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1. ĮVADAS. APIE LEIDINĮ.

Labas, moksleivi! 

   Tavo rankose – savivaldų pradžiamokslis. Ši knyga taps 
pagrindiniu tavo vedliu, siekiant, kad mokinių balsas būtų girdimas 
tavo mokykloje, tavo mieste ir visoje šalyje!
   Perskaitęs šį leidinį žinosi, kuo skiriasi geras vadovas nuo    Perskaitęs šį leidinį žinosi, kuo skiriasi geras vadovas nuo 
lyderio, kaip suburti komandą, kaip bendradarbiauti ir tinkamai 
atstovauti savo, moksleivio, balsui.  Juk mokinių savivalda - tai tik 
mažas žingsnelis, nuo kurio prasidės įspūdžių ir patirties kupinas 
gyvenimas.



2. MOKINIŲ SAVIVALDA 
  

  Dažnas moksleivis mokinių savivaldą įsivaizduoja kaip renginių organizavimo būrelį 
ar kompaniją draugų, susirenkančią pajuokauti. Juk ką gali pakeisti grupė jaunų žmonių? 
Tačiau tai klaidingi stereotipai, juos paneigia realūs mokinių savivaldos nuveikti darbai - 
mokyklos pokyčiai.Tad kas gi ji ir su kuo ji valgoma? 
      
  Mokinių savivalda  Mokinių savivalda – tai demokratišku būdu išrinktų nenustygstančių vietoje, noru degančių, 
nebijančių atsakomybės mokinių komanda.  Svarbiausia jos paskirtis: atstovauti mokinių 
interesams, spręsti mokykloje iškilusias problemas. Taip pat ši komanda kuria jaukią mokyklos 
aplinką, skatina ir ugdo pilietiškumą.Tai reiškia, kad po pamokų susirinkę moksleiviai suka 
galvas, kaip padidinti suoliukų kiekį mokyklos kieme, kaip originaliai paminėti valstybines 
šventes, kaip spręsti mokyklos šalčio problemas ir kt.  Mokinių savivalda stengiasi, kad 
kiekvieno, net pačio mažiausio pirmokėlio balsas būtų išgirstas. 
   Mokinių savivaldos formos gali būti įvairios - tai mokinių taryba, seniūnų taryba,    Mokinių savivaldos formos gali būti įvairios - tai mokinių taryba, seniūnų taryba, 
prezidentūra ar kitokio pavadinimo ar struktūros mokinių interesams atstovaujanti komanda. 
 Struktūra ar pavadinimas nekeičia mokinių savivaldos paskirties ir tikslo.
   Neretai pasitaiko, kad mokinių savivaldos mokykloje yra tik formali ir įsteigiama tik todėl, 
kad tai rekomenduoja įvairūs teisės aktai ar mokyklos administracija. Todėl savaime kyla 
klausimas – kokia savivaldos prasmė ir ką ji suteikia mokiniui, mokyklai ir šaliai? 

Mokinių savivalda ypatinga tuo, jog :

    • Skatina pilietinį aktyvumą – atstovaujant mokinių interesus, prisidedama prie savo ir 
bendraamžių aplinkos gerinimo;
  • Ugdo kolektyvinę ir socialinę atsakomybę – išmokstama dirbti komandoje, jausti 
atsakomybę už savo elgesį, patikėtus darbus, o prireikus – pagelbėti komandos draugams, 
kartu taisant jų klaidas;
  • Ugdo ateities lyderius – darbas komandoje visuomet siejasi su lyderių atradimu, jų 
lyderystės savybių tobulinimu;
    • Prisidedama prie mokyklos mikroklimato kūrimo – mokiniai kartu su kitomis mokyklos 
savivaldos institucijomis rūpinasi mokyklos mikroklimatu, priima sprendimus dėl jų gerinimo;
  • Deda pagrindus karjerai – ugdomi socialiniai gebėjimai, išmokstama tinkamai spręsti 
kylančias problemas, planuoti savo laiką, darbus, įgyjama motyvacijos siekti užsibrėžtų tikslų.
  • Atveria galimybes dalyvauti regiono, šalies ar užsienio šalių moksleivių veiklose, 
projektuose.



