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Tikslas – padidinti mokinių aktyvumą, skatinti dalyvavimą mokyklos veiklose, gerinti komandinį darbą, motyvuoti mokinius išsakyti 

savo nuomonę ir pasiūlymus. 

 

• Švęsti tradicines mokyklos ir tautines šventes; 

• Suorganizuoti naujų, dar nė karto mokykloje nevykdytų renginių; 

• Remtis gerąja kitų mokyklų, aktyvių mokinių bei asmenine patirtimi, ją taikyti Vilniaus Žvėryno gimnazijoje. 

• Atsižvelgti į mokinių pasiūlymus, nuomonę, poreikius. 

 

 

Renginys Data Senato veikla 

Rugsėjo 1-osios šventė 2020 – 09 – 01 Mokinių Senatas sveikins svečius, 

atvykusius į renginį. 

Mokinių Senato pristatymas mokiniams 2020 – 09 – 15 MS nariai supažindinami su nauja 

kuruojančia pavaduotoja Jurgita Guobiene. 

Priimami nauji nariai. 

Mokytojų diena 2020 – 10 - 06 Prieš pirmą pamoką ir per pirmą pamoką 

surengsime sveikinimą mokytojams. 

Susitikimas su svečiais iš Europos jaunimo 

organizacijos 

 

2020 – 10 – 15, 16  I ir II klasėms bus suorganizuotas 

susitikimas su Europos jaunimo 

organizacijos atstovu. 

Moliūgų šventė 2020 – 10 - 22 MS nariai padės ryte sunešti ir uždegti 

žvakutes esančias moliūguose. Žvakutės 

turės degti nuo 7:15 val. ryte. 

Pyragų diena  2020 – 11 – 06 MS socialiniuose tinkluose pasveikins 

visus su Pyragų diena ir paskatins prisidėti 

prie gerumo akcijos. 

Tarptautinė tolerancijos diena 2020 – 11 – 16 Mokinių Senatas nuotoliniu būdu surengs 

renginį tema „Tolerancijos dėlionė“.  

Mokyklos gimtadienis 2020– 11 – 25 Senato nariai prisidės ruošiantis mokyklos 

gimtadieniui. Nuotoliniu būdu paskelbsime 

apie šią dieną mokyklos bendruomenei 



sukurdami pasveikinimą socialiniuose 

tinkluose. 

Kalėdų paštas 2020 – 12  Mokinių Senatas suorganizuos Kalėdinį 

paštą ir išnešios laiškus į klases. 

Gražiausio, kūrybingiausio Kalėdų senelio 

rinkimas 

2020 - 12 MS nariai surengs gražiausio Kalėdų 

Senelio rinkimus. Pasirūpins gera nuotaika 

ir prizais. 

Sausio 13-osios minėjimas 2020– 01 – 13 Senato nariai prisidės prie Sausio 13-osios 

minėjimo. Mokyklos kieme sudėliosime 

žvakutes, taip pat žvakutės degs ir ant 

mokyklos palangių.  

Projektas ,,Žemė” 2020 - 01 MS organizuos, rengs projektus 

,,Sveikuolių tako” įrengimui mokyklos 

teritorijoje. Sveikuolių tako idėja turėtų 

būti įgyvendinta pavasarį. 

Apskrito stalo diskusijos su mokyklos 

administracija ir Vaiko gerovės komisija 

Visus mokslo metus Mokinių Senatas stengsis prisidėti prie 

problemų, kylančių mokykloje bei jų 

sprendimų ir atstovauti mokinių balsą.  

Bendradarbiavimas su Lietuvos Moksleivių 

Sąjunga (LMS) 

2020 - 2021 MS nariai dalyvaus LMS 

organizuojamuose Vadovų klubuose, 

diskusijose bei mokymuose. Jų metu 

pasisems žinių, patirties ir idėjų.  

Mokyklos uniformos Visus mokslo metus Mokinių Senatas prisidės prie uniformų 

dėvėjimo tikrinimo, skatinimo jas dėvėti ir 

suvokimo, kam jos yra reikalingos. 

2021 m. II pusmečio planas  

Pasaulinė radijo diena 2021 – 02 – 12  Pertraukų metu MS nariai per mokyklos 

radiją leis muziką.  

Vasario 16 –osios minėjimas  2021 – 02 - 16 Mokinių Senatas padės mokykloje 

sudėlioti žvakutes, parašys skelbimą 

socialiniuose tinkluose.  



Užgavėnės  2021 – 03 - 05 Mokinių Senatas padės suorganizuoti 

šventę, parašys skelbimus mokykloje ir 

kvietimą dalyvauti socialiniuose tinkluose.  

Kovo 11-osios minėjimas 2021 – 03 - 11 Mokinių Senatas socialiniuose tinkluose 

paskelbs priminimą apie šią dieną.  

Kaziuko mugė 2021 – 03 – 22  MS socialiniuose tinkluose paskelbs 

,,Skaniausių ir išradingiausių blynų” 

konkursą. Pasirūpins nugalėtojų prizais.  

,,Sveikuolių tako” įrengimo maketas 

mokykloje 

2021 – 04 - 01 Mokinių Senatas parengs ,,Sveikuolių 

tako” projektus. 

Susitikimas su buvusiais Mokinių Senato 

pirmininkais 

2021 - 04 Mokinių Senatas pasikvies buvusius MS 

pirmininkus į mokyklą, kurie papasakos 

apie savo patirtį ir gautą naudą iš MS, kuri 

jiems pravertė gyvenime.  

,,Sveikuolių tako” įrengimas 2021 – 05  Per gegužės mėnesį MS pasirūpins 

,,Sveikuolių tako” įrengimu mokykloje, 

pasirūpins medžiagomis, iš kurių jis bus 

pagamintas.  

V.Ž.G apdovanojimai 2021 – 05  Mokinių Senatas suorganizuos V.Ž.G 

apdovanojimus.  

Pirmininko rinkimai 2021 – 05  MS išsirinks naują pirmininką. 

 


