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Mokinių tarybos leidžiamas laikraštis 

2018/2019 m.m. Nr. 1 

 

 

Sveiki, laikraščio skaitytojai! 

Štai ir prasidėjo nauji mokslo metai, pasitikime juos su plačia šypsena veide! 

O kad jums nebūtų nuobodu, visus metus jus lydės „Kristoforo užkulisiai“ ir 

progimnazijos Mokinių taryba, kuriai vadovauja Justinas iš 8a, o jam gelbsti 8d 

mokinys Pijus ir 6d mokinys Vincentas. Pagrindinis Mokinių tarybos tikslas – 

praskaidrinti mokinių kasdienybę ir padėti visiems, kuriems reikia pagalbos. 

Pažadame savo šauniomis idėjomis ir gera nuotaika lydėti jus visus metus! Sėkmės 

mums visiems! 

 

Taigi susipažinkime!  

 Mokinių taryba (MT) – mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus 

mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo  proceso tobulinimo, mokyklos vidaus 

tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais.        

 5-8 klasių seniūnai: 

 5a Gabrielis 

 5b Eimantas 
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 5c Rapolas 

 5d Agnė 

 5e Emilija                                

 6a Akvilė                                                        

 6b Rokas 

 6c Dominykas 

 6d Vincentas 

 6e Paulius 

 7a Aušra 

7b Eglė 

7c Dominyka 

7d Urtė 

7e Ūla 

8a Justinas 

8b Karina 

8c Viltė 

8d Pijus 

8e Miglė 

 

1. Mokinių tarybos tikslas 

MT pagrindinis tikslas – praskaidrinti mokinių kasdienybę ir padėti visiems, 

kuriems reikia pagalbos. Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, 

nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys.  

2. Mokinių tarybos struktūra 

Mokinių tarybą atstovauja mokiniai – 5–8 klasių seniūnai išrinkti klasių 

susirinkimuose. MT veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių. Jis 

išsirenka sau du pavaduotojus. MT renkasi vieną kartą per mėnesį mokyklos 

patalpose. 

3. Mokinių tarybos funkcijos 

 3.1. Mokinių taryba 
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 3.1.1. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina 

atsakomybę. 

 3.1.2. Svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo 

planų, programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

3.1.3. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį. 

3.1.4. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje. 

3.1.5. Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų klausimus. 

3.1.6. Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų 

skyrimo tvarkos.  

3.1.7. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti. 

3.2. Mokinių tarybos teisės 

3.2.1. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo.  

3.2.2. Mokyklos patalpose organizuoja mokinių tarybos susirinkimus. 

3.2.3. Pareiškia savo nuomonę mokytojų tarybos posėdžiuose, anketose, 

apklausose.  

3.2.4. Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso 

tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos 

klausimais. 

3.2.5. Mokykloje organizuoja savivaldos dieną. 

                                                                                          Informaciją parengė 8c 

klasės seniūnė Viltė 

 

INTERVIU SU MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKU 

JUSTINU 
 

 Apibūdink save vienu sakiniu. 

 Esu linksmas, aktyvus, pozityvus, draugiškas žmogus. 

 Kokie tavo pomėgiai? 

 Iš tiesų pomėgių turiu labai daug, bet jei iš jų reiktų išrinkti kelis įdomiausius, 

tai, manau, būtų programavimas, vaizdo įrašų montavimas, diskutavimas 

įvairiomis temomis. 

 Ar sportuoji, jei taip, kokių sporto šakų būrelius lankai? 
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 Taip. Plaukimą, lauko tenisą, krepšinį. 

 Koks tavo mėgstamiausias patiekalas? 

 Vieno mėgstamiausio patiekalo neturiu, bet labai patinka cepelinai, šalta 

pomidorų sriuba, lazanija. 

 Kaip jautiesi šioje mokykloje? 

 Mokykloje jaučiuosi puikiai, į mokyklą einu noriai ir labai džiaugiuosi 

turėdamas tokius nuostabius klasiokus. 

 Kaip sekasi mokslai, ar galėtum išskirti vieną mėgstamiausią dalyką? 

 Man labiau sekasi tikslieji ir socialiniai. Labiausiai patinka geografija. 

 Ar gerai sutari su klasiokais? 

 Kaip ir minėjau, mano klasiokai yra tiesiog nuostabūs ir su jais sutariu puikiai 

(bent su dauguma iš jų :)). 

 Kaip jautiesi būdamas klasės seniūnu? 

 Jaučiuosi atsakingas už visą informaciją, kurią turi sužinoti mano klasiokai, 

jaučiu pareigą - kuo labiau savo klasiokams įrodyti, jog mokykloje mokytis 

smagu. 

 Gal turi merginą? 

 Šiuo metu merginos neturiu, bet turiu nuostabią draugę. 

 Ar patinka keliauti? 

 Manau, man, kaip ir visiems, keliauti yra labai smagu. 

 Kokia įsimintiniausia gyvenimo akimirka? 

 Kadangi gyvenime tų gražių akimirkų labai daug, sunku išrinkti kurią vieną. 

 Ačiū už pokalbį. 