3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.1.  Kaip žmonių grupė virsta komanda?

   Kiekviena komanda startuoja kaip darbo grupė ir tik vėliau perauga į tarpusavyje 
bendradarbiaujančią komandą. Negalima tikėtis, kad susirinkę moksleiviai iškart taps darniu 
kolektyvu ar geriausiais draugais, kad požiūriai sutaps. Tad visi turi praeiti kelis etapus:

1. Formavimasis. 1. Formavimasis. Nariai iš pradžių nelabai žino savo vaidmenis, taisykles ir ko jie tikisi patys bei 
ko iš jų tikisi kiti. Per bendravimą kiekvienas sužino, koks elgesys komandoje yra priimtinas, visi 
kartu nustato esmines darbo taisykles, pvz.: kalbėti po viena, nevalgyti susirinkimų metu ir pan. 
2. Audra. Nariai pradeda nesutarti dėl tikslų ir asmenybių - dažnai priešiškai nusiteikę mokiniai 
ir stengiasi pasipriešinti pagrindinėms taisyklėms, nustatytoms formavimosi etapo metu. 
Nesutarimai neretai iššaukia ginčus ir pykčius, kurie veda prie bendrų sprendimų kūrimo. 
Svarbu suprasti, kad pykčiai  - nėra blogai; tai komandos formavimosi etapas.
3. Normalizavimasis.3. Normalizavimasis. Nariai susitaria dėl darbo stiliaus, sukuriamas darbo mechanizmas - 
komanda šlifuojasi. Šiame etape yra sprendžiami konfliktai, pradeda atsirasti vieningumas, 
palaikymas. Čia privalomas visos grupės dalyvavimas, o ne keletos balsingesnių narių. Ilgainiui 
visi nariai pradeda drąsiai reikšti asmeninę nuomonę, nebereikia skatinti, klostosi artimesni 
santykiai.
4. Veikla. Įsivyrauja pozityvus, kūrybiškas ir našus komandinis darbas - komandos nariai 
supranta savo ir kitų pareigas, orientuojasi į darbą, o ne į pykčius ar pašalinę veiklą.
5. Užbaigimas.5. Užbaigimas. Vyksta darbo užbaigimas, darbo rezultatų, kartu ir komandos narių, 
įsivertinimas.

 



3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.1.  Kaip žmonių grupė virsta komanda?

  Nesvetimas faktas, jog pirmi susibūrimai yra kiek svetimi - visi vengia kalbėti, 
nedrąsiai muistosi savo vietoje ar yra nudelbę akis į telefonus. Tam, kad mokiniai pažintų 
vienas kitą artimiau, sustiprintų ryšius, galima pasitelkti įvairias priemones:

• Susipažinimo žaidimai (rasi prieduose. Priedas nr. 1).

• • Bendro tikslo suformulavimas ir nuoseklus konkrečių veiksmų planavimas. Juk dirbti yra 
lengviau, kuomet žinai veiksmų seką, kuomet matai, kiek dar liko darbų nuveikti, o prie kurios 
veiklos jau galima dėti varnelę. Bendras tikslas neleis pamiršti, kodėl kiekvieną savaitę po 
pamokų sėdima ir ieškoma bendrų problemos sprendimų.

• Pagalba vienas kitam atliekant tam tikras užduotis. Tai, kas vienam atrodo paprasta ir 
lengva it du kart du, kitam gali būti didžiausias galvos skausmas, tad draugiška pagalbos ranka 
neturėtų būti svetimas dalykas.

• • Bendrų sėkmės akimirkų patyrimas ir pasidalijimas jomis. Sėkmės istorijos įkvepia augti 
komandos narius, kuria tarpusavio pasitikėjimą, leidžia matyti kiekvieno patyrimą.

• Nuolatiniai susitikimai ir grįžtamasis ryšys. Komandoje dirbti yra kur kas smagiau, kuomet 
gerai pažįsti savo komandos narius, pasitiki jais ir gali su jais būti savimi. 

 



Daug ramiau, kai kiti 
žino mano silpnybes..

