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MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2018–2019 M. M. 
 

 

 Tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų demokratinės 

gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai 

aktyvią, pilietiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai ir lyderystei asmenybę. 

 

 Uždaviniai:  

 1) organizuoti kultūrinis, sportinius, prevencinius renginius, akcijas, rūpintis turiningu 

mokinių laisvalaikiu per pertraukas; 

 2) padėti Centro administracijai spręsti įvairias mokinių problemas Centre; 

 3) plėtoti bendradarbiavimo ryšius su Klaipėdos m. jaunimo savivaldos institucijomis. 

  

 

Veiklos kryptis Veikla Laikas Atsakingas 

Organizacinė 

veikla 

Supažindinimas su Centro 

savivaldos struktūra, 

funkcijomis, veiklos sritimis.  

Komandos formavimas 

2018 m. 

rugsėjis 

S. Petrovskaja 

Mokinių ataskaitinės-

rinkiminės konferencijos 

organizavimas 

2018 m. spalis I.Hamila 

S. Petrovskaja 

Mokinių tarybos pirmininko 

rinkimai.  Pasiskirstymas  

pareigomis. Veiklos 

planavimas. 

2018 m. 

lapkritis 

S. Petrovskaja 

 

Mokinių tarybos 2018–2019 

m. m. veiklos pristatymas 

seniūnams ir Centro 

administracijai 

2018 m. gruodis Viešųjų ryšių, tyrimų 

sektorius 

Mokinių tarybos susirinkimų 

organizavimas 

Kartą per 

mėnesį 

MT pirmininkas 

Apskritų stalų organizavimas 

su Centro specialistais, 

administracija 

Pagal poreikį Sektorių vadovai 

Tarpinis Mokinių tarybos 

veiklos įsivertinimas, 

pasirengimas ataskaitinei-

rinkiminei konferencijai 

2019 m. birželis MT pirmininkas 

Sektorių vadovai 

Mokinių 

užimtumo 

organizavimas 

Stalo žaidimų turnyrai Centro 

informaciniame centre 

Kas du mėn. Prevencinės veiklos ir 

laisvalaikio 

organizavimo sektorius 



 

 

Parengė                                                                               Simona Petrovskaja 

 

Proto mūšiai Centro 

informaciniame centre 

Kartą per 

pusmetį 

Prevencinės veiklos ir 

laisvalaikio 

organizavimo sektorius 

Filmų peržiūros netradicinėse 

mokyklos erdvėse (Centro 

bendrabutyje) 

Kartą per mėn. Prevencinės veiklos ir 

laisvalaikio 

organizavimo sektorius 

Kultūrinių, 

prevencinių, 

sportinių 

renginių, akcijų, 

susitikimų 

organizavimas 

Pažintuvės 2018 m. 

rugsėjis 

MT aktyvas 

I kurso krikštynos 2018 m. 

lapkritis 

S.Petrovskaja 

 

Mokinių konferencija 2018 m. 

lapkritis 

I. Hamila 

S.Petrovskaja 

 

Kalėdiniai renginiai: 

,,Advento rytmečiai“ 

 

Kalėdos centre 

 

2018 m. gruodis Prevencinės veiklos ir 

laisvalaikio 

organizavimo sektorius 

 

Viešųjų ryšių, tyrimų 

sektorius 

Mėnuo be patyčių 

 

2019 m. kovas 

 

Prevencinės veiklos ir 

laisvalaikio 

organizavimo sektorius 

 

LMS šturmas 2019 m. kovas MT pirmininkė 

 

Projektas ,,Draugystės mėnuo“ 2019 m. gegužė MT nariai 

 

Socialinių 

akcijų, apskritų 

stalų pokalbių 

organizavimas 

„Gerų darbų dienos“  2019 m. sausis, 

vasaris 

Akademinės ir 

socialinės veiklos 

sektorius 

Apskritojo stalo diskusijos su 

motyvacijos stokojančiais ir 

nepažangiais mokiniais 

2019 m. sausis, 

gegužė 

Akademinės ir 

socialinės veiklos 

sektorius 

 

,,Maisto banko“ akcija 2019 m. kovas MT nariai 

Komunikacijos 

gerinimas 

Mokyklos skambučio rinkimų 

organizavimas 

Kartą per 1 

mėn. 

Viešųjų ryšių, tyrimų 

sektorius 

Informacijos apie MT veiklą 

teikimas Centro internetinei 

svetainei,  Centro facebook 

paskyrai 

Pagal poreikį Viešųjų ryšių, tyrimų 

sektorius 

Tyrimų 

organizavimas 

„Renginių ir laisvalaikio 

leidimo Centre formų poreikis“ 

2019 m. 

balandis 

Viešųjų ryšių, tyrimų 

sektorius 

 


