. 
 

 

• Kai kurių narių neaktyvumas. 

Galimybės Grėsmės 
• Mokymai MT nariams; 
• Klasių savivaldos stiprinimas. 

• Virtualus bendravimas riboja veiklų 
organizavimo galimybes ir daro jų 
įtaką kokybei. 

 
 

3. Veiklos turinys 
 
PRIORITETAS 

1. Modernus ir kokybiškas ugdymas. 
      I. Tikslas. Šiuolaikinius poreikius atitinkančio ugdymo proceso tobulinimas. 
         Uždaviniai: 

1. Gerinti ugdymo(si) veiklas, orientuotas  į mokinio mokėjimo mokytis kompetencijos 
tobulinimą ir ugdymo rezultatus.  
2. Tenkinti gabių ir talentingų mokinių poreikius, tobulinti jų iniciatyvumo ir kūrybiškumo 
kompetencijas.  

 
PRIORITETAS 

2. Atvira, kūrybinga, atsakinga, nuolat besimokanti bendruomenė. 
 II. Tikslas. Funkcionalios, dinamiškos ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 
      Uždaviniai: 
1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, ugdyti 

sveikos gyvensenos įgūdžius. 
2. Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

 
Eil. 
Nr. 

Veikla Organizatoriai, 
vykdytojai 

Laikas Ištekliai Laukiamas rezultatas 

2.1. Vykdyti prevencinę veiklą, užtikrinančią mokinių saugumą, gerą mikroklimatą, ugdyti 
sveikos gyvensenos įgūdžius. 

1.  Aktyvių pertraukų veiklos 
organizavimas. 

V. Rakauskas, 

R. Kirelis 

Vasaris-
gruodis 

Žmogiškieji Suorganizuotas 
aktyvus poilsis per 
pertraukas ir prieš 
pamokas. 

2.  Pokalbiai, dalyvaujat 
specialistams, klasėse 
lytiškumo temomis 
„Klausiate? Atsakome“. 

K. Draudvilaitė Sausis- 
gruodis 

Žmogiškieji Mokiniams suteikta 
amžių atitinkanti ir 
aktuali informacija. 

3.  Saugesnio interneto 
pamokėlės pradinių klasių 
mokiniams. 

I. Šernikauskas Vasaris Žmogiškieji Suorganizuotos 
naudingos mokinių 
pamokėlės 
pradinukams, kurių 
metu mokoma saugiai 
naudotis internetu. 

4.  Stalo teniso turnyras, skirtas A. Erminas Kovas Žmogiškieji Pristatyti ir 



mokinių prezidento taurei 
laimėti. 
 

išanalizuoti apklausos 
rezultatai numatytos 
priemonės 
padėsiančios 
užtikrinti patyčių 
mažėjimą. 

5.  „Pokštų diena“. A. Morkūnaitė Balandis Žmogiškieji Suorganizuota 
teikianti teigiamas 
emocijas veikla, 
gerinamas 
mikroklimatas. 

6.  Iniciatyva „Skaitykime . 
Rekomenduoju“, skirta 
vaikiškos knygos dienos 
minėjimui. 

A. Morkūnaitė Balandis 

Žmogiškieji 

Parengtas 
rekomenduojamų 
knygų sąrašas, 
skatinamas pomėgis 
skaityti. 

7.  Tarptautinės dienos prieš 
smurtą ir patyčias 
mokykloje veikla. 
 

G. Matulytė, 
R.Maskoliūnaitė 

Lapkritis 
Žmogiškieji 

Suorganizuotos 
veiklos, skatinančios 
pozityvų bendravimą. 

2.2.  Tobulinti bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

1.  Bendradarbiavimas su 
Kėdainių rajono mokinių 
taryba. 

K. Draudvilaitė Sausis-
gruodis  

Žmogiškieji Aktyvesnis 
bendravimas, 
bendradarbiavimo 
patirties įgijimas, 
pasitikėjimo savo 
jėgomis stiprėjimas. 