3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.2 Vaidmenų pasiskirstymas komandoje - kas būsiu aš, o kuo būsi tu?

Kiekvienas į mokinių savivaldą atsineša unikalių kompetencijų, kurias galima pritaikyti įvairiais 
būdais dar įvairesnėse situacijose. Pavyzdžiui, išrenkamas kūrybiškas ir idėjų nestokojantis 
mokinys. Jis komandą gali įkvėpti suorganizuoti puikią prevencinę akciją prieš šiukšlinimą. Jo 
darbas ir entuziazmas neblės, jei nebus trukdoma atsiskleisti jo gebėjimams ir realizuoti save. 

Pavyzdžiui, Moniką komandos draugai apibūdina kaip labai komunikabilią, kūrybingą ir svajoti Pavyzdžiui, Moniką komandos draugai apibūdina kaip labai komunikabilią, kūrybingą ir svajoti 
linkusią merginą, kuri visuomet pirmoji pažeria šūsnis idėjų projektams. Monika labai mėgsta 
kultūrinius renginius ir jos galvoje knibždėte knibžda naujų sumanymų, todėl ji jaučiasi prastai, 
kai mokinių tarybos vadovas Simas paskyrė ją protokoluoti susirinkimus ir tvarkyti mokinių 
parlamento iždą. Ko gero, kyla natūralus klausimas – o kaip gi sužinoti, kokį vaidmenį mokinys 
prisiima komandoje?

Komandos pareigybes aptarsime kitame skyrelyje, kadangi komandos formavimosi pradžioje Komandos pareigybes aptarsime kitame skyrelyje, kadangi komandos formavimosi pradžioje 
svarbu pažinti narius - jų įpročius, savybes. Tyrinėjant individualius vaidmenis, „komandoms 
naudingi žmonės“ yra suskirstyti į aštuonis tipus, kurie pateikti žemiau esančioje lentelėje. 
Kiekvienas iš šių vaidmenų turi ir silpnybių, ir teigiamų savybių, kaip ir kiekvienas komandos 
narys. Šis „vaidmenų eksperimentas“ leidžia labiau pažinti ir suprasti vienas kitą.



3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.2 Vaidmenų pasiskirstymas komandoje - kas būsiu aš, o kuo būsi tu?

TIPAS TIPIŠKI 
BRUOŽAI

TEIGIAMOS 
SAVYBĖS

Kompanijos 
darbuotojas

Pirmininkas

Augalas

Modeliuotojas

Išteklių 
tyrinėtojas

Atliekantis 
apdailą

Komandos 
darbuotojas

Stebėtojas, 
vertintojas

Socialus, 
gana jautrus 
ir švelnus

Gebėjimas reaguoti į 
iššūkius ir situaciją bei 
palaikyti komandos 

dvasią

Neryžtingumas 
kriziniais 
momentais

Blaivus, be 
emocijų ir 
apdairus

Nuovokumas, 
diskretiškumas ir 
užsispyrimas

Trūksta 
įkvėpimo ar 
gebėjimo 
įkvėpti kitus

Konservatyvus, 
pareigingas ir 
nenuspėjamas

Organizaciniai 
gebėjimai, praktiškas 
protas, daug dirbantis 

Trūksta 
lankstumo, 
neįsileidžia 
abejotinų idėjų

Ramus, 
kontroliuojantis 
save ir pasitikintis 

savimi

Ne daugiau nei 
įprastas 

intelektas ir 
kūrybinės galios

Labai įsitempęs, 
mėgstantis 
bendrauti ir 
dinamiškas

Veržlumas ir 
pareigingumas, 
nepasiduodantis 

inertiškumui, ramybei 
ar saviapgaulei

Polinkis į 
nekantrumą, 
susierzinimą iš 
provokacijos

Individualistas, 
rimtas ir 

netradiciškas

Genialumas, puiki 
vaizduotė, intelektas ir 

žinios

Skrajoja 
padebesiais

Ekstravertas, 
entuziastas, 
smalsus ir 
bendraujantis

Gebėjimas bendrauti su 
žmonėmis ir tyrinėti 

naujus dalykus. Gebėjimas 
reaguoti į iššūkius

Linkęs prarasti 
susidomėjimą 
praėjus 
pirmajam 

susižavėjimui

Kruopštus, 
tvarkingas, 
neramus ir 
sąžiningas

Gebėjimas padaryti 
viską iki galo, 
perfekcionizmas

Polinkis 
jaudintis dėl 
niekų. Nenoras 
palikti visa 
taip, kaip yra.

