
JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

  

MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI, KOMITETAI  

  

 VEIKLOS PLANAS  

2022 m.  

  

  

TIKSLAI  

1. Plėtoti mokinių, mokytojų demokratinės gyvensenos patirtį.   

2. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus mokykloje;  

3. Skatinti mokinių saviugdą, norą savarankiškai dirbti;   

4. Ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai 

asmenybę;  

5. Plėtoti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę;  

6. Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo 

organizacijomis;  

 

 

UŽDAVINIAI  

1. Skatinti mokinių, mokytojų demokratinės gyvensenos patirtį   

2. Kuratorių sueigose aptarti klasių mokinių teises bei intersus, dalyvavimą mokyklos 

bendruomenės veiklose, bendradarbiavimą su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių 

savivaldomis bei jaunimo organizacijomis;  

3. Rengti tolerancijos ir prevencines akcijas bei renginius.  

4. Puoselėti ir kurti mokyklos tradicijas, organizuoti mokinių laisvalaikį.  

5. Bendradarbiauti su mokyklos administracija.   

6. Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklas miesto švietimo įstaigų mokinių 

savivaldose bei jaunimo organizacijose;  

  

  

 

Nr.  

  

Klasė  

  

Mokinio vardas, pavardė  

  

  

Pareigos  

1.  10 Evelina Kramarenkaitė Mokinių tarybos pirmininkė. Mokyklos 

mokinių prezidentė  

2.  7 Inesa Chlapotinaitė 

  

Rajono mokinų savivaldos narė.  MS 

sekretorė, atsakinga už MS dokumetaciją, 

komunikaciją. Prezidentės  pavaduotoja.  

3.   10 Edvinas Kliujevas  Rajono mokinų savivaldos narys.   

Atsakingas už renginių organizavimą, 

komunikavimą, apklausų vykdymą, 

techninę renginių pusę.  

4.  7 Inesa Chlapotinaitė  Prezidentės pavaduotoja. Atsakinga už 

klasių kuratorių veiklas, renginių 

organizavimą, komunikaciją.  



MOKINIŲ SAVIVALDOS PRINCIPAI  

1. Bendradarbiavimo;  

2. Prieinamumo, atvirumo; 

3.  Atsakingumo ir pareigingumo;  

4.  Lygiateisiškumo.  

 

  

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS KOMITETAS  

   

  

  

MOKINIŲ TARYBOS KLASIŲ KURATORIŲ KOMITETAS  

  

Klasė  Klasių kuratoriai  

Gabija Bučinskaitė 1-10 kl. klasių kuratorių komiteto 

pirmininkė  

1-4 kl  Gabija Bučinskaitė 

5 kl.  Goda Usauskaitė 

6 kl.  Karolina Lapytė 

7 kl.  Nastė Reinys 

8 kl.  Viktorija Metričenkaitė 

9 kl.   Inesa Chlapotinaitė 

10 kl.  Evelina Kramarenkaitė 

  

MOKINIŲ TARYBOS RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KOMITETAS  

  

  

Nr.  

  

Klasė. Mokinio vardas, pavardė  

  

  

Pareigos  

 Gabija Bučinskaitė renginių organizavimo, komunikavimo komiteto pirmininkė.  

1.    

Edvinas Kliujevas 

Dovydas Kondakovas 

   

Renginių organizavimas.   

Įvairių žanrų: sporto, meno mokslo, 

laisvalaikio, paramoginių renginių vedėjai 

ir pavaduotojai. Teatralizuoti pasirodymai.   

 2. Livija Kerulytė 

Samanta Bytautaitė 

  

Filmų, video pristatymų kūrimas, renginių 

filmavimas, fotografavimas.  

 3.  Evelina Kramarenkaitė  

Inesa Chlapotinaitė 

MT stendo leidimas, priežiūra, 

informacijos naujinimas, sklaida, 

komunikacija.   

 4. Martyna Stankevičiūtė 

Edvinas Kliujevas  

Aparatūra, muzika, muzikiniai projektai  



 5. Martyna Stankevičiūtė  

Austėja Seiliūtė 

Nastė Reinys 

Karolina Lapytė 

MT prezidento pavaduotojai, atsakingi už 

komitetų veiklas. Komunikaciją sklaidą, 

soc. tinklų grupių, MT puslapių facebook, 

instagrame administravimą,anketavimą, 

ataskaitų rengimą, pristatymą, 

dokumentacijos tvarkymą.   

6. Evelina Kramarenkaitė 

Inesa Chlapotinaitė 

Mokyklos MT atstovavimas JRSMS.   

