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2018 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V1-43

KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

MOKINIŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

Tikslas. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, laikytis bendruomenės susitarimų, kuriant pozityvią, saugią, sveiką aplinką. 

Uždaviniai Laukiami minimalūs rezultatai Laukiami maksimalūs rezultatai

1.   Stiprinti mokinių bendruomeniškumą,
organizuojant ir aktyviai dalyvaujant sportiniuose, 
kultūriniuose, prevenciniuose renginiuose, akcijose 

Bus organizuoti 8 renginiai, organizuota 1 
akcija.

Bus organizuoti 11 renginių, organizuota ir 
dalyvauta 3 akcijose.

2. Organizuoti MT posėdžius, teikti pasiūlymus 

mokyklos dokumentų, reglamentojančių mokyklos 

tvarką, koregavimui, skatinti mokinius laikytis 

mokyklos bendruomenės susitarimų.

Organizuoti MT 9 posėdžiai, pakoreguotos 
mokinio elgesio taisyklės, MT stendo 
informacija atnaujinama kiekvieną mėnesį, 
parengti 2 teminiai stendai.

Organizuoti MT 11 posėdžiai, pakoreguotos mokinio 
elgesio taisyklės, apsvarstyti koreguoti mokyklos 
dokumentai, reglamentuojantys mokyklos vidaus 
tvarką, MT stendo informacija atnaujinama kas dvi 
savaites, parengti 3 teminiai stendai.

3. Kurti emociškkai saugią ugdymosi aplinką, 

diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo 

sistemą (OPKUS).

Organizuoti 2 renginiai, 2 diskusijos patyčių 
prevencijos klausimais.
Patyčių ir smurto mokykloje nepatiriančių 
sumažėjo 0,5 %

Organizuoti 3 renginiai, 2 diskusijos patyčių 
prevencijos klausimais.
Patyčių ir smurto mokykloje nepatiriančių sumažėjo 
1 ir daugiau %

4. Bendradarbiauti su LMS Kaišiadorių mokinių 

savivaldų informavimo centru (KMSIC)

Dalyvauta 50 % KMSIC organizuotų veiklų. Dalyvauta 60 % KMSIC organizuotų veiklų.



Uždavinio ir 
priemonės eil. 
Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Dalyviai/pagalbininkai/partne
riai

Ribinis 
atlikimo 
laikas

Ištekliai Pastabos 

2.1. Informacinio MT stendo 
rengimas

A. Kličiūtė MT nariai Visus metus Kanceliarinės 
prekės stendui 
parengti

2.2. MT posėdis.
Svarstomi klausimai:
2018 m. veiklos 
planavimas. 
Vasario mėn. 
organizuojamų veiklų 
aptarimas.
Dalyvavimas LMS ž iemos 
forume.
MT emblemos rinkimai.
Kiti klausimai

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūtė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Sausio  23 d.

1.1. ,,Naktis mokykloje“ A. Kličiūtė 5-9 klasių mokiniai,
Mokytojai: J. Lakštauskienė,
B. Mučinskienė,
N. Plančiūnas

Sausio 19 d.

1.2. ,,Širdelių diena“ L. Viršinskaitė 5-10 klasių mokiniai Vasario 14 d.

1.3. Pateikčių Lietuvos 100-
mečiui kūrimas ,,100 
mokyklos akimirkų“

A. Kličiūtė Direktorė 
A. Malakauskienė,
5-10 klasių mokiniai

Vasario 15 d. Nuotraukos 
siunčiamos 
direktorei iki 
vasario 5 d.

1.4. Akcija ,,Diena be 
mobiliojo telefono”
Stendas apie mobiliojo 
telefono žalą sveikatai

A. Mockapetrytė,
E. Valantavičiūtė

Mokyklos bendruomenė Vasario 23 d. Kanceliarinės 
prekės stendui 
parengti

2.3.  MT posėdis. 
Svarstomi klausimai:
Mokyklos 2018 m. 

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūtė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Vasario 27 d.



detalusis veiklos planas.
Vasario mėn. vykusių 
veiklų aptarimas.
Kovo mėn. organizuojamų 
renginių aptarimas.
Kiti klausimai.