Gebėjimas tinkamai bendrauti 
su visais potencialiais 

pagalbininkais be išankstinio 
nusistatymo, labai objektyvus

LEISTINOS 
SILPNYBĖS



Kitą kartą 
mokėsiu!

3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.3 Komandos integracijos problemos

  Kiekviena komanda susiduria su įv. problemomis, viena jų - komandos narių 
arba pačios komandos negebėjimas prisitaikyti prie asmens ar komandos bei jos 
veiklos. 

Integravimosi problemos paprastai yra dvejopos:

• • išorinės – sudėtingas naujoko integravimasis į komandos darbą.
• vidinės – komandos viduje susiklosto padėtis, kai narys komandos kolegų yra 
„atstumiamas“ arba jis pats negeba prisitaikyti prie komandos.
     

    Vidinio pobūdžio integravimosi problemas geriausia spręsti kuo daugiau 
bendraujant su komanda ir jai bendraujant tarpusavyje. Svarbu būti 
dėmesingiems ir pakantiems, drauge analizuoti problemas ir stengtis visus 
įtraukti į bendrų sprendimų priėmimą.

  Ne mažiau svarbu ir žinoti, kas yra svarbu naujokams :

• sudaryti sąlygas kaip įmanoma geriau susipažinti su komandos veikla, tikslais, 
vidaus taisyklėmis;
• susipažinti tarpusavyje;• susipažinti tarpusavyje;
• įtraukti naujoką į komandos veiklą, skiriant bent mažiausius darbelius, kad jis 
galėtų „apšilti kojas“;
• prieš priimant naujoką pasikalbėti apie tai su komandos nariais, parengti juos 
sutikti ir priimti naują narį.



3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.4 Komandos vidinių problemų nustatymas - pirmi prisvilę blynai

  Kaip vaikai neužauga be mėlynių ir nubrozdinimų ant kelių ar nubalnotos nosies, taip   Kaip vaikai neužauga be mėlynių ir nubrozdinimų ant kelių ar nubalnotos nosies, taip 
ir kiekviena komanda patiria nuosmukių. Tenka išgyventi ir sudėtingas situacijas, kuomet 
tvyro slogi nuotaika, ir organizacinius nesklandumus, nesekmes. Todėl yra svarbu 
išmokti rasti problemas, jas išanalizuoti ir rasti tinkamą sprendimo būdą, kad kitą sykį 
problema nebūtų kliūtis.
  Sakoma, kad vien problemos įsivardijimas ir pripažinimas jau yra didelis žingsnis link   Sakoma, kad vien problemos įsivardijimas ir pripažinimas jau yra didelis žingsnis link 
jos sprendimų. Tai padaryti galima įvairiausiais būdais - asmeniniais tarpusavio 
pokalbiais, kritikos išsakymo vakarais komandoje, refleksija po kiekvieno renginio ir pan.

Būtų galima išskirti šiuos problemos sprendimo etapus:

• Negatyvių reiškinių ar procesų pastebėjimas.• Negatyvių reiškinių ar procesų pastebėjimas. Tai gali būti komandos narių 
motyvacijos sumažėjimas, darbo rezultatų pablogėjimas, organizacinių sunkumų 
atsiradimas, apkalbos, nepasitenkinimas ir kt. Tam tikros problemos, pvz. vienkartinis 
apatiškumas tam tikrai veiklai gali būti ir nuovargio požymis po sunkaus savaitgalio, 
išsisprendžia pačios. Tačiau pastebėjus pasikartojančius veiksnius verta sunerimti.

