
 

 

ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJA 

GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ANALIZĖ UŽ 2021 METUS 

 

2021 metais mokinių tarybos pagrindiniai veiklos tikslai buvo: 

1. Atstovauti mokinių interesams dalyvaujant gimnazijos valdyme, bendradarbiaujant su gimnazijos 

vadovais prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, kuriant darnią ir saugią aplinką. 

2. Mokytis bendradarbiavimo, komandinio darbo, lyderystės ir pilietiškumo principų. 

3. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius gebėjimus. 

 

  2021 m. buvo užplanuota daug edukacinių, prevencinių bei pažintinių veiklų, pvz. prevencinė akcija 

„Mokykloje gera kaip namuose“, netradicinė veikla „Dzien samorządu uczniowskiego“, edukacinės išvykos 

ir t.t.  Deja, dėl karantino sąlygų 2021 m. I pusmetyje ne visos veiklos buvo įvykdytos.  

2021 II pusmetyje mokinių tarybos veikla yra daug aktyvesnė, nuo š.m. rugsėjo mėnesio visos užplanuotos 

veiklos yra sėkmingai įvykdytos: 

- 2021-10-05 Mokytojo dienos šventės organizavimas. 

- 2021 m. spalio 11-13 d. 5-8, IG-IVG klasių mokinių ir mokytojų tyrimas tema “Mokinių tarybos 

veikla gimnazijoje”. 

- 2021 m. spalio 13-28 d. 1-IVG kl. mokinių akcijos “Pamiętamy” organizavimas (bendradarbiavimas 

su B. Vokės seniūnija). 

- 2021-12-06 renginio “Mikolajki” organizavimas 1-4 klasių mokiniams.  

 

  Mokiniai nuolat bendradarbiauja ir padeda socialinei pedagogei organizuoti prevencines, sveikatos 

ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo veiklas, pvz. 2021 m. birželio mėn. padėjo organizuoti netradicinę dieną 

mokykloje, kurios metu mokiniai turėjo sportinius, pažintinius bei edukacinius užsiėmimus lauke. 2021-11-

16 padėjo organizuoti Tolerancijos dieną mokykloje. Paruošė pranešimus, kuriuos pristatė 1-IIIG klasių 

mokiniams pamokų metu, diskutavo šia tema su mokiniais bei mokytojais, padėjo kurti tolerancijos miestus 

ir t.t. 2021 m. lapkričio 30 d. padėjo organizuoti AIDS dienos minėjimą. Bendradarbiaujant su svekatos 

priežiūros specialiste paruošė emblemas,  pranešimus ir pristatė mokiniams bei mokytojams.  

  Mokinių tarybos nariai esant galimybei dalyvauja įvairiuose mokymuose, jaunimo susitikimuose, kurių 

metu tobulina viešojo kalbėjimo kompetencijas, socialinius įgūdžius (pvz. 2021-11-16 dalyvavo Žmogaus 

teisių balso, Nyderlandų Karalystės ambasados Lietuvoje ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus 

Samuelio Bako muziejaus kvietimu kartu su savo bendraamžiais iš Vilniaus miesto, Kėdainių ir Jonavos 

rajonų gimnazijų dalyvavo žmogaus teisių mokymuose).  

  Dėl karantino 2021 m. I pusmetyje ne visos užplanuotos veiklos buvo įvykdytos. 

  Analizuojant ir apibendrinant Mokinių tarybos veiklą už 2021metus vertiname gerai. 

 

       Parengė: Mokinių tarybos kuratorė R. Nanartovič 

 


