
 

 

RIEŠĖS GIMNAZIJOS 2022-2023 M.M. MOKINIŲ TARYBOS  

VEIKLOS PLANAS 
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi asmenys Ištekliai/priem

onės 

Laukiami rezultatai Pastabos 

1. Moksleivių poreikių analizė Rugsėjis 

  

Mokinių taryba  

(soc. medijų komitetas) 

Soc. Medijos 

(Facebook, 

Instagram) 

Išsiaiškinti ko nori moksleiviai, 

kokius pliusus/minusus mato 

ig/forms 

 

2. Mokinių tarybos veiklos plano 

parengimas  

 

 

 

Mokinių tarybos 

pirmininkas, kuratorius 

 Finansinės pagalbos ir priemonių 

gavimas iš mokyklos 

 

3. Neformalus Mokinių tarybos 

susirinkimas  

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

Rugsėjo 17 d. 

 

 Aptariami artimiausi renginiai, 

išgryninamos idėjos, neformalus 

laikas su komanda 

2022 - 2023m.m. 

- Google 

Jamboard 

 

4. Skambučių pakeitimas pagal 

šventes ir metų laikus 

Rugsėjis-

birželis 

MT narys atsakingas už 

aparatūrą Vincentas 

Augustas Šerėnas 

 Artėjančios šventės nuotaikos 

kūrimas 

 

5. Mokinių Tarybos atviras 

susirinkimas  

 

Spalis Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 Keliamas MT įvaizdis;  

Priimami motyvuoti nariai 

Naujokų 

priėmimas 

-> registracija 

Registracija į RG 

MT savanorius - 

Google Forms 

https://jamboard.google.com/d/1rs7GIk_8rb_ecYujln7kb4AZsTXgm2f374E7CT5qyAM/viewer
https://jamboard.google.com/d/1rs7GIk_8rb_ecYujln7kb4AZsTXgm2f374E7CT5qyAM/viewer
https://jamboard.google.com/d/1rs7GIk_8rb_ecYujln7kb4AZsTXgm2f374E7CT5qyAM/viewer
https://docs.google.com/forms/d/1LaLSQWvf_trwRc3mSVHJe28t7RtI-cR3qqL0LyXpiXw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LaLSQWvf_trwRc3mSVHJe28t7RtI-cR3qqL0LyXpiXw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1LaLSQWvf_trwRc3mSVHJe28t7RtI-cR3qqL0LyXpiXw/edit


6.  Mokinių tarybos išvažiuojamieji 

mokymai ,,Komandos formavimas” 

Antaliepė 

 Mokinių taryba, 

administracija 

 Mokinių tarybos komandinio 

darbo formavimas ir 

bendradarbiavimas su 

administracija 

 

7. Higienos priemonių dėžučių 

įrengimas mergaičių tualetuose 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 

Dėžutės, 

higienos 

priemonės 

Suteikti galimybę mergaitėms 

pasinaudoti higienos priemonėmis 

mokykloje  

 

8. Mokinių Tarybos naujų narių 

krikstynos išvažiuojamo renginio 

metu 

Mokinių taryba   Neformalus laikas, komandos 

formavimas 

 

9. Helloween’o šventė 

● Konkursas pradinukams 

● Kambarys 

● Siaubo vakarai 

Mokinių taryba Aparatūra, 

dekoracijos, 

užkandžiai 

Suteikti galimybe mokiniams 

atšvęsti helloween‘a, ir taip pat 

sudalyvauti konkurse 

 

10. Podcast laidų ,,RG MT kalba” 

įrašinėjimas 

Spalis -

Birželis 

Mokinių taryba  Aparatūra Mokiniams aktualių temų 

aptarimas kartu su kviestinais 

svečiais 

 

11. Paskaitų moksleiviams 

organizavimas  

Spalis - 

Kovas 

Mokinių taryba  

 

 Moksleivių švietimas joms 

aktualiomis temomis, integruotų 

pamokų - paskaitų formatu 

 

12. Tolerancijos dienos minėjimas  Lapkritis Mokinių taryba  Tolerancijos 

dienos 

simbolio 

galinimas 

,,Tolerancijos 

namas” 

Paaiškinti mokiniams kodėl reikia 

būti tolerantiškiems vieni su 

kitais. Taip pat  paminėt 

tolerancijos dieną 

 



13. Kalėdiniai renginiai  

● Kalėdinės nuotaikos 

skatinimas ilgųjų pertraukų 

metu, 

● Adventas 

● Kalėdų vakarai 

● Snowball šokių vakaras 

Gruodis Mokinių taryba Aparatūra, 

dekoracijos, 

užkandžiai 

  

14. Neformalus mokinių tarybos 

susirinkimas - mokymai 

Gruodis Mokinių tarybos 

pirmininkas, kuratorius, 

direktorius 

 Apmokymai komandai ir 

praleistas kartu laikas 

 