Ryto susirinkimų vedėjai ir organizatoriai. 

MT pranešimų, naujienų, iniciatyvų 

mokyklos mokiniams ir bendruomenei 

sklaida kartą per mėnesį (po 1 pamokos).  

Mokinių tarybai atstovauja 15 narių.   

  

MOKINIŲ TARYBOS SUSIRINKIMAI  

  

1. 2022-01-07 mokinių tarybos veiklos 2023 m. aptarimas ir planavimas   

2. 2022-01-21 , I pusmečio veiklos aptarimas  

3. 2022-06-03, II pusmečio veiklos aptarimas  

4. Mokinių tarybos susirinkimas su JRSMS mentoriais, kartą per mėnesį.  

5. Pasitarimai kiekvieno einamojo mėnesio pirmąjį ketvirtadienį, po 4 pamokų.  

  

  

 2022 m. VEIKLOS PLANAS  

  Susirinkimai, 

renginiai  

Darbotvarkė  Data  Vykdytojai  

Sausis      

1.  Savivaldos 

susirinkimas   

 Mokinių tarybos veiklos 2021 m. aptarimas 

ir 2022 m. planavimas  

2022-01-07  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai  

2.   Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas.  2022-01-13  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai  

3.  Renginys 

Filmo 

vakaras  

Renginys, savivaldos bendravimo ir 

bendradarbiavimo su rajono savivaldomis  

„Filmo vakaras“. Filmo peržiūra, aptarimas, 

diskusijos, apklausa.   

2022-01-20  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.   

Renginių 

Org. grupė  

Psichologas.  

4.   Renginys MT  

savivertės 

tobulinimui.     

MT mokinių savianalizės, streso valdymo 

pratimai.  

2022-01-28  Renginių 

Org. grupė  

Psichologas.   

5.  MT  

susirinkimas 

su mentoriais  

Ataskaitos JRSMS kuratoriams. Pasitarimas 

dėl rajoninio JMS sausio 31 d. Renginio:  

„Mokinių savivertė, tobulėjimas,  

pasiekimai,  mainų programos.“  

  

2022-01-28  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

JRSMS  

mentoriai  



6.  Ataskaitinis  

MT  

susirinkimas 

su mokyklos 

pavaduotoja,  

I pusmečio mokinių savivaldos 

veiklos aptarimas. Atliktų darbų 

pristatymas.  

2022-01-28  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.   

 

 MT veiklos 

kuratore.  

   

          

Vasaris   

8.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas.  2022-02-03  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

9.  MT narių 

susirinkimas.  

Šv.Valentino dienos, Vasario 16 minėjimo 

mokykloje veiklų planavimas,  darbų 

paskirstymas.   

2022-02-10  Savivalda  

10.  Vasario 16- 

osios 

minėjimo . 

Šv. Valentino 

dienos 

renginys.   

Vasario 16- osios minėjimo, Šv.Valentino 

dienos organizavimas.  

2022-02-17  Renginių 

Org. grupė  

7.  Rajoninis  

JRSMS  

renginys   

JMS Renginio: „Mokinių savivertė, 

tobulėjimas, pasiekimai,  mainų 

programos“, rajono savivaldos mokiniams 

organizavimas.  

2022-02-24  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

Renginių  

Org. grupė  

Kovas   

11.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas.  2022-03-03  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

12.  Konkursas:   

„Dainuoju  

Lietuvai“     

Lietuvos nepriklausomybės atkurimo diena,  

5-10 kl. mokinių patriotinių dainų 

konkursas.   

2022-03-10  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

13.  MT  

susirinkimas 

su mentoriais  

Susirinkimas su mentoriais  2022-03-24  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

JRSMS  

mentoriai  

Balandis   

14.  Juokų diena   Tarptautinė Juoko diena, minėjimas.  2022-04-01  Renginių 

Org. grupė   

15.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas. 

Saugaus eismo diena. Pagalvių mūšio diena, 

po 4 pam. Fojė.   

2022-04-07  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  



16.  Išvyka į 

spektaklį   

Pasaulio kultūros diena  2022-04-14  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

17.  MT  

susirinkimas 

su mentoriais  

Susirinkimas su mentoriais  2022-04-21  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

 

    JRSMS  

mentoriai  

18.  Apskritas 

stalas   

Tarptautinė Jaunimo solidarumo diena. 

Apskritas stalas  su mokyklos 

administracija,  socialiniais darbuotojais, 

partneriais, aptariant jaunimo teises ir 

socialines problemas.   

