GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS
SENIŪNŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 2022 m.*
Programos tikslas – Stiprinti bendruomenės narių pilietines ir socialines kompetencijas.
Programos uždaviniai:




Eil.
Nr.
1.

Stiprinti pilietiškumo iniciatyvas.
Įtraukti kuo daugiau mokinių į aktyvų dalyvavimą gimnazijos savivaldoje.
Kurti gerą socialinę ir emocinę atmosferą, bendrumo jausmą gimnazijoje.

Veikla

Laukiamas rezultatas

Atsakingas asmuo

Terminas

2021 m. seniūnų tarybos veiklos aptarimas ir 2022 80 proc. mokinių įgis planavimo gebėjimus, Seniūnų tarybos
m.
seniūnų
tarybos
veiklos
programos bendradarbiavimo įgūdžius ir sustiprins nariai
aprobavimas.
pilietines iniciatyvas
P. Izonytė
A. Mickevičius

Sausis

2.

Sausio 13 d. minėjimas „Atmintis gyva, nes 90 proc. sustiprins pilietines iniciatyvas
liudija...“

Sausis

3.

Diskusija „Įtraukusis ugdymas. Ar mes jam
pasirengę?“ Tėvų atstovai, mokiniai, mokytojai,
švietimo skyriaus atstovas.

Sausis

4.

Pokalbis seniūnų taryboje „Antrojo trimestro
pasiekimai“
Vasario 16 d. – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

5.

Respublikinė akcija „Savaitė be patyčių“
Kovo 11 d. – Nepriklausomybės atkūrimo diena,
minima socialinėje erdvėje

Seniūnų tarybos
nariai
P. Izonytė
A. Mickevičius
L. Jokubaitienė
Išsiaiškinti tėvų, mokytojų ir mokinių R. Veikalienė
nuomonę apie įtraukujį ugdymą, frustracijas
ir nusimatyti planą joms mažinti. Mokinių
taryba, tėvų taryba ir mokytojai.
85 proc. mokinių supras bendravimo ir M. Meiliulytė
bendradarbiavimo su mokytojais ir klasių P. Izonytė
auklėtojais naudą
A. Mickevičius
90 proc. mokinių sustiprins pilietines E. Butkus
iniciatyvas
L. Jokubaitienė
Apie 85 proc. mokinių ugdys pilietiškumo, Seniūnų tarybos
bendradarbiavimo, atjautos kompetencijas.
nariai
P. Izonytė
M. Meiliulytė

Vasaris

Kovas

6.

Pokalbis seniūnų taryboje „Trečiojo trimestro 85 proc. mokinių supras bendravimo ir
pasiekimai“
bendradarbiavimo su mokytojais ir klasių
auklėtojais naudą

7.

Gimnazijos gimtadienis

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

B. Novikas
L. Jokubaitienė
B. Novikas
M. Meiliulytė
P. Izonytė
A. Mickevičius
E. Butkus
G. Grudikytė
B. Novikas
P. Izonytė
A.Mickevičius

Apie 70 proc. mokinių įsitrauks į renginių
organizavimą, supras bendruomeniškumo
jausmą ir gimnazijos esybę.
Apskrito stalo diskusija „Kaip aš jaučiuosi Apie 70 proc. mokinių įsitrauks į renginių
gimnazijoje“
organizavimą, supras bendradarbiavimo
naudą.
Savivaldos diena
Apie 70 proc. bendruomenės narių sustiprins P. Izonytė
Helloweenas
pilietines ir socialines kompetencijas
E. Butkus
B. Novikas
Mokinių Prezidento rinkimai
Apie 90 proc. bendruomenės narių sustiprins B. Novikas
pilietines kompetencijas
E. Izonytė
Pyragų diena (Kepti pyragus, rinkti lėšas ir Apie 80 proc. mokinių įgys pilietinės E. Butkus
paaukoti)
atsakomybės ir asmenybės brandos, V. Atstopaitė
savanorystės
gebėjimus
bei
bendradarbiavimo su socialiniais partneriais
įgūdžius.
Renginys „Kalėdų belaukiant...“
Apie 80 proc. mokinių gebės organizuoti G. Grudikytė
veiklas, teikti pagalbą, įtraukti draugus.
V. Atstopaitė
E. Izonytė
Modulių ir neformaliojo ugdymo poreikių 2022- Ugdomas bendradarbiavimas tarp mokinių, II-IV gim. klasės
2023 m. m. apklausa.
tėvų, mokytojų ir miestelio bendruomenės.
seniūnai ir
pavaduotojai
Savanorystės akcijos (pvz. „Darom|“ arba kitos Apie 60 proc. bendruomenės narių sustiprins 5-8 kl. ir II-IV gim.
akcijos)
socialines kompetencijas
klasės seniūnai ir
pavaduotojai
Popamokinė socialinė veikla (pagal situaciją)
Apie 80 proc. mokinių gebės organizuoti 5-8 kl. ir II-IV gim.
veiklas, teikti pagalbą, organizuoti, įtraukti klasės seniūnai ir
draugus.
pavaduotojai

Kovas

Balandis
Gegužė

Spalis

Spalis
Lapkritis

Gruodis

Gruodis

Per mokslo
metus
Per mokslo
metus

*Programa gali būti koreguojama, papildoma
*Nenumatytais atvejais veiklos programa ir terminai gali keistis

Seniūnų tarybos kuratorius:

A. Mickevičius
Prezidentė:
P. Izonytė