• Problemos suformulavimas.• Problemos suformulavimas. Svarbu ne tik pastebėti negatyvius procesus, bet ir 
aiškiai suformuluoti pačią problemą. pavyzdžiui, komandos narių motyvacijos 
sumažėjimas. Tikslus įvardijimas leis suprasti problemos rimtumą ir aktualumą.

• Problemos analizavimas.• Problemos analizavimas. Dažna klaida – problemos painiojimas su jos sukeltomis 
pasekmėmis. Žinoma, pasekmė taip pat yra problema, bet siekiant pašalinti neigiamus 
procesus keliančius dalykus, tenka orientuotis į esminę problemą. Tai galime palyginti su 
bėgančiu puodu – užuot stengęsi išspręsti „problemą“ – išvalyti per puodo kraštus 
srūvantį vandenį, mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kodėl bėga puodas – galbūt per 
stipri ugnis, nenukėlėme dangčio ir pan., nes panaikinus pasekmes, problemos esmė 
niekur nedingsta, todėl natūralu, kad tų pačių neigiamų padarinių gali kilti ir vėliau.

• Problemos sprendimo plano susidarymas.• Problemos sprendimo plano susidarymas. Įvertinus problemą, suvokus jos 
priežastis ir rengiantis ją pašalinti, reikia susidaryti planą, kokiu būdu bus sprendžiama 
problema: kas, kada, kaip ir ką darys. Konkretumas neleis kilti sąmyšiui ar pasimetimui.

• Grįžtamasis ryšys. Sprendžiant problemą ir vykdant atitinkamus veiksmus, svarbu 
stebėti, kuria linkme ir kaip keičiasi procesai. Jeigu viskas krypsta ne ta linkme, derėtų 
peržiūrėti problemos sprendimo planą. Taip pat svarbu atsižvelgti į aplinkinių, mokyklos 
administracijos ar kuratoriaus, nuomonę ir kitus veiksnius.

  Į šiuos procesus įtraukiama visa komanda, nes tik visapusiškai įvertinus aplinkybes ir   Į šiuos procesus įtraukiama visa komanda, nes tik visapusiškai įvertinus aplinkybes ir 
problemos priežastis, galima pasiekti puikių rezultatų ir užkirsti kelią joms kilti ir vėl. 
Tuomet nariai įgauna pasitikėjimo savo ir komandos draugų jėgomis, spręsdami bendrus 
klausimus ir taip prisidėdami prie savo aplinkos gerinimo.



3. KOMANDA – KAIP JĄ SUBURTI IR IŠLAIKYTI?
3.5 Komandos skatinimas

  Kiekvienas darbas yra sėkmingas ir našus, jei dirbantieji yra patenkinti, motyvuoti ir 
atsidavę darbui. Kiekvienam žmogui malonu, kai jo darbas yra įvertinamas, nes tai jam 
suteikia naujų jėgų toliau siekti užsibrėžtų tikslų, o kartu ir prisidėti prie bendro rezultato.

  
Mokinių savivaldos narių skatinimas yra savotiškas atlygis už jų sunkų darbą, ypač kai Mokinių savivaldos narių skatinimas yra savotiškas atlygis už jų sunkų darbą, ypač kai 
darbas nėra atlyginamas finansiškai. Tai yra svarbu visai komandai - kiekvienas nori 
palaikyti ir paskatinti savo draugus. 

Komandos narių skatinimas kartu yra ir:

• atlygis už nuveiktus darbus;
• narių motyvavimo priemonė;
• jaukios atmosferos kūrimasis;
• didina komandos nario pasitikėjimą savimi, vadovu, komanda ir jos tikslais.• didina komandos nario pasitikėjimą savimi, vadovu, komanda ir jos tikslais.

  Moksleivius reikia skatinti ne tik epizodiškai už pasiektus puikius rezultatus, pvz. kas 
pusmetį, bet ir tuomet, kai nepasiseka. Kiekvienam yra svarbus tiek lyderio, tiek kitų 
narių palaikymas ir supratimas.

  Skatinimo priemonių gali būti įvairių, tai priklauso nuo komandos tikslų, 
susiformavusių tradicijų. Pateikiame keletą pavyzdžių:

• padėkojimas už nuveiktus darbus ar suteiktą pagalbą;
• mokyklos administracijos inicijuota padėka už veiklą;• mokyklos administracijos inicijuota padėka už veiklą;
• „šauniausio komandos nario“ rinkimai;
• iškylų ar neformalių pasisėdėjimų rengimas ir kt.

