
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS  

2015-2016 m.m. 

 
Tikslai: 

1. Atstovauti mokinių interesams VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje; 

2. Spręsti mokiniams aktualias problemas; 

3. Užtikrinti jaukią ir saugią mokyklos aplinką, mokinių laisvalaikio užimtumą; 

4. Skatinti ir ugdyti mokinių pilietiškumą; 

5. Rodyti teigiamą pavyzdį visai mokinių ir mokyklos bendruomenei. 

 

Uždaviniai: 

1. Skatinti mokinių pamokų lankomumą: susitikimuose su grupių vadovais, seniūnais aptarti grupės 

pasiekimus, lankomumą, drausmės klausimus, pagalbos būdus;  

2. Organizuoti diskusijas su mokyklos administracija, mokytojais ir psichologe, sprendžiant iškilusias 

problemas, teikti siūlimus; 

3. Organizuoti prevencines akcijas ir renginius nusikalstamumo, smurto, alkoholio, narkotinių 

medžiagų vartojimo tema; 

 
Eil. 
Nr. 

Veiklos pavadinimas Data, atsakingi asmenys Laukiami rezultatai 

1 Mokinių tarybos posėdžiai 
 

Du kartus per mėnesį bei 
esant poreikiui. 
Mokinių tarybos 
pirmininkas, A.Vitonytė. 

Aptariama planuojama veikla 
einamąjį mėnesį, numatoma 
ir aptariama tolesnė veikla. 

2 Mokinių pamokų lankymo, 
pažangumo ir drausmingumo 
aptarimas. 

Esant grupės vadovo, 
seniūno žodiniam ar 
raštiškam pranešimui. 

Išanalizuotos problemos, 
numatyti  pagalbos būdai. 

3 Įvykių stebėjimas ir fiksavimas 
mokykloje ir jos teritorijoje. 

Kiekvieną dieną. 
M.t. pirmininkas 

Užtikrintas mokinių 
saugumas, tvarka mokykloje. 

4 Pasiūlymų teikimas dėl: stipendijų 
mokėjimo ir materialinės paramos 
skyrimo; mokinių skatinimo ir 
drausminimo tvarkos; bendrabučio 
vidaus tvarkos problemų; 
prevencinės veiklos. 

Mokslo metų eigoje 
Mokinių taryba, 
A.Vitonytė,  soc. 
pedagogė 
R.Sabaliauskienė 

Pagalba sprendžiant mokinių 
problemas. 

5 Pagalba organizuojant „fuksų“ 
krikštynas 

Rugsėjo – spalio mėn. 
Mok. tarybos  nariai 

Mokinių laisvalaikio 
organizavimas 

6 Pasaulinės muzikos dienos 
paminėjimas 

Spalio 1 d. Teigiamos aplinkos 
sukūrimas 

7 Tarptautinės mokytojų dienos 
šventės organizavimas. 

Spalio 5 d.  
Mokinių taryba 

Mokinių užimtumas 

8 Mokytojų – mokinių sportinės 
varžybos 

Spalio mėn. 
Mokyt. L. Skladaitytė 
MT nariai 

Mokinių  ir mokytojų 
tarpusavio santykių gerinimas 



9 Tarptautinės nerūkymo dienos 
paminėjimas.  

Lapkričio mėn. 
soc. ped. 
R.Sabaliauskienė 
A.Vitonytė 
MT  nariai 

 Formuos tvirtą mokinių 
nerūkančiojo poziciją, 
neigiamą nuostatą į rūkymą. 

10 Mokyklos galiūnų varžybos MT nariai 
Lapkričio mėn. 

Mokinių laisvalaikio 
organizavimas 

11 Renginys futbolo dienai paminėti Gruodžio 10 d. 
MT nariai, 
L.Skladaitytė, 
A.Vitonytė 

Mokinių laisvalaikio 
organizavimas 

12 Pagalba puošiant mokyklą žiemos 
šventėms 

Mokinių taryba Mokinių užimtumas 

13 Kalėdinės labdaros akcijos 
„Gerumas mokykloje“ 
organizavimas. 
  

Gruodžio mėn. 
Mokinių taryba 

Gebės atjausti, būti geresni, 
draugiškesni vieni kitiems. 

14  „Nominacijos 2015“. 
 
 

Sausio mėn.  
 Mokyt. V.Saugūnienė 
 mokinių taryba 

Pasididžiavimas nuveiktais 
gerais darbais, mokymosi 
pasiekimais, blogai 
besielgiančių mokinių 
paviešinimas. 

15 Šv. Valentino dienos paminėjimas. 
 

Vasario mėn. 
Mokinių taryba 

Mokinių laisvalaikio 
organizavimas, bendravimo 
skatinimas. 

16 
 

Dalyvavimas akcijoje „Savaitė be 
patyčių“. 

Pagal Vaikų linijos info 
Mokinių taryba 

Ugdys pagarbą, draugiškumą 
vieni kitiems; 

17 Mokinių, turinčių elgesio 
 problemų, įtraukimas į renginių 
 organizavimą.  

M.m. eigoje 
soc. pedagogė, 
mokinių tarybos nariai 

Mokinių laisvalaikis ir 
prasmingas užimtumas. 

18 Mokinių tarybos išvyka mokslo 
metų pabaigoje.  

m.m. pabaigoje 
A.Vitonytė 

Mokinių tarybos veiklos 
rezultatų aptarimas, 
aktyviausių mokinių 
paskatinimas, apdovanojimas. 

19 Aktyvus dalyvavimas rajono 
mokinių tarybos organizuojamuose 
renginiuose, susitikimai su kitų 
mokyklų MT. 

A.Vitonytė 
Mokinių taryba, 
pirmininkas. 

Mokinių laisvalaikis ir 
prasmingas užimtumas. 

 
Pastabos: Pasiliekame teisę koreguoti renginių datas pagal susidariusią  situaciją bei 

organizuoti neplanuotus renginius. 

SUDERINTA: 
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