2022-04-28  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

19.  Tarptautinė 

šokio  diena   

Šokio dienos minėjimas šokiai, flašmobas 

pertraukų metu, lauke.    

2022-04-28  Renginių 

Org. grupė.  

Gegužė   

20.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas.  2022-05-05  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

21.  Renginys 

naktis 

mokykloje  

Naktis „Lietavos“ mokykloje.  2022-05-06  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

22.  Pažintinė 

išvyka.   

Išvyka.  2022-05  MT   

23.  MT  

susirinkimas 

su mentoriais  

Susirinkimas su mentoriais  2022-05-26  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

JRSMS  

mentoriai  

Birželis  

24.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokyklos mokinių visuotinis susirinkimas.  2022-06-02  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

25.  Ataskaitinis  

MT  

susirinkimas 

su mokyklos 

pavaduotoja, 

MT veiklos 

kuratore.  

 II pusmečio mokinių savivaldos veiklos 

aptarimas. Atliktų  

darbų pristatymas.pusmečio veiklos 

aptarimas  

2022-06-09  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai.  

Rugsėjis  



26.  Savivaldos 

susirinkimas  

Naujų narių priėmimo tvarkos aptarimas. 

Veiklų numatymas.  

2022-09-08  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.  

27.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokinių tarybos ir klasių seniūnų 

susirinkimas. Einamųjų klausimų 

svarstymas. Veiklų ateinančiam mėnesiui 

planavimas.  

2022-09-15  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė. Klasių 

seniūnai.  

 

Spalis  

28.  Mokytojų 

diena.  

Dekoracijų ruošimas. Fojė puošimas. 

Sveikinimų ruošimas.  

2022-10-05  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.  

29.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokinių tarybos ir klasių seniūnų 

susirinkimas. Einamųjų klausimų 

svarstymas. Veiklų ateinančiam mėnesiui 

planavimas.  

2022-10-06  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė. Klasių 

seniūnai.  

30.  Naujų narių 

krikštynos  

Naujų mokinių tarybos narių krikštynos.  2022-10-20  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.   

31.  Išvyka į 

pabėgimo 

kambarį  

Lietavos pagrindinės mokyklos mokinių 

tarybos narių išvyka į pabėgimo kambarį. 

Išvikos tikslas- suformuoti draugišką, 

aktyvią komandą.  

2022-10 

mėn.  

Eigoje.  

MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.   

32.  Halloween 

diena 

mokykloje  

Baubukų diena 1-10 klasių mokiniams.  Spalio 

paskutinė 

savaitė.  

MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.   

Lapkritis  

33.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokinių tarybos ir klasių seniūnų 

susirinkimas. Einamųjų klausimų 

svarstymas. Veiklų ateinančiam mėnesiui 

planavimas.  

2022-11-03  Visuotinis 

susirinkimas 

Mokinių  

tarybos ir 

klasių 



seniūnų 

susirinkimas.   

34.  Renginys MT  

savivertės 

tobulinimui.     

MT mokinių savianalizės, atsipalaidavimo 

pratimai.  

2022-11-10  Renginys 

MT  

savivertės 

tobulinimui.     

35.  MT narių 

susirinkimas.  

Veiklų aptarimas, vertinimas. Einamųjų 

klausimų sprendimas.  

2022-11-24  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.  

Gruodis  

36.  Visuotinis 

susirinkimas  

Mokinių tarybos ir klasių seniūnų 

susirinkimas. Einamųjų klausimų 

svarstymas. Veiklų ateinančiam mėnesiui 

planavimas.  

2022-12-01  Visuotinis 

susirinkimas 

Mokinių  

tarybos ir 

klasių seniūnų 

susirinkimas.  

37.  Savivaldos 

susirinkimas  

Artėjančių švenčių organizavimo klausimai.  2022-12-08  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.  

38.  Šv. Kalėdų 

belaukiant...  

Šventė mokyklos bendruomėnei.  2021-12-23  MT veiklos  

ir kuratorių 

komitetai, 

renginių org. 

grupė.  

APTARTA IR SUDERINTA   

Mokinių tarybos susirinkimas 2021-11-03, protokolas Nr.4  

  

Mokinų tarybos pirmininkė, mokyklos mokinių prezidentėEvelina Kramarenkaitė  

Mokinių tarybos kuruojantis vadovas, pavaduotoja ugdymui Gražina Švėgždė   

Mokinių savivaldos veiklų koordinatorė žmogaus saugos mokytoja Gražina Pranckevičienė, 

863488537, grazina.pranckeviciene@lietavosmokykla.lt FB Grazina Pranckeviciene  

  

  

  

  



  
 


