ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJA
MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS PLANAS
2022–2023 m. m.
BENDROJI DALIS
1. Mokinių savivaldą sudaro klasių seniūnai ir mokiniai, išrinkti į mokinių savivaldą.
Mokinių savivalda dirba pagal veiklos planą, kurį susidaro,
pildo įvairiais Lietuvos
moksleiviams organizuojamais renginiais, dalyvauja akcijose ir projektuose.
2. Mokinių savivalda vadovaujasi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos Mokinių tarybos
nuostatais, Mokinių savivaldos nuostatais ir Mokinių prezidento rinkimų tvarka.
3. Mokinių savivaldai vadovauja Mokinių prezidentas.
Gimnazijos 2022-2023 m. m. veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai
1. Prioritetai:
1.Sudaryti sąlygas ir padėti kiekvienam mokiniui siekti mokymosi pažangos ir asmenybės
brandos ūgties.
2.Stipri, solidari, bendrų tikslų siekianti gimnazijos bendruomenė.
Tikslas: I. Kurti veiksmingą, motyvuojančią mokytis aplinką.
Uždaviniai:
1. Kurti saugią mokymosi aplinką, puoselėjant pagarba ir pasitikėjimu grįstus tarpusavio
santykius.
2. Identifikuoti mokinių poreikius, polinkius ir galimybes, atsižvelgti į mokinių skirtybes
organizuojant mokymąsi.
3. Gerinti mokymą taikant veiksmingiausius mokymo metodus, kuriant funkcionalią,
šiuolaikišką aplinką.
4. Teikti savalaikę ir veiksmingą mokymosi pagalbą mokiniams, siekiant užtikrinti mokinių
pasiekimų ir pažangos optimalumą, visybiškumą ir pastovumą.
5. Tobulinti mokinių pažangos stebėsenos ir refleksijos strategijas, užtikrinant kiekvieno
mokinio individualią pažangą.
6. Organizuoti veiklas, padedančias mokiniams ugdytis savivokos, savivertės, socialumo ir
ateities planavimo kompetencijas.
Tikslas: II. Plėtoti solidarią, nuolat besimokančią gimnazijos bendruomenę, siekiančią
bendrų tikslų.
Uždaviniai:
1. Skatinti lyderių veiklą, kuri telktų gimnazijos bendruomenę pokyčiams, inovacijoms
ugdymo srityje.
2. Skatinti ir palaikyti mokinių lyderystę įvairiose veiklose, gimnazijos savivaldoje.
3. Plėtoti ir stiprinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir tėvų bendradarbiavimą,
siekiant mokinių pažangos.
4. Veiksmingiau naudoti gimnazijos veiklos įsivertinimo, mokinių pasiekimų ir pažangos
duomenis planuojant veiklas ir jų tobulinimą.
5. Plėtoti sistemingą bendradarbiavimą su socialiniais partneriais rajone, šalyje ir
tarptautinėje erdvėje.
Tikslas: III. Parengti gimnazijos 2023 – 2027 metų strateginį planą.
Uždaviniai:
1. Atlikti 2020 – 2022 metų gimnazijos strategijos įgyvendinimo analizę.
2. Įtraukti į gimnazijos 2023 – 2027 metų strategijos rengimą visų gimnazijos
bendruomenės grupių atstovus.

3.
Parengtą gimnazijos 2023 – 2027 metų strateginio plano projektą pristatyti
bendruomenei ir pateikti tvirtinti gimnazijos steigėjui.

SITUACIJOS ANALIZĖ IR PRIORITETAI
Susitarimų laikymasis: uniforma, lankomumas
Prezidento rinkimai
Šauniausios klasės rinkimai – galimybė ir paskata kiekvienam mokiniui dalyvauti mokyklos
gyvenime
Renginių organizavimas
Skatinti ir palaikyti mokinių lyderystę įvairiose veiklose, gimnazijos savivaldoje.

