
KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
     MOKINIŲ TARYBOS  

2022 – 2023 M.M. VEIKLOS PLANAS 
 

Tikslas – atstovauti daugumos mokinių interesus mokykloje bei formuoti vieningą mokinių bendruomenę.                                            

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių komandinį darbą bei pilietinį aktyvumą. 

2. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą organizuojant mokyklos bendruomenės veiklą. 

3. Bendradarbiauti ir dalintis patirtimi su kitų mokyklų savivaldomis. 

Eil. 
Nr. 

Veikla Laikotarpis, mėnuo Rezultatai 

1. Naujų narių priėmimas į mokinių tarybą Rugsėjis Išrinkta nauja mokinių taryba. 

2. Mokinių tarybos veiklos 2022 – 2023 m.m. aptarimas Rugsėjis Aptarta 2022 – 2023 m. mokinių tarybos veikla. 

3. Europos judumo savaitė ,,Bendrauk lengviau! Judėk 
laisviau!’’ 

Rugsėjis Organizuotos įvairios sportinės veiklos 
pradinukams ir vyresniųjų klasių mokiniams. 



4. Mokytojų dienos šventė Spalis Suorganizuota mokytojų šventė. Vyresnieji 
mokiniai pravedė pamokas mažesniesiems.  

5. „Helovynas’’ Spalis Suorganizuota baugi diena mokykloje. Mokiniai 
dalyvavo žaidimuose, veiklose. 

6. Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimas Lapkritis Pagalba organizuojant tarptautinę nerūkymo 
dieną. 

7. Ateina Kalėdos Gruodis Mokyklos erdvės puošiamos kalėdiniais akcentais. 
Karnavalas. 

8. Sausio 13- osios minėjimas Sausis Suorganizuotas sausio 13 – osios minėjimas. 

9. Vasario 16 – osios minėjimas Vasaris Pagalba organizuojant renginį. 

10. Šv. Valentino diena Vasaris Paminėta meilės diena, suorganizuotos veiklos, 
muzikinės pertraukos. 

11. Užgavėnės Kovas Teatralizuotas renginys. Mokiniai dalyvavo 
žaidimuose, veiklose. 



12. Karjeros dienos Kovas Interviu, diskusijos su savo srities žmonėmis. 

13. Sąmoningumo didinimo mėnuo ,,Be patyčių 2023’’.  Kovas Pagalba organizuojant veiklas.  

14. Kovo 11 – osios minėjimas.  Kovas Pagalba organizuojant renginį. 

15. 40 – ies paukščių diena.  Kovas Pagalba organizuojant veiklas. 

16. Tarptautinė Dauno sindromo diena. Skirtingų kojinių 
diena.  

Kovas Mokiniai išreikšdami pagarbą Dauno sindromą 
turintiems žmonėms į mokyklą atėjo su 
skirtingomis kojinėmis. 

17. Vaikų Velykėlės. Atvelykis.  Balandis Akcija ,,Velykų medis‘‘.  

18. Pižamų diena.  Balandis Dieną mokykloje mokiniai praleido su pižamomis, 
chalatais, šlepetėmis ir t.t. Dalis mokyklos erdvės 
buvo paversta chill‘o zona. 

19. Tarptautinė šokių diena.  Balandis Suorganizuotas šokių vakaras.  



20. Motinos diena.  Gegužė Suorganizuotas šventinis renginys mamytėms. 
Mokiniai jas sveikino šokdami, vaidindami, 
dainuodami. 

21. Akcija ,,Darom‘‘.  Gegužė Suorganizuota talka mokyklos teritorijoje. 
Mokiniai rinko šiukšles, tvarkė aplinką. 

22. Naktis mokykloje. Pagal numatytą planą Mokiniai praleido naktį mokykloje. Dalyvavo 
suorganizuotose veiklose. 

23. Diskusijos, forumai. Kartą per mėnesį Mokinių, tėvų, mokytojų pokalbis tam tikra tema. 

24. „Karštųjų“ mokyklos problemų sprendimas (mokymosi, 
elgesio, lankomumo aptarimas).  

Kartą per mėneį Aptartos mokinių problemos, ieškoma sprendimų.  

25. Dalyvavimas Kalvarijos savivaldybės mokinių tarybos 
susirinkimuose. 

Pagal numatytą planą Bendradarbiavimas su savivaldybės mokinių 
savivalda, bendros veiklos planavimas. 

26. 2022 – 2023 m.m. mokyklos mokinių tarybos ir aktyvo 
veiklos aptarimas. 

Birželis Aptarta mokyklos mokinių tarybos veikla       
2022 – 2023 m.m. kartu su mokytojų, tėvų, 
mokinių atstovais. 

 



Parengė Mokinių taryba 

Mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Volungevičiūtė 

Veiklos planas suderintas su mokyklos direktore Ramune Staniševske 