2.4. Mokinių elgesio taisyklių 
koregavimas

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūte

5-10 klasių mokiniai Vasario-kovo 
mėn.

Taisyklės 
svarstomos ir 
koreguojamos 
klasėse iki 
kovo 10 d.

2.5. MT posėdis.
Svarstomi klausimai:
Mokinio elgesio taisyklių 
svarstymas, susitarimų 
laikymasis.

Kiti klausimai.

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūtė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Kovo 13 d.

3.1. Diskusija patyčių 
prevencijos tema
,,Draugiško elgesio 
samprata“

A. Kličiūtė Direktorė 
A. Malakauskienė,
MT nariai, aktyvūs mokiniai

Kovo 20 d.

2.6. MT posėdis.
Kovo mėn. vykusių veiklų 
aptarimas.
Balandžio mėn. 
organizuojamų renginių 
aptarimas.
Kiti klausimai.

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kiti klausimai.

Kovo 27 d.

1.5. Akcija ,,Darom 2018“ M. Mertinkaitis,
E. Valantavičiūtė

1-10 klasių mokiniai, Tėvų 
komitetas, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reikalams 
K. Kanevičius

Balandž io 
mėn.

1.6. Mokymai mokinių tarybos A.Malakauskienė Lietuvos moksleivių Kovo mėn.



nariams sąjungos
Kaišiadorių mokinių 
savivaldų informavimo 
centras

2.7. MT posėdis. 
Svarstomi klausimai:
Pasiūlymai 2017-2018 m. 
m. ugdymo plano rengimui. 
Pasiekimų knygelių 
koregavimas.
Balandžio mėn. vykusių 
veiklų aptarimas.
Gegeužės mėn. 
organizuojamų renginių 
aptarimas.

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kiti klausimai.

MT nariai, aktyvūs mokiniai Gegužės 
15 d.

1.7. ,,Mano mama 
nuostabiausia” 

A. Kličiūtė PUG, 1-10 klasių mokiniai, 
klasių vadovai

Gegužės 3 d. Kanceliarinės 
prekės stendui 
parengti

1.8. Akcija prieš rūkymą ,,Mesk 
– laimėsi, nepradėk –
nugalėsi!“

L. Viršinskaitė,
E. Valantavičiūtė,
SUG

5-10 klasių mokiniai, klasių 
vadovai

Gegužės 
29 d.

1.9. Įgyvendintos veiklos 
aptarimas ,,Pasidž iaukim, 
atsipūskim, prisiminkim”

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūtė

MT partneriai Birželio 1 d.

2.8. MT posėdis. 
Svarstomi klausimai:
Naujų MT narių 
supaž indinimas su tarybos 
veikla, jos nuostatais. 
Narių pasiskirstymas 
pareigomis. Rugsėjo-
gruodžio mėn. veiklų 

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Ostromeckaitė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Rugsėjo 11 d.



aptarimas.
3.2. Diskusija patyčių 

prevencijos tema ,,Kas yra 
smurtas?“

A. Kličiūtė Direktorė 
A. Malakauskienė,
MT nariai, aktyvūs mokiniai

Rugsėjo 25 d.

3.3. Diskusija patyčių 
prevencijos tema ,,Patyčios 
ir visuomenės nuostatos“

A. Kličiūtė Direktorė 
A. Malakauskienė,
MT nariai, aktyvūs mokiniai

Spalio mėn.

1.10. Muzikos diena A. Mockapetrytė PUG, 1-10 klasių mokiniai, 
muzikos mokytoja 
D. Vitienė

Spalio 1 d. Garso 
aparatūra

1.11. Mokytojų dienos šventė 
,,Yra metuose diena...” 

A. Kličiūtė PUG, 1-10 klasių mokiniai, 
anglų kalbos mokytoja 
N. Sabonytė, muzikos 
mokytoja D. Vitienė

Spalio 5 d. Garso 
aparatūra

2.9. MT posėdis.
Spalio mėn. vykusių veiklų 
aptarimas.
Lapkričio mėn. 
organizuojamų renginių 
aptarimas.

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Ostromeckaitė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Spalio 30 d.

