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Tauragės Tarailių progimnazijos direktoriaus 

2022 m. spalio 3d. įsakymu Nr. V-120 

 

TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS 

PLANAS 2022-2023 M.M. 

 

Tarailių progimnazijos mokinių savivaldą sudaro 14 asmenų: mokinių prezidentė Vestina 

Vaivadaitė -8 kl.  ir prezidentės pavaduotoja Samanta Grosaitė 8 kl.  bei klasių seniūnai, pavaduotojai. 

Mokinių savivaldą sudaro 3-8 kl. seniūnai: 3 kl. Ignas Barkauskas, 4 kl. Matas Natlovas , 5 kl.  

Barbora Laugalytė , 6 kl.  Vestina Vaidilauskaitė , 7 kl. Lukas Valskis , 8 kl.  Ugnė Barčauskaitė. 

Pavaduotojai: 3 kl. Urtė Vyštartaitė,  4 kl. Orestas Šimkevičius, 5 kl.  Danielius Orintas, 6 kl.  Džiugas 

Blankas, 7 kl. Goda Barčauskaitė , 8 kl.  Kotryna Mejerytė. 

Mokinių savivaldos kuratorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Lebedžinskienė. 

Tikslas: Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant mokyklos valdyme bei prisidėti prie mokyklos 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant saugią, kūrybišką aplinką, bendradarbiaujant su mokyklos 

bendruomene. 

Uždaviniai: Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai. 

Dalyvauti mokyklos valdyme bei prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant 

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

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.) 

Spalis Mokinių taryba Išrinkti nauji 

mokinių Tarybos 

nariai 

1.2. Mokinių savivaldos narių    susirinkimas. Kiekvieno 

mėnesio pirmą 

Pirmadienį 

Mokinių taryba Einamųjų 

renginių 

aptarimas 

 

1.3 Mokinių tarybos veiklos     

 pusmečio aptarimas. 

Sausio mėn. Mokyklos 

prezidentė, 

mokinių taryba 

Aptartos 

veiklos I 

pusmečio 

 

1.4 Dalyvavimas rajono jaunimo organizacijų 

organizuojamuose renginiuose 

Ištisus metus Mokinių 

prezidentas, 

mokinių taryba 

Dalyvauja 

renginiuose 

1.5 Nuolatinė pagalba organizuojant      

Lietuvos  valstybingumo ir mokyklos 

tradicines šventes. 

Ištisus metus Mokinių taryba, 

Mokinių 

prezidentas 

Organizuoja, 

aktyviai dalyvauja 



 

 

 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. Tyrimas „Patyčių paplitimas 

mokykloje“, tyrimo 

aptarimas su mokinių 

savivalda 

Lapkričio mėn. V. Vaivadaitė ir 

soc. pedagogė 

Išsiaiškintas patyčias patiriančių 

vaikų dalis proc. 

 3.Uždavinys - Organizuoti ir vykdyti akcijas, renginius, projektus, diskusijas, išvykas, susitikimus, 

dalyvauti rajono mokinių parlamento veikloje 

3.1. Akcija „Būk saugus kelyje‘‘ Spalio mėn. 

Gruodžio 6 d. 

Mokinių taryba Saugus atvykimas į mokyklą. 

3.2. Akcija „Pusryčių klubas“ Spalio III sav. Mokinių taryba Kartu valgyti pusryčius ar gerti 

arbatą 

3.3. Integruotas projektas 

„Helovino naktis“ 

Spalio mėn. Mokinių taryba 

 

Organizuojamas Helovino šokių 

vakaras, šventinė veikla 

3.4. Diskusija patyčių prevencijos 

Tema ,,Tolerancijos diena‘‘ 

Lapkričio Mokinių taryba Gerės mokinių tolerancija 

3.5. Akcija „Pagalba beglobiams 

gyvūnams‘‘ 

Lapkričio- 

Gruodžio mėn. 

Mokinių taryba Tikslas,  kad kiekvienas turėtume 

galimybę atlikti gerą darbą, 

paaukodami beglobiams 

gyvūnams maisto. 

3.6. Kalėdinis karnavalas, 

kalėdinis paštas, mokyklos 

puošimas 

Gruodžio mėn. Mokinių taryba  Dalyvavimas bei pagalba 

renginio metu. 

3.7. Akcija „Spalvų savaitė“ Kovo mėn. Mokinių taryba Suorganizuotos veiklos, išrinkti 

šauniausi. 

3.8. Akcija „Diena be kuprinių‘‘ Vasario mėn. 

 

Mokinių taryba Mokiniai galės atsipalaiduoti ir 

pasijusti laisviau. 

3.9. Akcija ,,Pižamos ir šlepečių 

diena‘‘ 

Kovo II sav. Mokinių taryba Gerės mokinių savijauta 

dalyvaujant akcijoje, 

įgaus naujų žinių apie vandenį 

 

3.11. Karjeros ugdymo diena Birželio mėn. Mokinių taryba 

 

Susipažins su profesijomis 

 


