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Plungės r. Kulių gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas  

gimnazijos  tikslams ir uždaviniams įgyvendinti 

 2021-2022 m. m. 

 

 
Numatyta veikla Data Vykdytojai Veiklos kriterijai 

Naujų narių 

priėmimas, naujo 

tarybos pirmininko 

rinkimai, numatomos 

veiklos planavimas 

 

 

Rugsėjis 

Mokinių taryba,  

Mokinių tarybos 

koordinatorė 

Veiklų planavimas ir 

įgyvendinimas, 

dalyvavimas 

mokymuose, 

komandos kūrimas bei 

jos stiprinimas, 

atsakomybių ir 

pareigų 

pasiskirstymas 

 

Parengti mokinių 

tarybos nuostatus 

 

 

Lapkritis 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, 

gimnazijos direktorė. 

Konsultuojantis su 

gimnazijos direktore 

parengti mokinių 

tarybos nuostatus. 

 

 

 

Mokinių interesų 

atstovavimas 

 

Nuolat 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Iškilusių problemų 

sprendimas savivaldos 

posėdžiuose, 

bendradarbiavimas su 

mokyklos 

bendruomene 

administracija. 

Bendradarbiavimas su 

LMS Plungės MSIC 

(mokinių savivaldų 

informavimo centru) 

 

Nuolat 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Dalijimasis patirtimi, 

susitikimų 

organizavimas, 

įsijungimą į bendrus 

projektus. Susirinkimų 

lankymas ir kt. 

Domėjimasis mokinių 

aktualijomis, 

reikalingos apklausos 

ar anketavimas 

 

Nuolat 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Pagal poreikius ir 

galimybes daryti 

apklausas ir 

civilizuotai spręsti 

iškylančias 

moksleivių problemas. 

Mokinių tarybos narių 

susirinkimai 

 

Kartą per savaitę ir 

dažniau 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Aptariama vykdyta 

veikla, numatomų 

renginių akcijų 

organizavimas, 

planavimas. 

Metinio veiklos plano 

koregavimas ir 

derinimas 

 

Rugsėjis 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Renginių, akcijų, 

aktualijų rinkimas, 

domėjimasis, 

derinimas su 



mokyklos veiklos 

planais ir pan. 

Mokytojų diena 

Spalis Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Stendas mokytojų 

dienai. 

Projektas 

,,Sambrėškis“ 

Spalis Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, klasės, 

Kulių miestelio 

bendruomenė 

Moliūgų pjaustymas, 

mokyklos erdvių 

puošimas. 

Pilietinė akcija “Nė 

vieno kapelio be 

žvakelės” 

 

Spalio 28 d. 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, klasių 

vadovai, visi norintys 

dalyvauti akcijoje. 

Apleistų kapų 

tvarkymas Kulių 

kapinėse. 

Sveikatingumo 

pertrauka 

 

Lapkritis 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Judriosios pertraukos. 

 

 

Tolerancijos diena 

 

Lapkričio 16 d. 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, 

socialinė pedagogė, 

klasių vadovai. 

Veikla, skirta skatinti 

toleranciją. 

Įsijungimas į 

organizuojamas 

akcijas respublikos 

mąstu. 

 

Adventinė popietė 

Gruodis 

 Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, tikybos 

mokytojas, muzikos 

mokytoja, klasių 

vadovai 

Veikla, skirta skatinti 

Kalėdinę dvasią, 

siūloma klasėms 

sugalvoti savo veiklas 

ir pasiūlyti gimnazijos 

moksleiviams. 

Pusmečio veiklos 

aptarimas, tolimesnės 

veiklos planavimas, 

koregavimas. 

Sausis 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Sėkmių ir nesėkmių 

aptarimas, išvados 

apie veiklą, kito 

pusmečio plano 

kooregavimas. 

 

Pagalba organizuojant 

valstybines šventes Sausis, vasaris, kovas 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, istorijos, 

dailės, muzikos 

mokytojai 

Padėti suorganizuoti 

valstybines šventes. 

 

Valentino diena Vasaris 

Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė, klasės 

Renginys. 

,,Kaziuko“ mugė 

 

Kovo 4 d. 

Mokinių taryba, 

socialinė pedagogė. 

Mokinių tarybos 

koordinatorė 

Kaziuko mugės 

organizavimas Kulių 

gimnazijoje. 

Skirtingų kojinių 

diena Kovo 21 diena 

Mokinių taryba, 

Mokinių tarybos 

koordinatorė 

Tolerancijos simbolis 

žmonėms su Dauno 

sindromu.  

 

Švaros akcija 

Per mokslo metus Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

Skatinti tvarkyti, 

švarinti, neteršti 



 ,,Darom“ koordinatorė, 

mokyklos 

bendruomenė 

miestelio. Sutvarkyti 

apleistas aplinkas. 

Savivaldos metinės 

veiklos aptarimas. 

Birželis Mokinių taryba, 

mokinių tarybos 

koordinatorė 

Sėkmių ir nesėkmių 

aptarimas, kitų  metų 

veiklos vizijos. 

 

PASTABA. Atsižvelgiant į Lietuvoje ar rajone skelbiamas akcijas, kilusias naujas idėjas, mokinių 

savivaldos veiklos programa gali keistis. Veiklos pobūdis gali keistis esant ekstremaliai 

situacijai/karantinui. 

 

Mokinių savivaldos koordinatorė                     Daiva Ščupokienė   

  

 

 

 

 

Plungės r. Kulių gimnazijos 

mokinių tarybos nariai: 

 

Mokinių tarybos pirmininkė – III g kl. Saulė Šlajutė 

 

6 kl. – Agnius Zaleckis, Neila Višpulskaitė, Austėja Žilinskaitė. 

7 kl. – Saulė Račkelytė, Domantas Vaitkus. 

8 kl. -  Evelina Narkutė, Skaistė Jocaitė.  

I kl. - Austėja Drukteinytė, Ernesta Jurevičiūtė, Vanesa Stuopelytė. 

II g kl. – Greta Gedvilaitė, Deimantė Kuprytė. 

III g kl. – Simona Stuopelytė, Deividas Zdanavičius. 

IV g kl. – Kamilė Ilginytė. 

 
 

 