2.  Bendradarbiavimas su 
Kėdainių rajono mokyklų 
mokinių tarybomis. 

K. Draudvilaitė Sausis-
gruodis 

Žmogiškieji Aktyvesnis 
bendravimas, 
bendradarbiavimo 
patirties įgijimas. 

3.  Mokinių apklausų 
organizavimas. 

A. Morkūnaitė Sausis-
gruodis 

Žmogiškieji Išsiaiškintos 
problemos ir rasti jų 
sprendimo būdai. 

4.  11 –ojo Mokinių prezidento 
inauguracija. 

K. Draudvilaiė Sausis Žmogiškieji Inauguruotas mokinių 
prezidentas. 

5.  Nuotraukų „Sninga. 
Sniegas. Iš sniego“ 
konkursas ir virtuali paroda 
skirta  pasaulinei sniego 
dienai. 

A. Vancevičiūtė Sausis Žmogiškieji Suorganizuota 
kūrybinė veikla, 
teikianti gerų 
emocijų. 

6.  Atliekų rūšiavimo 
iniciatyva  „Taupyklės“ 
visuose aukštuose“. 

L. Petraška Vasaris Žmogiškieji Visuose 
progimnazijos 
aukštuose įrengtos 
depozito rūšiavimo 
„taupyklės“, 
bendruomenės nariai 
raginami atsakingai 
rūšiuoti. 



7.  Virtuali nuotraukų paroda 
“Lietuva”. 

M. Skorupskaitė Vasaris Žmogiškieji Parengta virtuali 
nuotraukų paroda, 
kurioje mokiniai 
kūrybiškai atskleidė 
temą. 

8.  Iniciatyva „Raudonos 
nosies diena“. 

A. Snarskytė Kovas Žmogiškieji Ugdomas 
geranoriškumas, 
atjauta, surinktos 
lėšos aukojamos 
tikslinei grupei. 

9.  Socialinė akcija „Skirtingų 
kojinių diena“. 

A. Morkūnaitė Kovas Žmogiškieji Ugdomas 
geranoriškumas, 
tolerancija. 

10.  5-8 klasių seniūnų 
mokymai. 

M.Skorupskaitė Kovas, 
Spalis 

Žmogiškieji Surengti mokymai 
stiprinantys klasių 
savivaldas.   

11.  Iniciatyva „Lankykime 
pasaulio muziejus“ 
(virtualūs turai minit 
tarptautinę muziejų dieną). 

I. Černikauskas Gegužė Žmogiškieji Mokiniams pateiktos 
rekomendacijos, 
raginam plėsti akiratį. 

12.  Naujų narių į MT atranka. K. Draudvilatė, 

M.Skorupskaitė 

Gegužė Žmogiškieji Išrinkti nauji MT 
nariai. 

13.  12-oji nominacijų teikimo 
šventė ,,Metų rytiečiai“. 
 

K. Draudvilatė, 
V. Rakauskas 

Birželis  

Žmogiškieji,  

rėmėjų lėšos 

Suorganizuotas 
patrauklus renginys 
progimnazijos 
bendruomenei,  

skatinantis turiningai 
leisti laisvalaikį, 
apdovanoti 
laimėtojai, ugdomas 
bendruomeniškumas. 

14.  Iniciatyva „Draugų diena“. R. Maskoliūnaitė Lapkritis 

Žmogiškieji 

Suorganizuotos 
linksmos veiklos, 
ugdančios 
bendradarbiavimo 
kultūrą. 

15.  Advento akcija „24 geri 
darbai“. 

G. Matulytė, 
L. Petraška 

Gruodis  
Žmogiškieji 

Atlikti mokinių 
suplanuoti 24 geri 
darbai. 

16.  Veiklos viešinimas. I.Černikauskas, 
A.Snarskytė 

Sausis- 
gruodis Žmogiškieji 

Pateikta pozityvi 
informacija apie 
įgyvendintas veiklas. 

 
 
5. Įgyvendintos plano įvertinimas. 
Plano įgyvendinimas bus aptartas  Mokinių taryboje ir ataskaita pristatyta 2021 metų gruodžio 
mėnesį  5-8 klasių seniūnų susirinkime. 
 


