
BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
MOKINIŲ SAVIVALDOS  2019–2020 M. M.  VEIKLOS PLANAS  

 
Tikslas: Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant mokyklos valdyme bei prisidėti prie mokyklos 
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant saugią, kūrybišką aplinką, bendradarbiaujant su mokyklos 
bendruomene.  
Uždaviniai: 

1. Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai.   
2. Dalyvauti mokyklos valdyme bei prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo, kuriant saugią, kūrybišką aplinką, gerinant ugdymo kokybę, 
skatinančią kiekvieno mokinio pažangą.  

3. Organizuoti ir vykdyti akcijas, renginius, projektus, diskusijas, išvykas, susitikimus, 
dalyvauti rajono mokinių parlamento veikloje.  

Eil. 
Nr.  

Priemonė  Data Atsakingas Laukiamas rezultatas 

 1. Uždavinys - Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai 
1.1. Visuotinis mokinių savivaldos 

susirinkimas (skirstymasis 
pareigomis, tarybos rinkimas ir 
kt.) 

Rugsėjo Mokinių taryba Išrinkti nauji mokinių Tarybos 
nariai 

1.2. Mokinių savivaldos narių 
susirinkimas 

Kiekvieno 
mėnesio pirmą 
trečiadienį 

Mokinių taryba Einamieji renginiai, praėjusių 
aptarimas.  

1.3 Mokinių tarybos veiklos 
pusmečio aptarimas. 

Sausio mėn.  Mokyklos 
prezidentas, 
mokinių taryba 

Aptartos pirmo pusmečio veiklos  

1.4 Dalyvavimas rajono jaunimo 
organizacijų organizuojamuose 
renginiuose 

Ištisus metus Mokinių 
prezidentas, 
mokinių taryba 

Dalyvauja renginiuose 

1.5 Nuolatinė pagalba organizuojant 
bei minint Lietuvos 
valstybingumo ir mokyklos 
tradicines šventes. 

Ištisus metus Mokinių taryba, 
Mokinių 
prezidentas 

Organizuoja, aktyviai dalyvauja. 

1.6. Mokinių patyčių prevencijos 
programos Olweus įvertinimas 
 

Gegužės mėn. 
 

Mokinių 
savivalda ir 
mokyklos 
administracija  
 

Mokiniai žino 4 taisykles 
Struktūruoto pokalbio metu, 
kuriame dalyvauja po 2-3 
kiekvienos klasės mokinius, 
išsiaiškintos programos 
įgyvendinimo stipriosios ir 
silpnosios pusės. 
 

1.7. Naujai atvykusių mokinių 
supažindinimas su Olweus patyčių 
prevencijos projektu ir taisyklėmis 

Rugsėjo mėn., 
arba pagal 
poreikį. 
 
  

Mokyklos 
prezidentas, 
socialinis 
pedagogas 

Mokiniai žino 4 taisykles. 

1.8 Mokyklos 2019 metų veiklos 
plano įvertinimas ir 2020 metų 
plano rengimas bei mokyklos 
strateginio plano rengimas.  

Gruodžio mėn.  Mokinių 
savivalda ir 
mokyklos 
administracija  

Struktūruoto pokalbio metu, 
kuriame dalyvauja po 2 
kiekvienos klasės mokinius, 
išsiaiškintos mokyklos veiklos 



plano įgyvendinimo stipriosios ir 
silpnosios pusės. 

 2. Uždavinys - Dalyvauti mokyklos valdyme bei prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių 
įgyvendinimo, kuriant saugią, kūrybišką aplinką, gerinant ugdymo kokybę, skatinančią 
kiekvieno mokinio pažangą 

2.1. Diskusija su mokyklos vadovais 
„Mokinių lūkesčiai ir mokymosi 
motyvacija“ 

I kartą į 
pusmetį  

Mokyklos 
prezidentas 

Patobulinta mokinių lūkesčių 
fiksavimo tvarka 

2.2 Diskusija dėl VIP  Spalio mėn.  Mokyklos 
prezidentas 

Patobulinta VIP sistema 

2.3. Tyrimas „Klasės termometras“ Kartą į mėnesį Klasių seniūnai Išsiaiškinta mokinių savijauta, 
gerai besijaučiančių mokinių 
dalis proc. 

