
Mokinių tarybos veiklos planas 2016m. :

Turinys Data Veikla
1.Akcija „Atmintis gyva – nes
liudija“ skirta Laisvės gynėjų
dienai atminti .
2. Susitikimas su Kėdainių “
Ryto” progimnazijo MT.
3. Paskaita „Jaunimo vertybės“ .

SAUSIO
MĖN.

Žvakučių uždegimas.
Dokumentinio filmo
stebėjimas, aptarimas.
Susitikimo organizavimas.

Diskusijos.

1.Užgavėnių šventė pradinių
klasių mokiniams.
2.Vasario 16 – osios paminėjimas,
renginys .

VASARIO
MĖN.

Prisidedame prie renginio
organizavimo.
Prisidedame prie renginio
organizavimo.

1. Kovo 11-osios paminėjimas.
2. Susirinkimas
“Bendradarbiavimas ir
bendravimas.“
3.Išvyka į Kėdainių “ Ryto”
progimnaziją.
4. Klasių seniūnų susirinkimas.

KOVO MĖN. Renginio organizavimas.

Paskaita. Individualios
užduotys.

Informacinijos sklaida.

1.Akcija „Darom – 2016m.“
dalyvavimas.
2.Dalyvavimas rajono mokinių
tarybos susirinkime .

BALANDŽIO
MĖN.

Renginio organizaciniai darbai,
scenarijaus kūrimas, renginio
vedimas.
Dalyvavimas mokyklos,
miesto tvarkymo talkose.

1.Europos dienos paminėjimas .
2.Mokinių apklausos apie
popamokinės veiklos
pageidavimus organizavimas.

3.Bendruomenės diena .

4. Aktyvus susirinkimas “Aš ir
mano mokykla” su seniūnais.
5. Mokinių tarybos metų veiklos
aptarimas.

GEGUŽĖS
MĖN.

Išvyka į Europos informacinį
centrą miesto bibliotekoje.
Anketų sudarymas,
apdorojimas.

Prisidedame prie renginio
organizavimo.
Diskusijos.

Parengti mokinių tarybos
veiklos ataskaitą už 2015-2016
m.m.

1. Naujų narių registracija į
mokinių tarybą. Mokinių tarybos
narių pasiskirstymas pareigomis,

RUGSĖJO
MĖN.

Tarybos narių prisistatymas,
pokalbis, komandą
formuojantys žaidimai.



veiklos nuostatų peržiūrėjimas,
redagavimas.
3. Susipažinimas su Jonavos
moksleivių parlamentinės grupės
veikla, planais ir perspektyvomis .
4.Pažintinė išvyka į Kruonio
gimnaziją.

5. Lietuvos žydų genocido diena.

Nustatomas susitikimų laikas.

Informacijos pateikimas,
diskusijos.

Susipažinimas su kitos
mokyklos mokinių tarybos
veikla, bendradarbiavimo ryšių
užmezgimas.
Minėjimo organizavimas.

1.Susipažinimas su mokyklos
istorija.
2. Supažindinimas su Lietuvos
moksleivių sąjungos (LMS)
veikla, tikslais.
3. Penktokų krikštynos .

SPALIO
MĖN.

Individualios užduotys.

Diskusijos.

Renginio organizavimas.
1.Akcijos tolerancijos dienai
organizavimas. Draugo diena.
2.Seniūnų susirinkimas „Kurkime
mokyklos gerovę kartu“.

LAPKRIČIO
MĖN.

Prevencinės akcijos
organizavimas. Diskusijos.
Narių krikštynos.

1.Paskaita „Savanorystė ir
mokykla“.
2. „Kalėdų bumo“ organizavimas.

3. Mokinių savivaldos narių ir
seniūnų kalėdinis pašnekesys prie
arbatos .

GRUODŽIO
MĖN.

Informacijos pateikimas.

Savaitės organizavimas.
Prisidedame prie
organizavimo.
Pokalbiai, veiklos aptarimas,
perspektyvų numatymas.


