
 

 

 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 

 

 

Mokinių savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti 

mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią , kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę. 

 

Mokinių savivaldos uždaviniai: 

 Skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, mokyklos tradicijas puoselėjančios asmenybės ugdymąsi; 

 Numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei; 

 Stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

 Organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą; 

 Padėti organizuoti mokyklos renginius; 

 Bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo organizacijomis; 

 Ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos mokykloje kūrimo; 

 Padėti spręsti problemas, susijusias su mokykla. 

 

Mokinių savivaldos principai: 

 bendradarbiavimo; 

 prieinamumo, atvirumo; 

 demokratiškumo; 

 atsakingumo ir pareigingumo; 

 lygiateisiškumo. 

 



 

Mokinių savivaldos  veiklos planas 2020-2021 m.m.  
 

Veiklos pavadinimas Data Vieta 
Rugsėjis – saugumo mėnuo   

Mokyklos savivaldos narių dalyvavimas Lietuvos moksleivių 

sąjungos Vilniaus mokinių savivaldų informavimo centro 

rinkiminiame rudens mokinių savivaldų forume 2020. 

09 mėn.  Nuotoliu (per Zoom) arba esant 

galimybei gyvai (Vilniaus m. 

savivaldybė) 

Visuotinis Mokinių savivaldos susirinkimas (mokinių tarybos 

rinkimas, skirstymasis pareigomis, darbo grupių sudarymas, metų 

veiklos plano sudarymas, savivaldos narių funkcijos, teisės ir pareigos ir 

kt.). Instruktavimas apie saugų darbą ir elgesį neformalios veiklos metu.  

09 mėn. 09 d. Aktų salė 

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

 

 120a kabinetas arba iš namų 

Klasės valandėlės mažiesiems draugams „Saugau save ir kitus“. 09 mėn. pabaiga Nuotoliu (per Zoom) 

 Akcija „Diena be automobilio“. 09 mėn. 21 d. progimnazija 

Susitikimas su LMS kuratore Rugile. 09 mėn. 4 sav. Nuotoliu (per Zoom)  

Spalis – gerumo mėnuo    

Šventinis rytmetis „Tariu „ačiū“ Mokytojui“ (Mokytojų kambario 

puošimas, linkėjimų ruošimas, sveikinimas). 

10 mėn. 5 d.         Mokytojų kambarys 

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Mokinių tarybos dalyvavimas Vilniaus Mokinių savivaldų informavimo 

centro (MSIC ) organizuotame susitikime. 
                      10 mėn. 1- 2 sav. Nuotoliu (per Zoom) arba esant 

galimybei gyvai (Vilniaus m. 

savivaldybė) 

Gerumo akcija „Dovanoju išaugtą uniformą draugui“. 10 mėn.    progimnazija, klasės 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 10 mėn. klasės 

Pilietinė akcija “Konstitucija gyvai“. 10 mėn. 25 d. klasės (istorijos pamokos, klasės 

valandėlės) 



Mokinių tarybos dalyvavimas progimnazijos tarybos susirinkime. 10 mėn.       Nuotoliu (per Zoom) 

Lapkritis – tolerancijos mėnuo   

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimas Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Visuotinė gerumo akcija „Uždek žvakelę ant apleisto kapo“: 

savanoriškos/ socialinės veiklos skatinimas. 

10 mėn. 3- 4 sav. Karveliškių, Rasų ir kt. kapinės 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 11 mėn. klasės 

Tarptautinė tolerancijos diena. Visuotinė labdaros akcija „Pyragų 

mugė“, skirta Vilniaus m. hospisui. 
11mėn. 2- 3 sav. klasės 

Tęstinis projektas „Pristatykite savo profesiją“.  11mėn. 4 sav. Aktų salė   

Progimnazijos dalyvavimas projekte „SVEIKATIADOS METAI“ 

( 1- 8 klasės). 

Per mokslo metus klasės 

Gruodis – padėkos mėnuo   
5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 12 mėn Klasės 

Švenčių laukimas: progimnazijos puošimas, Kalėdinių sveikinimų 

lenta, kalėdinis paštas, renginiai (teminės vakaronės, žiburėliai, 

kino vakaras ir kt. pagal galimybę). 

12mėn. progimnazija, klasės 

Sausis – sveikatingumo mėnuo   
5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 01mėn Progimnazija, klasės 

Akcijos „Mokinio higiena ir sveikata“ organizavimas. 01 mėn   Klasės (teminės klasės 

valandėlės, medikų paskaitos) 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas (dalyvavimas Sausio 13-osios 

akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“). 

01 mėn.13 d. Miestas, progimnazija 

Akcija „Diena be mobiliojo telefono“.  01 mėn. 4 sav. klasės 
Vasaris – pavasario laukimo mėnuo   
5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 120a kabinetas arba iš namų 



nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 02 mėn. klasės 

Diskoteka „ Švenčiame Valentino dieną“. 02 mėn.  2 sav. Aktų salė/ Sporto salė 

 Akcija „Diena be namų darbų “. 02 mėn. 4 sav. klasės 

Edukacinė viktorina  „ Protų mūšis“. 02 mėn. 4 sav. Aktų salė 

Kovas – šviesos mėnuo   

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Visuotinė akcija“ Mokykla be patyčių“. 03 mėn. klasės, Baltasis koridorius 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 03 mėn. klasės 

Amatų diena: mokinių darbų paroda ir mugė. 03 mėn. 1sav. progimnazija 

Tradicinio moksleivių meninės saviraiškos konkurso „Ieškome 

talentų“ (5-8 kl.) organizavimas ir vykdymas. 

03mėn. 15-16d. Aktų salė 

Edukacinė viktorina  „ Protų mūšis“. 03mėn.23d. Aktų salė 

Balandis – švaros mėnuo   

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 

Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas.

  

04 mėn. klasės 

Tarptautinės sveikatos dienos paminėjimas (viktorina, stendo 

paruošimas, judriosios pertraukos, mokinių piešinių paroda). 

04 mėn. 1 sav. Klasės, Baltasis koridorius 

 Mokyklos/ savo gyvenamojo rajono aplinkos tvarkymas, 

dalyvavimas akcijoje „Darom 2020“. 

04 mėn. mokyklos kiemas, teritorija, 

miesto aplinka 

„Flash mob“ (masinis šokis) mokyklos kieme, Tarptautinei šokio 

dienai paminėti.  

04 mėn. 24 d. mokyklos kiemas 

Gegužė – šeimos mėnuo   

5-8 klasių Mokinių savivaldos narių susirinkimai. Kiekvieną antradienį  18 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

Kiekvieną trečiadienį 16.30 val. 

nuotoliu ( per Zoom) 

120a kabinetas arba iš namų 



Akcijos „Į mokyklą su uniforma“ organizavimas ir vykdymas. 05 mėn. klasės 

Konkursas „Juokingiausi klasių vaizdeliai“ ( klasių kurtų filmukų 

pristatymas). 

05 mėn. 3 sav. Aktų salė arba 120a kabinetas 

 Tarptautinės vaikų teisių gynimo dienos paminėjimas. 05 mėn. 4 sav. mokyklos kiemas 

Birželis – vaikystės mėnuo   

 Visuotinis baigiamasis Mokinių savivaldos susirinkimas (2020-

2021 m. m. veiklos rezultatų aptarimas). 

06 mėn. 1 sav. Aktų salė arba 120a kabinetas 

 

 

Parengė  

Mokinių Savivaldos kuratorė Eglė Ačienė 

 

  

  
 

 