15. Mokinių tarybos pusmečio veiklos 

aptarimas 

● Matinės programos 

tobulinimas 

● Finansų ataskaitos 

pateikimas 

Sausis Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 Įsivertinama, aptariami tolimesni 

darbai 

 

16. Sausio 13- osios minėjimas  Mokinių taryba   Laivės gynėjų dienos minėjimas Maketai soc. 

tinkluose 

17. Koridorių pavadinimas gatvių 

lentelių principu 

Vasaris Mokinių taryba 

Mokyklos taryba 

Administracija 

Lentelės Lengvesnis susioreantavimas 

mokykloje, spalvingesnė aplinka 

 

18. Kabinetų dažymas jų tematika Mokinių taryba, norintys 

moksleiviai 

Dažai, dažymo 

priemonės 

Padaryti geresnę ir linksmesnę 

atmosforą. 

 

19. Užgavėnės, kaziuko mugė 

● Bokso ringas 

● Kaziuko mugė 

Mokinių taryba (darbo 

grupės) 

 Išvaryti žiemą iš kiemo, ir 

pagerinti visiem nuotaiką 

mokykloje 

 

20. Valentino D minėjimas  

● Valentino pastas 

Mokinių taryba (darbo 

grupės) 

 Kad visi pasijustu mylimi ir 

svarbūs 

 



● Diskoteka 

21. Vasario 16 - osios minėjimas Mokinių taryba (soc. 

Medijų komitetas) 

 Paminėti  Lietuvos valstybės 

atkūrimo dieną 

 

22. Paramedikų kursų pradžia Vasaris-

birželis 

Jaunieji Maltiečiai, MT  Moksleiviai mokantys atlikti 

pirmąją pagalbą, turiningai 

praleistas laikas, 

bendradarbiavimas su 

organizacijomis 

 

23. Knygų vaikams autoriaus (-ės) 

pasakojimai 

Vasaris-

birželis 

Mokinių taryba   Sudominti vaikus su knygų 

skaitymų 

Pradinukai 

24. Beždžioniukų diskoteka Kovas  

   

Mokinių taryba  Aparatūra Vaikai galės atskleisti save per 

šokius,meną,muziką ir gerai 

praleis laiką 

 

25. ,,Darom 2023” Gimnazija  Sutvarkyti savo aplinką,bei 

saugotį ją  

 

26.  DSM renginys  Mokyklos taryba (darbo 

grupė) kitų mokyklų 

mokiniai 

 Supažindinti vaikus su filmais ir 

gerai praleisti laiką 

 

27. Debatai/kūrybos vakarai 

bendradarbiaujant su kitomis 

mokyklomis 

Kovas-

Balandis 

Mokinių taryba  Bendradarbiavimas su kitomis 

mokyklomis, galimybė mokiniams 

varžytis 

 

28. Karjeros dienos Balandis Mokinių taryba, karjeros 

specialistas 

 Suteikti mokyniam galimybę 

susipažinti su naujomis 

profesijomis, bei pažinti save  

 



29. Sporto šventė - varžybos Mokinių taryba, fizinio 

ugd. mokytojai 

Aparatūra Suteikti galimybe mokyniam 

sudalyvauti sporto rungtynėse ir 

išbandyti savo jėgas ir ištvermę 

 

30. Neformalus mokinių tarybos 

susirinkimas/ekskursija 

Balandis

-gegužė 

Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 Praleisti kartu laiką ir ugdyti 

mokinių tarybos bendravimą 

 

31. Fashion week organizavimas Birželis Bendradarbiaujančios 

mokinių tarybos 

Aparatūra, 

dekoracijos, 

kanceliarija 

Bendradarbiavimas su kitomis 

mokinių savivaldomis, galimybė 

mokiniams tobulėti 

 

32. Burbuliadienis 

● m.m. nominacijos 

● Rinkimų rezultatai 

Birželis Mokinių taryba Aparatūra, 

užkandžiai, 

konceliarija 

Laisvesnis mokslo metų 

užbaigimas,prisimenant 

įsimintiniausias akimirkas 

 

33. Mokinių tarybos metų veiklos 

aptarimas 

Birželis  Mokinių tarybos 

pirmininkas 

 Įsivertinimas  

* Mokinių tarybą pasilieka teisę veiklos planą redaguoti esant nenumatytoms aplinkybėms. 

*Mėn veiklos planas administracijai pateikiamas einamojo mėn. iki 20 d. 
________________ 

 
 

Planą parengė: 

Mokinių tarybos pirmininkė              Rusnė Satkauskaitė 

 

Planui pritarė: 

Mokinių tarybos kuratorius              Dainora Vaitmonė 
 

 
SUDERINTA 

Riešės gimnazijos direktorė 

 

Egidija Urbanavičienė 



 

 

 

 