BENDRAS 
REZULTATAS



4. PAREIGYBĖS

  Kiekvienas komandos narys prisiima tam tikrą vaidmenį, todėl renkantis, 
kandidatuojant ar skiriant asmenį tam tikroms pareigoms, vertėtų atsižvelgti ir į tai, kokį 
paprastai vaidmenį asmuo prisiima komandoje. Apie tai jau kalbėjome praėjusiame 
skyrelyje. Ne mažiau svarbūs kriterijai yra:

1. Kandidato turima patirtis. 1. Kandidato turima patirtis. Pavyzdžiui, pirmininke nori tapti ir Julija, ir Augustė. 
Tačiau Julija yra jauniausia, ką tik prisijungė prie komandos, tuo tarpu Augustė su 
mokinių savivalda dirba jau trečius metus. Komanda nusprendė, kad pirmininke turėtų 
būti Augustė.

2. Kandidato asmeninės charakterio savybės. Pavyzdžiui, Paulius yra labai 
išsiblaškęs ir neatidus smulkmenoms, todėl jam būtų labai sunku atidžiai tvarkyti mokinių 
tarybos iždą.

3. Komandos poreikiai.3. Komandos poreikiai. Pavyzdžiui, Saulė turi nemažai projektų rengimo ir dokumentų 
valdymo patirties, taip pat geriau už kitus komandos draugus geba organizuoti kultūrinius 
renginius. Komanda nusprendė, kad Saulę geriau reikėtų skirti renginių organizavimo 
komiteto vadove.

Prieduose rasite nesunkų testą, kuris gali padėti nuspręsti, kokiai pareigybei žmogus yra 
tinkamesnis. (Priedas nr. 2)



5. VADOVAS AR LYDERIS? O GAL DU VIENAME?

  Nors šiandien dažnai galime išgirsti, jog vadovas ir lyderis - du skirtingi dalykai, retai 
kada išvysime įmonės vadovą ir įmonės lyderį. Nūdienos realijos lemia, kad šios savybės 
telpa viename asmenyje. Vadovavimas bus neefektyvus, jei nesirems lyderiavimu, 
pasireiškiančiu vadovo sugebėjimu sutelkti žmones sėkmingai įgyvendinti tikslus. 

  Kadangi situacijos, užduotys, strategijos, tikslai ir pati komanda yra nestabilūs ir   Kadangi situacijos, užduotys, strategijos, tikslai ir pati komanda yra nestabilūs ir 
kintantys reiškiniai, lyderystė ir vadovavimas taip pat turi būti lankstūs ir dinamiški.

Pateikiame 10 dažniausiai sutinkamų vadovų savybių:



Koks vadovas, 
tokia ir komanda

5. VADOVAS AR LYDERIS? O GAL DU VIENAME?

  Vadovui, t.y. mokinių savivaldos pirmininkui, apsvarstant bei įvertinant prisiimtą 
atsakomybę neužtenka remtis vien mokinių savivaldos įstatais ar mokyklos vidaus 
taisyklėmis. Reikia prisiminti, jog :

• Pirmininkas nustato darbo krūvį ir jį reguliuoja.• Pirmininkas nustato darbo krūvį ir jį reguliuoja. Daugelyje mokyklų savivaldos 
nariai paprasčiausiai susitaikys su vis didėjančiu darbo krūviu, tačiau tai paveikia jų 
sveikatą ir asmeninę gerovę, o ilgainiui ir motyvaciją dirbti. Todėl tai turėtų prisiminti 
vadovai, kurie arba nekeičia darbotvarkės, arba skiria vis daugiau darbo.

• Pirmininkas turi apsvarstyti metodus, kaip užtikrinti savo ir komandos 
profesionalų elgesį. Atlygio (turinčio tiek materialią, tiek nematerialią išraiškas) 
nebuvimas negali būti neprofesionalaus elgesio pasiteisinimas.

