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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

Mokinių tarybos veiklos planas 2020 m. 

Strateginis tikslas: plėtoti gimnazijos kultūrą. 

Metų tikslas: skatinti bendruomenės bendradarbiavimą. 

Metų uždaviniai:   

1. Bendradarbiauti su savivaldos ir kitomis institucijomis. 

2. Plėtoti veiklą, skatinančią pilietiškumą ir savarankiškumą. 

Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingas Data Laukiami 

rezultatai 

1.Bendradarbiauti su savivaldos ir kitomis institucijomis 
1.  Mokinių atstovavimas 

Gimnazijos taryboje 

Kamilė Petrauskaitė, 

Monika Anužytė, 

Viktorija Gusytė,  

Akvilė Pundziūtė 

Gimnazijos tarybos 

posėdžiai (pagal 

planą) 

Deleguoti Mokinių 

tarybos atstovai 

teikia pasiūlymus 

Gimnazijos tarybai 

dėl veiklos 

planavimo, turi 

balsavimo teisę 

priimant 

sprendimus 

2.  Gimnazijos mokinių 

atstovavimas Akmenės 

rajono LMS, Vadovų 

klubuose, Apskritojo 

stalo susirinkimuose 

Mokinių tarybos 

pirmininkas ir jo 

deleguoti atstovai 

Kartą per mėnesį Jaunimo reikalų 

aktualumas 

aptariamas 

susirinkimuose, 

dalijamasi 

gerosiomis 

patirtimis, 

aptariami rajono 

jaunimui aktualūs 

klausimai 

3.  Mokinių tarybos 

susirinkimų 

organizavimas 

Viktorija Gustytė Kartą per mėnesį 

(esant poreikiui – 

dažniau) 

Sprendžiamos 

iškilusios 

problemos, 

aptariami atlikti 

darbai, teikiami 

pasiūlymai 

Gimnazijos tarybai, 

teikiamos ir 

svarstomos idėjos  

4.  Tarybos veiklos 

planavimas 

Viktorija Gustytė Gruodis Įgyvendinto plano 

aptarimas ir 

sudaromas planas 

naujiems metams 

 

2.Plėtoti veiklą, skatinančią pilietiškumą ir savarankiškumą. 
1.  Vasario 16-osios 

minėjimas. 

Akcija „Nupink 

Mokinių taryba Vasaris Ugdomas 

pilietiškumas, 

mokėjimas 



apyrankę sau ir kitam“ bendradarbiauti bei 

rūpintis kitais 

2.  Autizmo diena. 

Akcija „Skirtingų 

kojinių ir batų diena“ 

Mokinių taryba 

 

Kovo 21d. Ugdomi mokinių, 

mokytojų 

tolerantiškumas ir 

saviraiška 

3.  Savaitė be patyčių. 

Akcija „Spalvų 

savaitė“ 

Mokinių taryba 

 

Balandis Ugdomi mokinių, 

mokytojų 

tolerantiškumas ir 

saviraiška 

4.  Diena su pižamomis/ 

Šlepetėmis 

„Pižamadienis“ 

Mokinių taryba 

 

Gegužė Ugdomas emocinis 

intelektas: supratimas, 

kad mokykla yra 

antrieji namai 

5.  Naktis Mokykloje Mokinių taryba Gegužė Ugdomas 

bendruomeniškumas, 

mokiniai su 

mokytojais įgauna 

progą pabendrauti 

neformalioje 

aplinkoje. 

6.  Akcija „Diena be 

kuprinių“ 

Mokinių taryba, 

gimnazijos mokytojai 

Birželis Netradicinės pamokos 

praskaidrina mokinių 

ir mokytojų mokslo 

metus. Per tokias 

dienas jie dirba 

kūrybingai ir tuo pačiu 

metu pailsi 

7.  Rugsėjo 1-osios 

sveikinimas 

Mokinių taryba, 1kl. 

Mokiniai, IV kl. 

gimnazistai 

Rugsėjis Šventiškai paminėjus 

mokslo metų pradžią, 

grįžta mokinių bei 

mokytojų entuziazmas 

dirbti ir mokytis 

8.  Mokytojų dienos 

sveikinimas 

Mokinių taryba, 

IV kl. gimnazistai 

Spalis Bendradarbiaujant 

ugdomas atsakomybės 

jausmas 

9.  Kalėdinis paštas Mokinių taryba, III kl. 

gimnazistai 

Gruodis Mokykloje sukuriama 

jauki kalėdinė 

atmosfera 

 

Mokinių tarybos pirmininkė  Viktorija Gustytė 


