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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA 
                              

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2020  m. 

Tikslas: Vienyti Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinius bendroms iniciatyvoms 
bei problemų sprendimams, atsižvelgiant į gimnazijos strateginius tikslus ir kiekvieno mokinio 
poreikius, tikslus bei siekiamybes. 
 
Uždaviniai:  
 

1. Atstovauti visų mokinių interesus gimnazijoje, stiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti 
bendras veiklas bei pilietinį aktyvumą. 
2. Skatinti konstruktyvų bendradarbiavimą su gimnazijos administracija ir kitomis savivaldos 
institucijomis. 
3. Inicijuoti ir organizuoti gimnazijos kultūrinius bei prevencinius renginius, puoselėjančius bei 
kuriančius  gimnazijos tradicijas. 
4. Skatinti mokinių kūrybiškumą, įtraukiant juos į mokymosi motyvaciją ir bendravimo įgūdžius  
skatinančių ugdymo aplinkų kūrimą. 
 

MT veiklos sritys Darbo turinys Atsakingas Data Įrodymai 
Darbas su 
mokiniais  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemingas pažangumo ir lankomumo 
aptarimas. 

Mokinių 
tarybos 
atstovai su 
klasių 
vadovais 
klasėse 

Kas 
mėnesį 

Pokalbiai, 
individualios 
pažangos 
įsivertinimas 
(lapai)  

Renginių ir veiklos idėjų generavimas, 
siūlymas, fiksavimas. 

Mokinių 
tarybos 
atstovai 
klasėse 

Pagal 
poreikį 

Užfiksuotos   
idėjos 

Mokinio etikos, aprangos kodekso, 
elgesio, klasių naudojimo taisyklių 
laikymasis. 

Mokinių 
tarybos 
atstovai 
klasėse, klasių 
vadovai 

 Pagal 
poreikį 

LRŠ įsakymai, 
gimnazijos 
įsakymai 

Bendradarbiavimas 
su administracija ir 

su kitomis 
gimnazijos 

savivaldomis  

„Prie arbatos puodelio su gimnazijos 
Direktore...“ (individualus MT 
pirmininko ir gimnazijos direktorės 
pasitarimas) / „Apvalus stalas su 
gimnazijos Direktore“ (MT tarybos ir 
gimnazijos direktorės pasitarimas) 

MT 
pirmininkas, 
gimnazijos 
direktorė 
E.Kriščiūnaitė 

Kas antrą 
mėnesį 
(pagal 
poreikį) 

 

Gimnazijos edukacinių erdvių kūrimas,  
gražinimas, puoselėjimas 

Mokinių 
Taryba, 
Gimnazijos 
Taryba, 
administracija, 
klasių vadovai 

Pagal 
poreikį 

Gimnazijos 
erdvės, 
nuotraukos 

Bendradarbiavimas su kitų mokyklų 
mokinių bendruomenėmis. 

Mokinių 
Taryba 

Pagal 
poreikį 

Nuotraukos, 
projektai, 
įsakymai 



Dokumentacijos 
tvarkymas 

Susirinkimų protokolavimas. Mokinių 
Tarybos 
pirmininkas,  
Mokinių 
tarybos 
kuratorius 

Visus 
metus kas 
mėnesį 

Protokolai, 
dokumentacijos 
byla 1.9 

2021 m. Mokinių tarybos Veiklos plano 
parengimas. 

Mokinių 
Taryba 

Gruodis Veiklos planas 

Kita veikla  
(renginiai, akcijos ir 

t.t. ) 

Pilietiškumo akcija Sausio 13ajai 
paminėti. 

Mokinių 
taryba, klasių 
vadovai, 
administracija 

2020 m. 
Sausio 13 
d. 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Menų diena. Mokinių 
taryba, Darbo 
grupė 

III-IV 
ketv. 
Pagal 
poreikį 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Mokinių saviraiškos renginys 
„Arabeska“, skirtas Tolerancijos dienai 
paminėti 

Mokinių 
taryba 

2020 m. 
lapkritis 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Mokytojo dienos organizavimas. Mokinių 
taryba 

2020 m. 
spalio 5 d. 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Kino vakaras, skirtas Valentino dienai. Mokinių 
taryba 

2020 m. 
vasario 14 
d. 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Švietėjiškas/kultūrinis/sporto/pramoginis 
renginys „... naktis gimnazijoje“. 

Mokinių 
taryba, Darbo 
grupė 

Pagal 
poreikį 

Scenarijai, 
nuotraukos 

Kultūrinių renginių organizavimas 
atsižvelgiant į kalendorines šventes, 
prevencinių renginių organizavimas, 
dalyvavimas, įgyvendinant 
respublikinius, miesto, gimnazijos ir 
pan. projektus, renginius, akcijas. 

Mokinių 
Taryba 

Pagal 
gimnazijos 
veiklos 
planą ir 
poreikį 
 

Scenarijai, 
nuotraukos 

 
 
 
Mokinių tarybos kuratorė                      Grasilda Indriūnienė  
 
 
 

 