1.12. Pyragų diena E. Valantavičiūtė PUG, 1-10 klasių mokiniai, 
rusų kalbos mokytoja B. 
Mučinskienė

Lapkričio
6 d.

Maisto 
produktai

3.4. Tolerancijos diena A. Kličiūtė PUG, 1-10 klasių mokiniai, 
soc. pedagogė 
O. Juzukonienė

Lapkričio 
16 d.

3.5. Konferencija ,,Patyčioms 
STOP“

A. Kličiūtė 5-10 klasių mokiniai, 
direktorė 
A. Malakauskienė

Gruodž io 6 d.

1.13. Akcija ,,Kalėdos mano A. Mockapetrytė, PUG, 1-10 klasių mokiniai, Gruodž io 18-



klasėje” L. Viršinskaitė,
A. Kličiūtė

klasių vadovai 22 d.

2.10. MT posėdis. 2017 m. 
veiklos aptarimas, ataskaita

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Ostromeckaitė

MT nariai, aktyvūs mokiniai Gruodž io 
23 d.

1.14. ,,Kalėdinė eglutė“ A. Mockapetrytė,
L. Viršinskaitė,
A. Kličiūtė

5-10 klasių mokiniai, anglų 
kalbos mokytoja 
N. Sabonytė

Gruodž io 
mėn..

Garso 
aparatūra

1.15. Muzikiniai penktadieniai M. Mertinkaitis Mokyklos bendruomenė, 
bibliotekininkė D. Ramonienė

Paskutinis 
mėnesio 
penktadienis

Garso 
aparatūra

Klasės 
parengia 
muzikinius 
sąrašus, 
pasiskirsto 
penktadienius

4.1. Dalyvavimas vadovų 
KMSIC klubo veiklose, 
bendradarbiavimas su kitų 
mokyklų MT:
Vadovų klubuose, 
konkurse ,,Metų 
savivalda“, ,,Laiko 
kapsulė“.

Direktorė 
A. Malakauskienė,
A. Kličiūtė

MT nariai, Lietuvos 
moksleivių sąjungos
Kaišiadorių mokinių 
savivaldų informavimo 
centras

Visus mokslo 
metus

Transportas

___________________________
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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

MOKINIŲ TARYBOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS


		Tikslas. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, laikytis bendruomenės susitarimų, kuriant pozityvią, saugią, sveiką aplinką. 



		Uždaviniai

		Laukiami minimalūs rezultatai

		Laukiami maksimalūs rezultatai



		1.   Stiprinti mokinių bendruomeniškumą, organizuojant ir aktyviai dalyvaujant sportiniuose, kultūriniuose, prevenciniuose renginiuose, akcijose 




		Bus organizuoti 8 renginiai, organizuota 1 akcija.

		Bus organizuoti 11 renginių, organizuota ir dalyvauta 3 akcijose.



		2. Organizuoti MT posėdžius, teikti pasiūlymus mokyklos dokumentų, reglamentojančių mokyklos tvarką, koregavimui, skatinti mokinius laikytis mokyklos bendruomenės susitarimų.

		Organizuoti MT 9 posėdžiai, pakoreguotos mokinio elgesio taisyklės, MT stendo informacija atnaujinama kiekvieną mėnesį, parengti 2 teminiai stendai.




		Organizuoti MT 11 posėdžiai, pakoreguotos mokinio elgesio taisyklės, apsvarstyti koreguoti mokyklos dokumentai, reglamentuojantys mokyklos vidaus tvarką, MT stendo informacija atnaujinama kas dvi savaites, parengti 3 teminiai stendai.






		3. Kurti emociškkai saugią ugdymosi aplinką, diegiant Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemą (OPKUS).

		Organizuoti 2 renginiai, 2 diskusijos patyčių prevencijos klausimais.


Patyčių ir smurto mokykloje nepatiriančių sumažėjo 0,5 %

		Organizuoti 3 renginiai, 2 diskusijos patyčių prevencijos klausimais.


Patyčių ir smurto mokykloje nepatiriančių sumažėjo 1 ir daugiau %



		

		

		



		4. Bendradarbiauti su LMS Kaišiadorių mokinių savivaldų informavimo centru (KMSIC)

		Dalyvauta 50 % KMSIC organizuotų veiklų.