Mokinių savivaldoje dirba gimnazistai. Gimnazijos mokinių savivaldą kviečia Mokinių prezidentas
Rokas Auryla.
Mokinių savivaldos siekis –aktyvinti klasių savivaldą, skatinti mokinių saviraiškos plėtrą, skatinti,
kad gimnazistai dalyvautų pilietiškumo renginiuose, ugdytųsi sveikos gyvensenos nuostatas,
bendrautų ir bendradarbiautų su kitomis mokyklomis. Šiais mokslo metais vyks Mokinių
prezidento rinkimai. Bendradarbiaujant su kitais bendruomenės nariais, bus skatinamas gimnazistų
atsakingumas laikantis priimtų susitarimų, kuriant saugią, sveiką, mokymuisi ir poilsiui patrauklią
aplinką.
MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Kryptys:
turiningos, įvairiapusės, svarbiausiomis vertybinėmis nuostatomis (pagarba ir
įsipareigojimas bendruomenei ir jos tradicijoms, atsakingumas, darbštumas, pasitikėjimas,
sąžiningumas, tolerancija, pilietiškumas, patriotizmas) grįstos veiklos, atitinkančios mokinių
saviraiškos poreikius, inicijavimas ir organizavimas.
Tikslai:
 Stiprinti klasių savivaldą, skatinti iniciatyvumą, atsakingumą, kūrybiškumą.
 Kurti draugišką aplinką, ugdyti tolerancija, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio
santykius.
 Ugdyti mokinių tautinę ir pilietinę savimonę.
Uždaviniai:
 Dalyvauti respublikoje organizuojamuose mokinių savivaldos renginiuose, akcijose, burti
gimnazijos moksleivius įvairių akcijų, projektų vykdymui.
 Koordinuoti visų klasių savivaldą, įsijungti į gimnazijoje, rajone, respublikoje vykstančias
veiklas, skatinti teigiamus mokinių gyvenimo pokyčius, kūrybiškai taikyti naujoves savo
darbe.

Įvairiapuse veikla skatinti mokinių pozityvaus elgesio ir vertybinių nuostatų formavimąsi.

Dalyvauti kuriant mokymąsi ir kūrybiškumą skatinančias gimnazijos erdves.

Skatinti gimnazijos bendruomenę laikytis priimtų susitarimų.

Veikla:





Rugsėjis
Rinkimai klasėse į mokinių savivaldą, veiklos planavimas.
Turizmo diena. Rugsėjo 30, organizuoja fizinio ugdymo mokytojai, Aušra Baublienė,
sveikos gyvensenos grupė.
Mokinių prezidento rinkimų kampanija – rugsėjo 19- spalio 27. Organizuoja Rinkimų
komisija
Gimnazisto inauguracijos šventė rugsėjo 29 d. Organizuoja antrokai.
Spalis




















Tarptautinė Mokytojų diena, rengia ketvirtokai
Simono vardo diena, spalio 28, ruošia Aušra Baublienė su pirmokais
Lapkritis
Tolerancijos diena, organizuoja socialinė pedagogė Roma Girčienė, psichologė Jurgita
Gedeikienė, dorinio ugdymo mokytojos Vida Kačinienė ir Daiva Bukauskienė
Lapkričio 22–gimnazistų, kovotojų už Lietuvos laisvę, diena, organizuoja istorijos
mokytojai
Gruodis
Kalėdų eglutės įžiebimas – organizuoja darbo grupė ir pirmokai
Kalėdiniai renginiai – karnavalo temą siūlo ir renginį veda antrokai, aktų salę puošia
trečiokai, eglę puošia ketvirtokai, mokyklą ir klases puošia visi
Sausis
Sausio 13 d. minėjimas – dalyvauja visos klasės
Krepšinio turnyras Mokinių prezidento taurei laimėti – organizuoja Prezidentas
Vasaris
Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimas – organizuoja darbo grupė
Šimtadienis – organizuoja trečiokai
Kovas
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimas – organizuoja darbo grupė
Knygnešio diena – organizuoja biblioteka, muziejus, dalyvauja visos klasės
Balandis
Šokių fiesta – organizuoja Aušra Danisevičienė ir Birutė Knyzelienė
Gegužė
Europos diena – organizuoja Dalia Kubaitienė ir Europos klubas
Birželis
Sporto šventė miesto pušyne – organizuoja fizinio ugdymo mokytojai

Mokinių savivaldos darbui vadovauja Mokinių prezidentas Rokas Auryla, IVb,
Sekretorė Austėja Ignotaitė, IV b.
Savivaldos nariai
Klasė Seniūnas
Ia
Vytė Kubaitytė

Savivaldos narys
Emilija Gedvilaitė

Ib

Austėja Stonytė

Rimvydas Lidžius

Ic

Ieva Valančiūtė

Matas Viliušis

Id

Eivina Stonkutė

Giedrė Martinkutė

II a

Donata Stasytytė

Edvinas Maslauskas

II b

Samanta Rimkutė

Enrika Aurylaitė

II c

Evelina Gečaitė

Julija Zobėlaitė

II d

Audronė Žukauskaitė

Roberta Vaitkutė

III a

Andrieja Rimkutė

Samanta Vyšniauskaitė

III b

Martyna Komskytė

Gustas Šadbaras

III c

Kamilė Šiaudvytytė

Deimantė Petrauskaitė

III d

Viltė Kybartaitė.

Beata Krenciūtė.

IV a

Ugnė Lapinskytė.

Gvidas Undaravičius

IV b

Austėja Ignotaitė.

Aistė Arnašiutė

IV c

Laurynas Zavjalovas

Lukas Straukas

IV d

Gustas Lesčiauskas

Justas Taurinskas

Mokinių savivaldos sekretorė

Austėja Ignotaitė

