
 

Prienų „Žiburio“ gimnazijos 

2017-2018 m. m. veiklos plano 

priedas 

PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO 

VEIKLOS PLANAS 

2017-2018 m. m. 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS:  

 

Veiklos planas parengtas vadovaujantis 2016-2018 m. m. gimnazijos veiklos strateginiu planu, veiklos 

kokybės vidinio įsivertinimo rezultatais.  

 

II. PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SEIMO VEIKLOS TIKSLAS IR 

UŽDAVINIAI:  

 

Tikslas: 

     1. Atstovauti mokinių interesams ir ugdyti mokinių lyderystę įvairiose gimnazijos veiklose. 

Uždaviniai: 

1. Organizuoti įvairias veiklas, remiantis mokinių savivaldos principais: atsakomybė ir pareigingumas, 

bendradarbiavimas ir lygiateisiškumas. 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos pavadinimas Data Atsakingi 

asmenys 

Refleksija 

1. Lyderystės ugdymas įvairiose gimnazijos 

veiklose: 

   

 • Dalyvavimas gimnazijos strateginių 

grupių veikloje 

Mokslo metų 

eigoje 

GMS prezidentas Protokolai 

 • Dalyvavimas Gimnazijos Tarybos 

veikloje 

Mokslo metų 

eigoje 

GMS prezidentas Protokolai 

 • Bendradarbiavimas su Tėvų Taryba Mokslo metų 

eigoje 

GMS prezidentas Informacija 

svetainėje, 



renginys 

 • Gimnazijos pristatymas svečiams 

įvairiomis progomis 

Mokslo metų 

eigoje 

GMS prezidentas Informacija 

svetainėje 

 • Bendradarbiavimas su gimnazijos 

mokytojais, siekiant veikti kartu: 

   

 a) Judriųjų pertraukų organizavimas 

judėjimo savaitės metu, 

b) Gimnazija- Europos sporto dienų 

dalyvė, 

Rugsėjo- 

spalio mėn. 

 

Rugsėjo 29 d. 

P. Kavaliauskaitė 

 

A. Valčiukaitė 

Informacija 

svetainėje 

 c) Mokytojo dienos šventė 

organizavimas, 

Spalio 5 d. L. Ališauskaitė Informacija 

svetainėje 

 d) organizacinė veikla, rengiant 

Mokytojo dienos regatą, 

e) diskusija su mokytojais, tėvais 

apie emocinį jaunimo klimatą 

(„Forumo teatro metodais“- 

„Emocija +“), 

f) ryšių su Alytaus Vanago 

gimnazija užmezgimas (2017-

2018 m.m.), 

Spalio 13 d. 

 

I pusmetyje 

 

 

 

Gruodžio mėn. 

P. Ignatavičiūtė 

 

K. Bilskytė 

 

 

 

G. Lukoševičiūtė 

,,Eteris“, 

straipsnis 

gimnazijos 

svetainėje. 

 

 

Informacija 

svetainėje 

 

 g) akcija Sausio 13-ajai „Atmintis 

gyva-ji liudija“, 

Sausio 12 d.  GMS prezidentas Informacija 

svetainėje 

 h) akcija Kovo 11-ajai Kovo 9 d. GMS prezidentas Informacija 

svetainėje 

 • Bendradarbiavimas su gimnazijos 

bendruomene, buvusiais GMS 

nariais ir mokiniais, gimnazijos 

muziejumi: 

   

 a) Akustinis vakaras Lapkričio mėn. Gabrielė 

Černiauskaitė 

Straipsnis 

gimnazijos 

svetainėje, 

interviu „Žiburio 



žinioms“ 

 b) parodos ,,GMS prezidentai - 

gimnazijos istorijos dalis“ parengimas, 

 

 

 

c) akcija Prienų mieste „Prienų 

„Žiburio“ gimnazijai- 100“ 

II pusmetyje 

 

 

GMS prezidentas Paroda 

 

  Vasario 2 d. GMS prezidentas Straipsnis 

gimnazijos 

svetainėje, 

interviu „Žiburio 

žinioms“ 

 d) Bendradarbiavimas su „Salve“ 

Jaunųjų žurnalistų konferencijos metu, 

 

e) Dalyvavimas debatuose 

 „Ar mokykloje ugdomas 

pilietiškumas?“ 

Gruodžio mėn. 

 

 

Vasario mėn. 

 

 

GMS prezidentas 

 

 

 

G.Lukoševičiūtė 

 

 

 

Straipsnis 

gimnazijos 

svetainėje  

 

interviu „Žiburio 

žinioms 

2. Atstovavimas mokinių interesams, 

renginiai mokiniams: 

   

 • GMS prezidento sveikinimas 

gimnazijos bendruomenei Rugsėjo 

1-osios proga 

Rugsėjo 1 d. L. Ališauskaitė Sveikinimas 

šventės metu, 

informacija 

svetainėje. 

 • Pirmaklasių krikštynos 

 

 

 

 

Spalio 23 d. 

 

 

 

 

D. Šiupšinskas 

B. Kupstas 

 

 

 

Interviu „Žiburio 

žinioms“, 

informacija 

svetainėje. 

 



• Emocinės būsenos tyrimas-

„Emocijų dėžutė“ (Emocija +) 

 

 

Spalio mėn. M. Bublys Diskusija 

 • Prezidento rinkimų kampanija: 

kandidatūrų teikimas, debatai, 

rinkimai, inauguracija 

Spalio16- 

lapkričio 17  d. 

Š. Rūgys Rinkiminė 

agitacija, 

protokolai 

 • Kalėdiniai renginiai: 

✓ „ Kalėdų paštas“ 

✓ „Pyragų diena“- labdaros 

akcija 

✓ Dalyvavimas Kalėdinėje 

pamokoje 

✓ Kalėdinė akcija „Slaptas 

draugas“ 

Gruodžio  

mėn.: 

 

 

R. Kondrotas 

P. Ignatavičiūtė 

 

M. Bublys 

 

R. Kondrotas 

Informacija 

svetainėje  

 

 

 • Sveikinimas abiturientams 

šimtadienio proga 

• Gimnazijos puošimas Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmečio proga 

• Užgavėnių šventė 

Vasario mėn. 

 

Vasario mėn.  

 

Vasario 13 d. 

GMS prezidentas 

 

G.Lukoševičiūtė 

 

V. Gruodytė 

Informacija 

svetainėje.  

Informacija 

svetainėje. 

Informacija 

svetainėje 

 • Valentino dienos šventė 

• Valentino dienos akcija 

Vasario 14 d. 

Vasario 14 d.  

V. Gusaitė 

G.Lukoševičiūtė 

Informacija 

svetainėje 

 • Pažintinė GMS ekskursija po 

Lietuvą 

Gruodžio mėn. GMS prezidentas Informacija 

svetainėje 

 • Akcija ,,Šlepečių diena“ Rugsėjo 23 d. G.Lukoševičiūtė Informacija 

svetainėje 

 • Akcija ,,Tikras gimnazistas dėvi 

uniformą!“ 

Balandžio 

mėn. 

K. Jurkutė Informacija 

svetainėje 

     

 • Akcija „Nepraeik nenusišypsojęs“ 

(„Emocija+“) 

Kovo  mėn. 

 

A.Volungevičiūtė 

 

Informacija 

svetainėje 



 

• Filmų vakarai 

 

Lapkričio- 

kovo mėn. 

 

Kavaliauskaitė P. 

 

Informacija 

svetainėje 

     

 

 

Goda Lukoševičiūtė , GMS prezidentė 

Živilė Jurkšienė, GMS kuruojanti mokytoja 


