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Tikslas- paskatinti mokinius atstovauti savo interesus, aktyviai dalyvauti organizuojamose veiklose, gerinti komandinį darbą, bendradarbiauti 

su tėvais, mokytojais ir administracija mokinių labui. 

 Švęsti tradicines mokyklos ir tautines šventes; 

 Suorganizuoti naujų, dar nė karto mokykloje nevykdytų renginių; 

 Remtis asmenine ir kitų mokyklų patirtimis ir jas pritaikyti mokyklos veiklos kokybės gerinimui. 

 Atsižvelgti į mokinių poreikius, nuomonę, pasiūlymus. 

*MS- mokinių senatas 

Renginys Data Mokinių senato veikla esant 

karantinui 

Mokinių senato veikla mokiniams 

mokantis mokykloje 

Rugsėjo pirmosios šventė 2021-09-01 - MS sveikins į renginį atvykusius 

svečius. 

Susitikimas su tėvų komiteto 

atstovais 

2021- 09 MS turės pokalbį „Teams“ platformoje 

su atstovais iš tėvų komiteto. 

MS susitiks su atstovais iš tėvų 

komiteto aptarti bendradarbiavimą 

ateinančiais mokslo metais. 

MS susitikimas su 5-8 klasių 

seniūnais 

2021-09 MS atstovai turės pokalbį „Teams“ 

platformoje su 5-8 kl. klasių atstovais 

aptarti kaip progimnazistai galėtų 

prisidėti prie mokinių senato veiklos. 

MS atstovai susitiks su 5-8 kl. klasių 

atstovais aptarti kaip progimnazistai 

galėtų prisidėti prie mokinių senato 

veiklos. 

Susitikimas su MS alumni  2021-09 MS suorganizuos susitikimą „Teams“ 

platformoje su mokyklą jau baigusiais 

mokinių senato nariais. 

MS suorganizuos susitikimą su 

mokyklą jau baigusiais mokinių senato 

nariais. 

Mokytojų diena 2021-10-05 MS parengs ir nusiųs mokytojams 

sveikinimą. 

MS parengs mokytojams sveikinimą 

prieš pamokas ir pirmos pamokos 

metu. 

Moliūgų šventė 2021-10-28 MS nariai pasidalins atsiųstomis 

moliūgų nuotraukomis socialiniuose 

tinkluose . 

MS nariai išneš ir lauke sustatys 

moliūgus, 7val. ryte ir 18val. vakare 

juose uždegs žvakutes. 

Tarptautinė tolerancijos diena 2021-11-16 MS paminės tolerancijos dieną 

socialiniuose tinkluose. 

MS suorganizuos renginį tolerancijos 

dienai paminėti. 



Lietuvos kariuomenės diena 2021-11-23 MS suorganizuos nuotolinį susitikimą 

su svečiu(-iais), kurie papasakos apie 

savo veiklą Lietuvos gynybos 

struktūroje. 

MS suorganizuos susitikimą su 

svečiu(-iais), kurie papasakos apie 

savo veiklą Lietuvos gynybos 

struktūroje. 

Mokyklos gimtadienis 2021-11-25 MS parengs ir paskelbs sveikimą 

mokyklos gimtadienio proga. 

MS padės ruošiant lankstinukus, 

plakatus, padės palaikyti tvarką 

mokyklos gimtadieniui 

organizuojamuose renginiuose. 

Šv. Kalėdos Savaitė prieš Kalėdų atostogas MS suorganizuos nuotolinį kalėdinį 

žaidimą/konkursą. 

MS suorganizuos Kalėdų paštą, jį 

išdalins, surengs kalėdinį žaidimą/ 

konkursą. 

Sausio 13-osios minėjimas 2022-01-13 MS socialiniuose tinkluose paminės 

Sausio 13-osios įvykius. 

MS prisidės prie Sausio 13-osios 

įvykių minėjimo, mokyklos kieme ir 

ant mokyklos palangių išdėlios ir 8 

valandai uždegs žvakučių. 

Valentino diena 2022- 02- 14 MS socialiniuose tinkluose paskelbs 

sveikinimą ir suorganizuos virtualų 

žaidimą/ pramogą Šv. Valentino dienai 

paminėti. 

MS suorganizuos Šv. Valentino paštą, 

laiškus išdalins. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos 

minėjimas 

2022- 02- 16 MS socialiniuose tinkluose paskelbia 

sveikinimą Vasario 16-osios proga. 

MS prisidės prie Vasario 16-osios 

minėjimo. 

Užgavėnės 2022- 03-01 MS socialiniuose tinkluose paskelbs 

sveikinimą Užgavėnių proga 

MS nariai bus atsakingi už Užgavėnių 

renginio tvarką. 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo diena 

2022-03-11 MS paskelbs sveikinimą Kovo 11-

osios proga. 

MS prisidės prie Kovo 11-osios 

minėjimo. 

Tarptautinė Žemės diena 2022-04-22 MS paskelbs sveikinimą Žemės dienos 

proga. 

MS suorganizuos renginį Žemės 

dienai paminėti. 

V.Ž.G. (Veikliausi. Žaviausi. 

Gabiausi.) apdovanojimai 

2022-05 (06) MS suorganizuos nuotolinį renginį. MS suorganizuos V.Ž.G. 

apdovanojimus.  



Gedulo ir vilties /okupacijos ir 

genocido dienų minėjimas 

2022-06-14/15 MS paminės socialiniuose tinkluose MS suorganizuos minėjimui skirtą 

renginį. 

Susitikimai su kviestiniais svečiais Visų mokslo metų eigoje MS stengsis suorganizuoti kiek galima 

daugiau ir kuo kokybiškesnių 

susitikimų „Teams“ platformoje su 

įvairiais svečiais, įdomiomis 

asmenybėmis. 

MS stengsis suorganizuoti kiek galima 

daugiau ir kuo kokybiškesnių 

susitikimų su įvairiais svečiais, 

įdomiomis asmenybėmis. 

Bendradarbiavimas su Lietuvos 

moksleivių sąjunga (LMS) 

Visų mokslo metų eigoje MS dalyvaus LMS organizuojamuose renginiuose, vadovų klubuose, forumuose 

bei mokymuose. Ten atstovaus mūsų mokyklos mokinius, o juose įgytomis 

žiniomis dalinsis su kitais mūsų mokyklos mokiniais. 

Mokyklos uniformų dėvėjimas Visus mokslo metus - MS ieškos būdų kaip paskatinti 

mokinius dėvėti mokyklinę uniformą. 

Mokinių atstovavimas mokyklos 

vidinėse institucijose 

Visus mokslo metus MS atstovaus mokinius Mokyklos Taryboje, darbo grupėse ir kt. 

    

    

 