• Pirmininkas turi įsipareigojimų ir už komandos ribų: jis atstovauja ir • Pirmininkas turi įsipareigojimų ir už komandos ribų: jis atstovauja ir 
reprezentuoja komandą viešojoje erdvėje, už mokyklos ribų. Nuveiktų darbų ir 
informacijos kokybė atspindi atsakomybę, su kuria atliekami darbai.

  Nedera pamiršti, kad savivaldos pirmininkas vertinamas pagal tai, kaip dirba jo 
komanda, tad jis privalo mažiau skirti dėmesio tam, ką gali atlikti pats, o daugiau – kaip 
gali įgalioti kitus dirbti. Mokinių savivalda susilauks didesnės sėkmės, jei sudarys sąlygas 
kiekvienam kiek įmanoma daugiau prisidėti savo darbu. 



6. PATARIMAI VADOVUI arba VADOVĖLIS VADOVĖLIUI

  Taisyklių, kaip tapti geru vadovu, yra be galo daug ir įvairiausių. Atrodo, jos visiems 
girdėtos ir banalios, tačiau akivaizdu, kad patarimų tikrai nebūna per daug, juk vadovo 
įgūdžiai, asmeninės savybės bei paties priimti sprendimai lemia bet kurio verslo sėkmę.

  Tam, kad mokinių savivaldos pirmininko darbas būtų lengvas ir naudingas, reikia   Tam, kad mokinių savivaldos pirmininko darbas būtų lengvas ir naudingas, reikia 
pritaikyti tinkamą sistemą, skirtą veiklai organizuoti. Prieš pasirenkant, svarbu 
atsižvelgti į kelis aspektus: 

• Komandos narių skaičių. Pavyzdžiui, jeigu seniūnų tarybai priklauso 64 seniūnai, 
vargu, ar susiskirsčius į tris komitetus ar tris darbo grupes visi institucijos nariai bus 
maksimaliai įtraukti į darbą, o pats darbas bus našus.

• Komandos narių patirtį ir kompetenciją.• Komandos narių patirtį ir kompetenciją. Įgūdžių trūkumui esant, vertėtų kurį laiką 
tarpusavyje pasiskirstyti tik kelias veiklos sritis, kad naujokai turėtų pakankamai laiko 
įgyti reikiamos patirties bei kompetencijos ir ateityje patys galėtų sėkmingai prisiimti 
atsakomybę už tam tikras sritis.

• Planuojamos veiklos mastą. Jeigu mokinių savivalda ketina vykdyti plataus masto 
veiklą, reikėtų įvertinti, kokias galimas sritis reikės koordinuoti ir kokių bei kiek žmonių 
išteklių reikės.

• Sritis, į kurias yra orientuota mokinių savivaldos veikla.• Sritis, į kurias yra orientuota mokinių savivaldos veikla. Pavyzdžiui, jeigu mažo 
kaimelio mokyklos mokinių tarybos veikla labiausiai orientuota į kultūrinių renginių 
organizavimą mokyklos bendruomenei ir ji neketina rengti tarptautinio masto projektų, 
vargu ar mokinių taryboje atsiradusio tarptautinių ryšių komiteto veikla bus naudinga ir 
reikalinga.

• Mokyklos bendruomenės poreikiai ir lūkesčiai.• Mokyklos bendruomenės poreikiai ir lūkesčiai. Neretai mokinių savivaldos nariai 
užmiršta, kad viena iš pagrindinių jų funkcijų – atstovauti mokinių interesams, o 
atstovavimo būdai ir formos neapsiriboja vien kultūrinių renginių organizavimu. 



