
 

 

 

 

                                        VILNIAUS ŽVĖRYNO GIMNAZIJA 

                                            MOKINIŲ SENATO METINIS VEIKLOS PLANAS 

                                              2017 - 2018 m. m. 

Tikslas - padidinti mokinių aktyvumą, dalyvavimą mokyklos veiklose: 

 Švęsti tradicines mokyklos ir tautines šventes. 

 Suorganizuoti naujų, dar nė karto mokykloje nevykdytų renginių. 

 Remtis gerąja kitų mokyklų, aktyvių mokinių patirtimi, ją taikyti Žvėryno gimnazijoje. 

Renginys Data Senato veikla 

VEIKLA MOKYKLOJE 

Rugsėjo 1-osios šventė 2017-09-01 Nešama Lietuvos vėliava. 

Mokytojų diena 2017-10-05 Per pirmą pamoką organizuojamas sveikinimas mokytojams 

(mokytojai vaišinti arbata, dalinami laiveliai ir saldainiai). 

Mokytojų fotografijų paroda 

Filmų vakaras, kostiumų diena 2017-10-13 Organizuojamas konkursas „Įspūdingiausias kostiumas“, 

fotografuojami mokiniai, vilkintys  kostiumais. Balsavimas 

Mokinių senato Facebook puslapyje, mokinių dienyne. 

Nugalėtojui įteikta dovana. 

Apklausa 2017-10-23 Stendas, kuriame mokiniai kviečiami išsakyti savo nuomonę, 

kokios veiklos pageidauja mokykloje ir kokias problemas 

mato. Atsižvelgę į mokinių nuomonę, idėjos įgyvendinamos. 



Tarptautinė tolerancijos diena 2017-11-16 Pertraukų metu mokiniai kviečiami išreikšti savo mintis, kas 

jiems yra tolerancija,\ parašant jas ant didelio paukščio. Po 

renginio jis pakabintas Mokinių senato stende. 

Mokyklos gimtadienis 2017-11-25 Mokiniai kviečiami parašyti sveikinimus, linkėjimus 

Mokyklos gimtadienio proga ant didelio atviruko. Platesnė 

organizacinė veikla 

Кalėdų paštas 2017-12-22 Nuo gruodžio 11d. iki 21d. renkami laiškai/sveikinimai. 

Gruodžio 22d. Mokinių senato nariai dalina kalėdinį paštą 

mokiniams ir mokytojams. 

Sausio 13-osios minėjimas 2018-01-13 Dalyvavimas akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija...“ 

Filmų vakaras 2018-01-19 Rengsime filmų vakarą, kurio metu rodysime skirtingus 

filmus kabinetuose. Mokiniai galės pasirinkti, kokį filmą 

nori žiūrėti. 

Užgavėnės 2018-02-13 Mokinių Senatas surengs maisto mugę. 

Šv. Valentino diena 2018-02-14 Surengtas Valentino dienos paštas, žaidimas „Surask porą“. 

Vakare vyks kaukių- šokių vakaras vyresniųjų  klasių 

mokiniams. 

Kaziuko mugė 2018-03- Senato nariai kartu su 5-6 klasėmis dalyvauja mugėje. 

Kovo 11- osios minėjimas 2018-03-11  Kartu su visa mokykla minime Kovo 11-ąją. 

Tarptautinė šokio diena 2018-04-29 Rengiamas tarpklasinis šokių vakaras (5-8 kl.) Renginį 

organizuosime kartu su šokių mokytoju J. Malinausku. 

Pristatymas „Raudonos nosys“ 2018-05 Rengiama mugė, kurios metu surinktos lėšos bus paaukotos 

organizacijai „Raudonos nosys‘. Taip pat organizuojamas 

susitikimas su organizacijos atstovais. 

Pyragų diena 2018-01 Lėšos skiriamos kilniam tikslui (derinama su mokyklos 

bendruomene) 

Susitikimas su prieglaudos “LESĖ” 

savanoriais 

Data bus tikslinama Susitikimas su organizacijos  „LESĖ” atstovais, savanoriais, 

taip pat planuojama eiti  savanoriauti ir padėti prieglaudos  

darbuotojams 

Susitikimai su kviestiniais svečiais Susitikimai bus 

organizuojami visus 

mokslo metus 

Planuojama pakviesti karininkų, lapkričio 23d. paminėti. 

Sausio- vasario mėnesį planuojama kviesti savanorius.. 

Pavasarį planuojama rengti susitikimą su Gabrieliumi 

Liaudansku- Svaru. Stengsimės į mokyklą pakviesti 

ekspertus, žmones, galinčius pasidalinti savou sėkmės 

istorijomis, motyvuojančiomis mokinius ieškant  savo 

gyvenimo kelio. 

    