2.4 Diskusija su klasių vadovais dėl 
KUC 

Kartą į pusmetį Mokyklos 
prezidentas 

Patobulinta pagalbos mokiniui 
sistema 

2.5 Tyrimas „Patyčių paplitimas 
mokykloje“, tyrimo aptarimas su 
mokinių savivalda  

Lapkričio mėn. Mokyklos 
prezidentas ir 
socialinis 
pedagogas  

Išsiaiškintas patyčias patiriančių 
vaikų dalis proc.  
 

 3.Uždavinys - Organizuoti ir vykdyti akcijas, renginius, projektus, diskusijas, išvykas, susitikimus, 
dalyvauti rajono mokinių parlamento veikloje 

3.1. „Filmų diena“ Sausio mėn.  Mokinių taryba Suorganizuotos veiklos, išrinkti 
šauniausi 

3.2.  Mankštiada Sausio- vasario 
mėn.  

Mokinių taryba 
8 klasė 

Dalyvavimas  bei pagalba 
renginio metu. 

3.4 Akcija „Diena be namų darbų“ Vasario IV 
sav.  

Mokinių taryba Mažėja mokinių mokymosi 
krūvis 

3.5.  Integruotas kūrybinis –praktinis 
projektas “Kūrybinės 
partnerystės“ 

Balandžio 
mėn.  

Mokinių taryba 
6 klasė 

Dalyvavimas  bei pagalba 
renginio metu. 

3.6 Vandens diena Kovo III sav.  Mokinių taryba Gerės mokinių savijauta 
dalyvaujant dienos akcijoje, 
įgaus naujų žinių apie vandenį 

3.7.   Diskusija patyčių prevencijos 
tema ir akcija „Savaitė be patyčių“ 

Balandžio 
mėn.  

Mokinių taryba, 
7 klasė 

Gerės mokinių tarpusavio 
santykiai, mokiniai mokysis 
elgtis pagarbiai su kitais, kitaip 
manančiais.   

3.8.  Akcija „Darom – 2020“ , 
socialinių veiklų pristatymas 

Balandžio 
mėn.  

Mokinių taryba Aktyvus dalyvavimas akcijoje ir 
pavasarinėje talkoje. 

3.9. Šokių karai 
 

Gegužės mėn.  Mokinių taryba 
Neformaliojo 
vaikų švietimo 
mokytojai 

Gerės mokinių tarpusavio 
santykiai, jausis esą reikalingas 
mokyklos bendruomenėje, patirs 
gerų emocijų 

3.10.  Mokslo metų užbaigimo šventė, 
skirta vaikų gynimo dieai 

Birželio mėn.  Mokinių taryba. 
9 klasė 

Aktyviai dalyvauja 
organizuojant šventę.  

3.11 Stovykla „Prie Nemunėlio“ Birželio mėn.  Mokinių taryba,  
9 klasė 

Gerės mokinių tarpusavio 
santykiai, mokiniai mokysis 
elgtis pagarbiai su kitais 

 3.13 Karjeros ugdymo diena Spalio I sav.  Mokinių taryba 
10 klasė 

Surengtas šventinis rytmetis 
mokytojams 



3.14 Integruotas projektas „Helovino 
naktis“ 

Spalio IV sav.  Mokinių taryba, 
5 klasė 

Integruotas projektas „Helovino 
naktis“ 

3.15 Šiaurės šalių literatūros savaitė Lapkričio mėn.  Mokinių taryba,  
Mokyklos 
prezidentas. 

Organizuojamos veiklos 
mokyklos bendruomenėje 

3.16 Diskusija patyčių prevencijos 
tema ir „Tolerancijos diena“ 

Lapkričio mėn.  Mokinių taryba, 
5-10 klasės 

Gerės mokinių tolerancijos 
suvokimas, vaikai mokysis būti 
draugiškesni, atsiras supratimas, 
kad kiti nėra tokie patys kaip mes 
ir jie turi teisę būti kitokie. 

3.17 Kalėdinis karnavalas, kalėdinis 
paštas, mokyklos puošimas, 
gerumo akcija senelių namuose, 
vaikų darželyje. 

Gruodžio mėn.  Mokinių taryba, 
8 klasė 

Dalyvavimas bei pagalba 
renginio metu.  

3.19.  „Kepurių ir pirštinių diena“  Gruodžio mėn. 
I sav.  

Mokinių taryba Gerės mokinių tarpusavio 
santykiai, jausis esą reikalingas 
mokyklos bendruomenėje, patirs 
gerų emocijų 

 
 
 
 


