KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS
2018-2019 MOKSLO METAI
Mokytojo vardas, pavardė: Ingrida Zaveckė
Klasė / grupė: 5-10 klasės mokiniai
Valandų skaičius: 35 (per mokslo metus)
Mokinių skaičius: 14
Tikslai:
 Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, kūrybiškumui ugdytis.
 Skatinti iniciatyvą, norą organizuoti;
 Ugdyti vadovavimo įgūdžius;
 Skatinti kurti sau ir draugams įdomius laisvalaikio užsiėmimus.

Uždaviniai :
 Skatinti mokyklos mokinių aktyvią veiklą ir atsakingą bendradarbiavimą;
 Ugdyti mokinių kompetencijas organizuojant įvairius kultūrinius renginius;
 Padėti sukurti pozityvią, saugią, sveiką aplinką.

Eil.
Veiklos pavadinimas
Nr.
1.
Mokslo ir žinių diena.

2.

3.

4.

5.

Laikotarpis
Rugsėjis

Laukiamas
rezultatas
Mokslo
svarba
asmenybės
ugdymui,
komunikavimas su
mokyklos
bendruomene.
Mokinių savivaldos
stiprinimas.

Naujų narių priėmimas į
mokinių tarybą, veiklos plano
rengimas 2018-2019 m.m.
Mokytojo
dienos
šventės
organizavimas ir vedimas.

Rugsėjis

Spalis

Pagarba mokytojui,
kūrybinių
idėjų
raiška.

Helovyno vakaronė.
Diskoteka. Geriausio kostiumo
rinkimai.
„Gerumo diena“ Advento
paminėjimas, dalinimasis
duona.

Spalis

Kūrybiškumo,
bendradarbiavimo
ugdymas.
Draugiškumo,
rimties,
puoselėjimas.

Lapkritis

6.

Šlepečių diena mokykloje.

Gruodis

7.

Naujų metų šventė- diskoteka.
Kalėdinis paštas. Mokyklos
puošimas.

Gruodis

8.

Bezdžioniukų diskoteka:
1-4 kl.
5-7 kl.
8-10 kl

Sausis

10.

Aprangos kodas „Trispalvė“

Vasaris

11.

Valentino diena. Diskoteka.
Valentino paštas.

Vasaris

12.

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė
be patyčių“

Kovas

13.

Augintinių parodos
organizavimas.

Balandis

14.

Kaziuko mugė

Balandis

15.

Padovanok mokyklai gėlę.
„Broliukų sodinimas“

Gegužė

16.

Dalyvavimas Kalvarijos
savivaldybės mokinių tarybos
susirinkimuose.

Metų eigoje

Mokinių
laisvalaikio
organazavimas,
komunikavimo,
draugiškumo
ugdymas.
Mokinių
laisvalaikio
organizavimas,
bendradarbiavimo,
kūrybiškumo
skatinimas.
Mokinių
laisvalaikio
organizavimas,
savęs atskleidimo
skatinimas.
Vasario -16 osios
minėjimo svarba,
istorinių
įvykių
prisiminimas,
pagarba.
Jausmų
puoselėjimas,
jų
atskleidimas
draugui,
šeimos
nariams, tolerancija
ir supratingumas.
Pagalba
ir
supratimas patyčias
patiriantiems
draugams, patyčių
žala asmenybei.
Meilės
ir
atsakomybės
formavimas.
Darbo ir amato
reikšmingumo
diegimas,
skatinimas
kurti,
padėti.
Meilės
gamtai,
estetinio
skonio,
grožio
pajautimo
formavimas.
Bendradarbiavimas
su
savivaldybės
mokinių savivalda,
bendros
veiklos
planavimas.

17.

Trimestrų mokymosi, elgesio ir
lankomumo aptarimai.

Metų eigoje.

Analizuoti
mokymosi
pasiekimus,
nelankymo
priežastis, aptarti
elgesio problemas.

