
ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ 

SAVIVALDOS 2022-2023m. m.  VEIKLOS PLANAS 

 

Tikslas: stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, kelti jų kultūros lygį, įtraukiant į mokyklos 

gyvenimą kuo daugiau mokinių 

Uždaviniai: 

1. Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai. 

2. Prisidėti prie saugios, kūrybiškos aplinkos, skatinančios kiekvieno mokinio 

pažangą, kūrimo. 

3. Organizuoti ir vykdyti akcijas, renginius, projektus, diskusijas, dalyvauti rajono 

mokinių parlamento veikloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Data Atsakingas Laukiamas 
rezultatas 

 1. Uždavinys - Telkti mokinius bendrai mokyklos veiklai 

1.1. Mokinių savivaldos 

narių susirinkimas 

Kiekvieną 

pirmadienį 

12.45 

Mokinių savivalda Einamieji renginiai, 

praėjusių aptarimas. 

1.2. Mokinių savivaldos 

trimestro veiklos 

aptarimas. 

Po1, 2,3 
trimestro 

(antrą 
pirmadienį) 

Mokyklos 
prezidentas, 

mokinių savivalda 

Aptartos kiekvieno 
trimestro veiklos 

1.3. Dalyvavimas rajono jaunimo 

organizacijų 

organizuojamuose 
renginiuose 

Ištisus metus Mokyklos 
prezidentas, 

mokinių savivalda 

Dalyvauja renginiuose 

1.4. Nuolatinė pagalba 

organizuojant bei minint 

Lietuvos valstybingumo ir 

mokyklos 
tradicines šventes. 

Ištisus metus Mokinių savivalda, 

mokyklos prezidentas 

Organizuoja, aktyviai 
dalyvauja. 

1.5. Sveikatinimo dienos 

mokykloje. 

(Sveikatos ir gyvenimo įgūdžių 

integruojamoji programa 

„Sveika mokykla“ 2019-2023 

m.) 

Spalis, sausis, 
kovas, 
gegužės/ 
birželio mėn. 

Mokinių savivalda, 

neformaliojo vaikų 

švietimo mokytojai, 

Rokiškio 

visuomenės 

sveikatos biuro 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Per įvairias sportines ir 

sveikos gyvensenos 

propagavimo veiklas bus 

stiprinama bendruomenės 

narių sveikata. 



 2. Uždavinys – prisidėti prie saugios, kūrybiškos aplinkos, skatinančios kiekvieno mokinio 

pažangą, kūrimo. 

2.1. Diskusija su mokiniais „Mokinių 
lūkesčiai ir mokymosi motyvacija“ 

I kartą į 

trimestrą 

Mokyklos 

prezidentas 

Patobulinta mokinių 

lūkesčių fiksavimo tvarka 

2.2. Tyrimas „Klasės termometras“ Kartą į mėnesį Klasių seniūnai Išsiaiškinta mokinių 
savijauta, 
gerai besijaučiančių 
mokinių dalis proc. 

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

susitikimus, dalyvauti rajono mokinių parlamento veikloje. 

3.1. Pasaulinei sniego dienai: Puiki 
istorija apie sniego senį, sniego 
mūšį, Flash Mob‘ą ...“ 

Sausio mėn. Mokinių 
savivalda 
8 klasės 

Stiprės kiekvieno 
bendruomenės nario sveikata 
ir komandinio darbo įgūdžiai. 

3.2 „Šv. Valentino dienai“ Vasario II 
sav. 

Mokinių 
savivalda 
7-8 
klasės 

Augs mokinių savivertė, 
lavinsis iniciatyvumo, 
kūrybiškumo ir asmeninės 
kompetencijos 

3.3 Žemės dienai skirtas renginys. Kovo/ 
balandžio mėn. 

Mokinių 
savivalda 

Gerės mokinių savijauta 

dalyvaujant dienos akcijoje, 
įgaus naujų žinių apie 
tvarumą, ekologiją, .... 

3.4 Europos dienos paminėjimas. Gegužės mėn. Mokinių 

savivalda 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 
mokytojai 

Gerės komandinio darbo 
įgūdžiai, iniciatyvumas. 

3.5 Mokinių savivaldų stovykla. Balandžio/Gegu 
žės mėn. 

Mokinių 

savivalda 

Gerės komandinio darbo 
įgūdžiai, iniciatyvumas ir 
asmeninės kompetencijos 

3.6 Šventė, skirta vaikų gynimo dienai Birželio mėn. Mokinių 
savivalda. 
8 klasė 

Augs mokinių savivertė, 
lavinsis iniciatyvumo, 
kūrybiškumo ir asmeninės 
kompetencijos. 

 