		Dalyvauta 60 % KMSIC organizuotų veiklų.





		Uždavinio ir priemonės eil. Nr.

		Priemonės pavadinimas

		Atsakingi vykdytojai

		Dalyviai/pagalbininkai/partneriai

		Ribinis atlikimo laikas

		Ištekliai

		Pastabos 



		2.1.

		Informacinio MT stendo rengimas

		A. Kličiūtė

		MT nariai

		Visus metus

		Kanceliarinės prekės stendui parengti

		



		2.2. 

		MT posėdis.


Svarstomi klausimai:


2018 m. veiklos planavimas. 


Vasario mėn. organizuojamų veiklų aptarimas.


Dalyvavimas LMS žiemos forume.


MT emblemos rinkimai.


Kiti klausimai

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūtė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Sausio  23 d.

		

		



		1.1. 

		,,Naktis mokykloje“

		A. Kličiūtė

		5-9 klasių mokiniai,


Mokytojai: J. Lakštauskienė,


B. Mučinskienė,


N. Plančiūnas

		Sausio 19 d.

		

		



		1.2.

		,,Širdelių diena“ 




		L. Viršinskaitė




		5-10 klasių mokiniai

		Vasario 14 d.

		

		



		1.3.

		Pateikčių Lietuvos 100-mečiui kūrimas ,,100 mokyklos akimirkų“

		A. Kličiūtė

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


5-10 klasių mokiniai

		Vasario 15 d.

		

		Nuotraukos siunčiamos direktorei iki vasario 5 d.



		1.4.

		Akcija ,,Diena be mobiliojo telefono”


Stendas apie mobiliojo telefono žalą sveikatai

		A. Mockapetrytė,


E. Valantavičiūtė

		Mokyklos bendruomenė

		Vasario 23 d.

		Kanceliarinės prekės stendui parengti

		



		2.3.

		 MT posėdis. 


Svarstomi klausimai:


Mokyklos 2018 m. detalusis veiklos planas.


Vasario mėn. vykusių veiklų aptarimas.


Kovo mėn. organizuojamų renginių aptarimas.


Kiti klausimai.

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūtė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Vasario 27 d.

		

		



		2.4.

		Mokinių elgesio taisyklių koregavimas




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūte

		5-10 klasių mokiniai

		Vasario-kovo mėn.

		

		Taisyklės svarstomos ir koreguojamos klasėse iki kovo 10 d.



		2.5.

		MT posėdis.


Svarstomi klausimai:


Mokinio elgesio taisyklių svarstymas, susitarimų laikymasis.


Kiti klausimai.

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūtė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Kovo 13 d.

		

		



		3.1.

		Diskusija patyčių prevencijos tema ,,Draugiško elgesio samprata“



		A. Kličiūtė

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Kovo 20 d.

		

		



		2.6.

		MT posėdis.


Kovo mėn. vykusių veiklų aptarimas.


Balandžio mėn. organizuojamų renginių aptarimas.


Kiti klausimai.

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kiti klausimai.

		

		Kovo 27 d.

		

		



		1.5.

		Akcija ,,Darom 2018“




		M. Mertinkaitis,


E. Valantavičiūtė




		1-10 klasių mokiniai, Tėvų komitetas, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams K. Kanevičius

		Balandžio mėn.

		

		



		1.6. 

		Mokymai mokinių tarybos nariams

		A.Malakauskienė

		Lietuvos moksleivių sąjungos  

Kaišiadorių mokinių savivaldų informavimo centras

		Kovo mėn.

		

		



		2.7.

		MT posėdis. 


Svarstomi klausimai:


Pasiūlymai 2017-2018 m. m. ugdymo plano rengimui. 


Pasiekimų knygelių koregavimas.


Balandžio mėn. vykusių veiklų aptarimas.


Gegeužės mėn. organizuojamų renginių aptarimas.




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kiti klausimai.

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Gegužės 

15 d.

		

		



		1.7.

		,,Mano mama nuostabiausia” 




		A. Kličiūtė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, klasių vadovai

		Gegužės 3 d.

