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MAŽEIKIŲ SODŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ KOMITETO 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

 

 
  Planas parengtas vadovaujantis 2017- 2017 m. m. mokyklos metinės veiklos plano tikslais. 

 

Mokinių komitetas 2017-2018 m.m. į savo veiklos planą įsitraukia veiklas, derančias su šiais mokyklos  

metinės veiklos plano tikslu: 

 

1. Gerinti mokyklos įvaizdį ir viešuosius ryšius 

 

 

 Nr. Uždaviniai Priemonės Data 

1. Gerinti mokyklos įvaizdį 

ir viešuosius ryšius 

Rugsėjo pirmoji – Mokslo ir žinių dienos šventė 09-01 

  Naujų mokinių komiteto narių priėmimas. Idėjų 

generavimas, kaip geriau atstovauti mokiniams 

Rugsėjis 

  Susitikimas su klasių atstovais dėl 2017-2018 

m.m. renginių organizavimo 

Rugsėjis 

  Susitikimas su klasių seniūnais dėl mokinių  

saviraiškos ir turiningo laisvalaikio poreikių  

Rugsėjis 

  Susitikimas su klasių atstovais dėl  šviečiamosios 

gyvulininkystės programos „LIEDER“ vykdymo 

Kiekvieną 

mėnesį 

  Tarptautinė mokytojo diena 10-05 

  Susitikimas su klasių auklėtojais, mokiniais dėl 

Kalėdinio karnavalo 

11 mėn. 

  „Penktokų priimtuvės“ 11 mėn. 

  Respublikinė akcija „Tolerancijos diena“ 11-16 

  Kalėdinis  karnavalas 12-22 

  Akcija „Išpuoškime mokyklą“ Gruodis 

  Sausio 13-osios, Vasario 16- osios, Kovo 11- 

osios  pilietinės akcijos 

01-13 

02-15 

03-10 

  Pramoginiai žaidimai „Ieškau Valentino“ 02-14 

  Mokyklos  mokinių prezidento rinkimai Gegužė  

  Tarmokyklinė akcija „Europos judrioji savaitė“ 09-19-23 

  Penktų klasių  mokinių socializacijos savaitė Rugsėjis 

  Akcija „Pyragų diena“ 11-06 

  Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas 11-16 

  Popietė „Atsiminimų sonetas“, skirta mirusiems 

mokytojams, mokiniams, bendruomenės nariams 

atminti. 

Lapkritis 

  Labdaros, savanorystės akcijų organizavimas Gruodis 

  Susitikimas su klasių atstovais dėl Lietuvos 100-

mečio paminėjimo renginių 

Gruodis 
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  Tarpinstitucinė akcija „Vienybės ratu“ 01-13 

  Šventė „Juozapinių turgus“ 03-16 

  Veiksmo savaitė „Be patyčių“ Kovas 

  Tarpmokyklinis konkursas- popietė „ Aš tikrai 

myliu Lietuvą“ 

Kovas 

  Velykinių margučių paroda Kovas- 

Balandis 

  „Sodų garbė 2018“ Gegužė 

  Mokslo metų pabaigos šventė Birželis 15 

 Kita veikla Mokinių komiteto 2016-2017 m.m. veiklos 

analizė, veiklos gairių 2017-2018 m.m. 

planavimas 

Rugsėjis 

  Rengiamos apklausos dėl neformaliojo švietimo 

būrelių poreikio 2018-2019 m.m. 

Gegužė 

 Per mokslo metus Bendradarbiavimas su dalykų mokytojais 

organizuojant renginius, projektines dienas, 

išvykas, netradicines pamokas 

 

  Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis   

  Atstovavimas mokinių interesams mokyklos 

taryboje 

 

  Atstovavimas mokiniams sprendžiant  iškilusias 

problemas 

 

  Dalyvavimas Lietuvos moksleivių sąjungos 

(LMS), Mažeikių r. mokinių tarybos veikloje 

 

                                                              Mokinių komiteto pirmininkė  Irma Bukauskaitė                 