                                                                                            Justiną kalbino 5a klasės 

seniūnas Gabrielis 

 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

 

INTERVIU SU MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO 

PAVADUOTOJU PIJUMI 
 

 Pijau, ar tikėjaisi būti išrinktas Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoju? 

 Tikrai nesitikėjau, kad mane išrinks pavaduotoju, pats nemaniau, kad galėčiau 

tokią pareigą prisiimt. Bet taip išėjo, kad mane pasiūlė, ir kaip ir nebuvo 

išeities. (ech) 
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 Kokius šiais naujais mokslo metais Mokinių taryba planuoja darbus? 

 Turbūt labiau išaiškės planai metams bėgant į priekį, bet kol kas manau, kad 

bandysime įvykdyti daugelį pasiūlymų, iškeltų praeitais metais. Taip pat mūsų 

seniūnų grupelė vis kelia įvairias idėjas, į kurias atsižvelgiame. 

 Kaip manai, su kokiomis problemomis susiduria mūsų mokyklos mokiniai? 

 Turbūt konkrečių problemų nepasakyčiau, visi skundžias, kad per sunkios 

pamokos, na o aš tokia tema kaip ir nelabai ką galiu padaryti. O šiaip labai 

daug skundų dėl spūsčių per pertraukas koridoriuose, bet kaip ir nelabai 

galima jas sumažinti. Tiesiog galima sudrausminti kitus, bet tokie 

sudrausminimai dažniausiai trumpalaikiai, nepakeičia nieko. 

 Kaip mėgsti leisti laisvalaikį? Galbūt jau numanai, kokia veikla norėtum 

užsiimti ateityje? 

 Laisvalaikiu lankau plaukimą, mokausi groti gitara, mokausi naujų kalbų. 

Patinka „tampyti smegenis“ (net nežinau, ar toks dalykas yra) visokiais 

kryžiažodžiais ir panašiai. O ateityje, esu tikras, dirbsiu „McDonald“. O jei 

rimtai,- tai nežinau. 

 Na ir ko pabaigoje palinkėtum mokiniams ir mokytojams? 

 Atsisveikindamas visiems norėčiau palinkėti sėkmės šiais mokslo metais. 

Mokiniams linkėčiau subalansuoti mokslą ir laisvalaikį, kad tenkintų 

pažymiai, bet ir nesijaustumėte lyg dirbate kiaurą parą. Na, o mokytojams 

linkiu, kad mokiniai nesutrikdytų psichinės sveikatos.  
 Ačiū už pokalbį. 

                                                                                          Pijų kalbino 8b klasės 

seniūnė Karina 

 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

 

INTERVIU SU MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO 

PAVADUOTOJU VINCENTU 
 

 Kiek tau metų? 

 12. 

 Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? 

 Spręsti galvosūkius. 

 Įvardink savo mėgstamiausią veiklą. 



 

 

6 

 Plaukiojimas baseine, kortų triukai. 

 Kaip tau sekasi mokslai? 

 Puikiai. Žemiausias įvertinimas aštuoni. 

 Ar planavai būti Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoju? 

 Neplanavau. Džiaugiausi, kai tapau seniūnu. Kai sužinojau, jog yra ir 

Mokinių tarybos  pirmininkas, nusprendžiau pabandyti tapti jo pavaduotoju, 

kodėl gi ne? 

 Ką veiki po pamokų? 

 Lankau baseiną ir dziudo treniruotes. 

 Įvardink savo mėgstamiausią spalvą. 

 Tai būtų dvi: mėlyna ir žalia. 

 O kokios pamokos mieliausios? 

 Anglų kalba, istorija, lietuvių kalba. 

 Ačiū už pokalbį. 

                                                                              Vincentą kalbino 6b klasės 

seniūnas Rokas 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

 

MOKYTOJŲ DIENA KITAIP 

 

Šiemet mokinių taryboje susirinko daug naujų veidų, pasirengusių daryti 

viską, kad mokykla virstų kuo jaukesne vieta.   Mokiniai kiekvienąkart 

aktyviai siūlo idėjas ir bendradarbiauja. 

O belaukdami Mokytojų dienos, sugalvojome pasveikinti savo 

nuostabius mokytojus ir sukurti jiems filmuką. Vos kilus šiai idėjai puolėme 

prie mūsų slapto projekto. Susiskirstę darbus, sparčiu žingsniu ėjome tikslo 

link. Ateidavome į kiekvieną klasę ir filmavome, kaip mokiniai sveikina 

mokytojus. Pagaliau atėjo diena, kurios metu mūsų slaptas projektas buvo 

atskleistas ir visiems kaltininkams. Mes nesitikėjome tokių mokytojų reakcijų. 

Tai buvo pats nuostabiausias momentas - matyti mūsų mokytojus tokius 

laimingus. 

       Mūsų sveikinimas pavyko! Mes labai didžiavomės savo darbu!  

        

                                         7c klasės seniūnė Dominyka ir jos pavaduotoja Ieva 
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◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

 

 

Jei tu kuri, pieši, maketuoji, turi originalių idėjų, junkis prie 

mūsų! 

 

 

 

 

 

 

 

 


