KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ TARYBOS 2020 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 mokinių savivaldomis.
Eil.
Veiklos
Laikotarpis,
Rezultatas
Nr.
mėnuo
1. Mokinių tarybos veiklos 2019
Sausis
Įvertinta 2019 m. mokinių tarybos
m. aptarimas.
veikla.
2. Veiklos plano 2020 m.
Sausis
Sudarytas 2020 m. mokinių tarybos
sudarymas. Mokinių tarybos
veiklos planas. Pristatytas klasėse.
veiklos plano pristatymas
klasėse.
3. „Karštųjų“
mokyklos
Kartą per
Aptartos „Karštosios“ mokyklos
problemų
sprendimas
mėnesį
problemos.
(mokymosi,
elgesio,
lankomumo aptarimai).
4. Šv. Valentino dienos paštas,
Vasaris
Veikia Šv. Valentino dienos paštas,
širdelių dalinimas
muzikinės pertraukos
5. Vasario 16 – osios minėjimas
Vasaris
Pagalba organizuojant renginį
6.

Užgavėnės

Kovas

7.

Sąmoningumo
didinimo
mėnuo „BE PATYČIŲ“

Kovas

8.

Susitikimas su kaimyninių
mokyklų savivaldomis.

Kovas

9.

Tarptautinė triukšmo
suvokimo diena
„Išgirskime tylą“.

Balandis

10.

Šypsenos diena

Gegužė

11.

Šauniausios klasės rinkimų
rezultatų aptarimas.
Naujų narių priėmimas į
mokinių tarybą.

Birželis

12.

Rugsėjis

MT persirengėlių „klajonės“ po klases
ir pokštai kieme, deginant Morę.
Pagalba ir palaikymas patyčias
patiriantiems mokiniams. Pagalba
organizuojant renginius. Draugiška
atmosfera mokykloje.
Susitikimas su kaimyninių mokyklų
savivaldomis, aptartos pagrindinės
mokinių problemos.
Pagalba organizuojant akciją
„Išgirskime tylą“. Atkreiptas mokyklos
bendruomenės dėmesys į ilgalaikio
triukšmo sukeliamus padarinius.
Suorganizuoti užsiėmimai, skatinantys
šypsotis mokyklos bendruomenę,
aktyvios muzikinės pertraukos.
Šauniausia klasė apdovanota ekskursija
po Lietuvą.
Išrinkta mokinių taryba.

13.
14.
15.

Mokytojo dienos šventės
organizavimas ir vedimas
Tarptautinės
nerūkymo
dienos paminėjimas.
Tolerancijos
dienos
paminėjimas
Helovyno šventė.

Spalis

Pagalba organizuojant mokytojo dieną

Lapkritis

Pagalba organizuojant nerūkymo dieną.

Lapkritis

18.

Antikorupcijos
paminėjimas
Ateina Kalėdos.

19.

Kalėdinis paštas.

Gruodis

Pagalba organizuojant tolerancijos
dieną
Suorganizuoti šokiai. Baisiausiojo ir
baisiausiosios rinkimai.
Pagalba organizuojant antikorupcijos
dieną
Puošiamos mokyklos erdvės kalėdiniais
akcentais.
Veikia kalėdinis paštas

20.

Dalyvavimas Kalvarijos
savivaldybės mokinių tarybos
susirinkimuose.

Pagal
numatytą
planą

Bendradarbiavimas su savivaldybės
mokinių savivalda, bendros veiklos
planavimas.

16.
17.

dienos

Lapkritis
Gruodis
Gruodis

Veiklos planas suderintas su mokyklos direktore Dale Skrupskiene ir mokinių tarybos kuratore
Daiva Martimjanoviene.
Parengė Mokinių taryba

