
GRUZDŽIŲ  GIMNAZIJOS 

 

SENIŪNŲ TARYBOS VEIKLOS PROGRAMA 2023 m.* 

 

 

Programos tikslas – telkti socialiai atsakingą, pilietišką  gimnazijos bendruomenę  ir  kurti  bendrumo jausmą gimnazijoje 

 

Programos uždaviniai:  

 

1.                   Ugdyti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją. 

2.                   Organizuoti pilietiškumą ugdančias veiklas bendruomenei. 

 

Eil.

Nr. 
Veikla Laukiamas rezultatas Atsakingas asmuo Terminas 

1 2022 m. seniūnų tarybos veiklos aptarimas ir 2023 

m. seniūnų tarybos veiklos programos 

aprobavimas. 

80 proc. mokinių įgis planavimo gebėjimus, 

bendradarbiavimo įgūdžius ir sustiprins 

pilietines iniciatyvas 

A.Lengvenienė 

A.Mickevičius 

mokinių savivalda 

Sausis 

2 Pokalbis seniūnų taryboje „Antrojo trimestro 

pasiekimai“ 

 

 

85 proc. mokinių supras bendravimo ir 

bendradarbiavimo su mokytojais ir klasių 

auklėtojais naudą 

90 proc. mokinių sustiprins pilietines 

iniciatyvas 

A.Lengvenienė 

A.Mickevičius 

Vasaris 

 

3 Ekskursija aktyviems savivaldos nariams ir 

savanoriams 

Sustiprintas savivaldos bendruomeniškumo 

jausmas. 90 proc. mokinių įvertins aktyvaus 

dalyvavimo savivaldoje naudą. 

A. Lengvenienė 

A.Mickevičius 

I pusmetis 

4 Minėjimai: Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija...“; Kovo 11 

d. – Nepriklausomybės atkūrimo diena 

90 proc. mokinių sustiprins pilietines 

iniciatyvas 

 

A.Mickevičius, 

mokinių savivalda 

Per metus 

 

5 Akcijos (socialinės-paramos akcijos, diena be 

kuprinių, miego diena, Valentino diena  ir pan.) 

 

Apie 75 proc. savivaldos narių dalyvaus 

akcijose. Apie 60 proc. mokinių stiprins 

socialines, emocines, pilietines,  

kompetencijas.  

Apie 80 proc. mokinių savivaldos narių 

gebės organizuoti veiklas, teikti pagalbą, 

įtraukti draugus.  

5-8, I-IV gimn. kl. 

savivaldos nariai 

Per metus 



6 Modulių ir neformaliojo ugdymo poreikių 2023-

2024 m. m. apklausa.  

 

 

Bus ištirti 95 proc. mokinių poreikiai dėl  

modulių ir neformalaus ugdymo veiklų 

pasirinkimą. 17 proc. savivaldos narių įgis 

apklausos organizavimo įgūdžių. 

R. Jalinskaitė Kovas 

 

7 Akcija Darom Į kartu su vietos bendruomene 

organizuojamą veiklą įsitrauks apie 20 proc. 

5-8 ir I-IV gimn. kl. mokinių ir 10 proc. 

tėvų.  Mokiniai stiprins pilietines ir 

socialines kompetencijas. 

5-8, I-IV gimn. kl. 

savivaldos nariai  

Balandis 

7 Gimnazijos bendruomenės diena 

 

Apie 70 proc. mokinių įsitrauks į renginių 

organizavimą, supras bendruomeniškumo 

jausmą ir gimnazijos esybę. 

R. Jalinskaitė Balandžio 

28 

9 Motinos diena Į kartu su vietos bendruomene 

organizuojamą miestelio puošimo veiklą 

įsitrauks apie 10 proc. 5-8 ir I-IV gimn. kl. 

mokinių ir 5 proc. tėvų. Sudarytos salygos 

tėvams ir mokiniams tenkinti 

savirealizacijos poreikį per savanorišką 

veiklą.  

5-8, I-IV gimn. kl. 

savivaldos nariai 

Gegužė 

10 Mokinių savivaldos mokymai. 

Mokymų apie savanorystę organizavimas I-IV 

gimn. kl. mokiniams. Susitikimai su savanoriais 

Ugdomas bendradarbiavimas tarp mokinių ir 

jaunimo organizacijų. Apie 80 proc. 

mokinių susipažins su savanorystės 

galimybėmis.  

R. Jalinskaitė 

A. Lengvenienė 

A.Mickevičius 

I pusmetis 

 Dalyvavimas Tėvo dienos dviračių žygyje Į kartu su vietos bendruomene 

organizuojamą sveikatingumo akciją 

įsitrauks apie 10 proc. 5-8 ir I-IV gimn. kl. 

mokinių ir 5 proc. tėvų. Skatinamas mokinių  

bendruomeniškumas ir fizinis aktyvumas. 

5-8, I-IV gimn. kl. 

savivaldos nariai 

Birželis 

9 Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

organizuojamas Solidarumo bėgimas 

Ugdoma mokinių socialinė atsakomybė, 

skatinamas bendruomeniškumas ir fizinis 

aktyvumas. Į veiklą įsitrauks apie 15 proc. 

tėvų ir 70 proc. mokinių.  

R. Jalinskaitė Rugsėjis 

10 Helovynas  I-IV gimn. kl.  mokiniams Palaikomi partnerystės ryšiai su kitų 

mokyklų savivaldomis. Apie 40 proc. I-IV 

gimn. kl. mokinių įgis renginio 

organizavimo patirties. Apie 50 proc. I-IV 

I-IV gimn. kl. 

savivaldos nariai 

Spalis 



gimn. kl. mokinių įgis bendradarbiavimo 

įgūdžių. 

11 2023 m. seniūnų tarybos veiklos aptarimas ir 2024 

m. seniūnų tarybos veiklos programos sudarymas. 

Sudaryta 2024 m. seniūnų tarybos veiklos 

programa 

R. Jalinskaitė 

A. Lengvenienė 

A.Mickevičius 

Gruodis  

*Programa gali būti koreguojama, papildoma 

 

Seniūnų tarybos koordinatoriai: 

A. Lengvenienė 

A.Mickevičius  

 

 