		Kanceliarinės prekės stendui parengti

		



		1.8.

		Akcija prieš rūkymą ,,Mesk – laimėsi, nepradėk – nugalėsi!“

		L. Viršinskaitė,


E. Valantavičiūtė,


SUG

		5-10 klasių mokiniai, klasių vadovai




		Gegužės 

29 d.

		

		



		1.9.

		Įgyvendintos veiklos aptarimas ,,Pasidžiaukim, atsipūskim, prisiminkim”




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūtė

		MT partneriai

		Birželio 1 d.

		

		



		2.8.

		MT posėdis. 


Svarstomi klausimai:


Naujų MT narių supažindinimas su tarybos veikla, jos nuostatais. 


Narių pasiskirstymas pareigomis. Rugsėjo-gruodžio mėn. veiklų aptarimas.

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Ostromeckaitė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Rugsėjo 11 d.

		

		



		3.2.

		Diskusija patyčių prevencijos tema ,,Kas yra smurtas?“




		A. Kličiūtė

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Rugsėjo 25 d.

		

		



		3.3.

		Diskusija patyčių prevencijos tema ,,Patyčios ir visuomenės nuostatos“




		A. Kličiūtė

		Direktorė 


A. Malakauskienė,


MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Spalio mėn.

		

		



		1.10.

		Muzikos diena 

		A. Mockapetrytė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, muzikos mokytoja 


D. Vitienė

		Spalio 1 d.

		Garso aparatūra

		



		1.11.

		Mokytojų dienos šventė ,,Yra metuose diena...” 




		A. Kličiūtė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, anglų kalbos mokytoja 


N. Sabonytė, muzikos mokytoja D. Vitienė

		Spalio 5 d.

		Garso aparatūra

		



		2.9.

		MT posėdis.


Spalio mėn. vykusių veiklų aptarimas.


Lapkričio mėn. organizuojamų renginių aptarimas.




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Ostromeckaitė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Spalio 30 d.

		

		



		1.12.

		Pyragų diena 




		E. Valantavičiūtė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, rusų kalbos mokytoja B. Mučinskienė

		Lapkričio

6 d.

		Maisto produktai

		



		3.4.

		Tolerancijos diena 




		A. Kličiūtė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, soc. pedagogė 


O. Juzukonienė

		Lapkričio 

16 d.

		

		



		3.5.

		Konferencija ,,Patyčioms STOP“

		A. Kličiūtė

		5-10 klasių mokiniai, direktorė 


A. Malakauskienė




		Gruodžio 6 d.

		

		



		1.13.

		Akcija ,,Kalėdos mano klasėje”




		A. Mockapetrytė,


L. Viršinskaitė,


A. Kličiūtė

		PUG, 1-10 klasių mokiniai, klasių vadovai 

		Gruodžio 18-22 d.

		

		



		2.10.

		MT posėdis. 2017 m. veiklos aptarimas, ataskaita




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Ostromeckaitė

		MT nariai, aktyvūs mokiniai

		Gruodžio 

23 d.

		

		



		1.14.

		,,Kalėdinė eglutė“




		A. Mockapetrytė,


L. Viršinskaitė,


A. Kličiūtė

		5-10 klasių mokiniai, anglų kalbos mokytoja 


N. Sabonytė

		Gruodžio mėn..

		Garso aparatūra

		



		1.15.

		Muzikiniai penktadieniai

		M. Mertinkaitis

		Mokyklos bendruomenė, bibliotekininkė D. Ramonienė

		Paskutinis mėnesio penktadienis

		Garso aparatūra

		Klasės parengia muzikinius sąrašus, pasiskirsto penktadienius



		4.1.

		Dalyvavimas vadovų KMSIC klubo veiklose, bendradarbiavimas su kitų mokyklų MT:


Vadovų klubuose, konkurse ,,Metų savivalda“, ,,Laiko kapsulė“. 




		Direktorė 


A. Malakauskienė,


A. Kličiūtė

		MT nariai, Lietuvos moksleivių sąjungos  

Kaišiadorių mokinių savivaldų informavimo centras

		Visus mokslo metus

		Transportas

		





___________________________