6. PATARIMAI VADOVUI arba VADOVĖLIS VADOVĖLIUI

6.1. Susirinkimų vedimas

  
  Mokinių savivaldos darbo produktyvumas priklauso nuo savivaldos susirinkimuose   Mokinių savivaldos darbo produktyvumas priklauso nuo savivaldos susirinkimuose 
sukurtų neformalių taisyklių bei jų laikymosi. Tokius dalykus, kaip kalbėti po vieną, norint 
pasisakyti kelti ranką, nevalgyti susirinkimų metu ir pan. reikia tvirtai nusistatyti, kad 
nebūtų kliudoma darbo našumui. Patys susirinkimai gali būti įvairaus pobūdžio, tiek 
formalūs, tiek neformalūs. Štai keli pavyzdžiai, kaip turėtų atrodyti formalūs mokinių 
savivaldos susirinkimai:

• Susirinkimus veda mokinių savivaldos pirmininkas arba jo paskirtas kitas asmuo, • Susirinkimus veda mokinių savivaldos pirmininkas arba jo paskirtas kitas asmuo, 
padedamas mokinių savivaldos kuratoriaus. Pabandyti pravesti susirinkimą turėtų 
kiekvienas - taip įgaunama patirties bei suprantama, kokia iš tikrųjų tai yra atsakomybė.

• Susirinkimas turėtų vykti tik su susirinkimo darbotvarke, kurią reikia paskelbti prieš 
susirinkimą. Darbotvarkėje turi būti nurodyti visi būsimi sprendžiami klausimai. Ją 
papildyti gali kiekvienas.

• Susirinkimo metu pateikti tikslingą ir su nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją. • Susirinkimo metu pateikti tikslingą ir su nagrinėjamais klausimais susijusią informaciją. 
Nukrypstantys pokalbiai ar juokeliai, žinoma, praskaidrina nuotaiką, bet kas per daug, 
tas negerai - susirinkimuose ieškoma problemos sprendimų būdų, o ne ko kito. Tačiau 
pats informacijos pateikimas gali būti žaismingas.

• Susirinkimo metu priimti sprendimai protokoluojami. Taip užfiksuojama, kas už ką yra 
atsakingas ir atskaitingas.

  Protokolo šabloną rasite prieduose (Priedas nr. 3)

  Neformalius susirinkimus daryti ir vesti yra paprasčiau struktūriškai - nebūtina   Neformalius susirinkimus daryti ir vesti yra paprasčiau struktūriškai - nebūtina 
darbotvarkė, galima apsiriboti tik vienu klausimu, nebūtinas protokolavimas. Tokio tipo 
susirinkimas yra orientuotas į mokinių savivaldą, kaip į komandą, o ne į sprendimų 
priėmėją.

  Svarbu nebijoti originaliai ir laisvai pažvelgti į susirinkimus - susirinkimus galima daryti 
stovint, šokant, vaikštant, keičiant aplinką ir pan. Tai leis komandai tapti dinamiškesnei.
Daugiau patarimų, kaip pravesti susirinkimą, rasi priedų skyrelyje (Priedas nr. 4)



6. PATARIMAI VADOVUI arba VADOVĖLIS VADOVĖLIUI

6.2. Refleksija

  
 Po tam tikrų veiklų - debatų klubo, pilietinės akcijos ar pan. - reikia įsivertinti, kaip  Po tam tikrų veiklų - debatų klubo, pilietinės akcijos ar pan. - reikia įsivertinti, kaip 
renginys praėjo: įsivardinti pliusus ir minusus. Procesas, kurio metu apmąstome ir 
įsisąmoniname savo veiklą ir galime imtis atitinkamų veiksmų, yra vadinamas 
refleksija. Jos tikslas – tobulinti savo veiklą, todėl ji turėtų būti kryptinga, tikslinga, 
konstruktyvi. Refleksijos rezultatas gali būti nauji gebėjimai, naujos žinios, naujas 
supratimas. Šių naujų dalykų derinimas su jau turimu suvokimu, gebėjimais bei 
nuostatomis lemia aukštesnės kokybės veiklą. Siekiant geriausių rezultatų, refleksijoje 
turi dalyvauti ir yra išklausomi visi savivaldos nariai.turi dalyvauti ir yra išklausomi visi savivaldos nariai.

  Svarbu suprasti, kad refleksija yra ne tik komandos draugų įvertinimas, bet ir savo 
indėlio įsivertinimas. 

  Būdus, kaip pravesti refleksiją, rasite prieduose (Priedas nr. 5)



7. VEIKLOS PLANAVIMAS

 

  Kaip sportininkams yra sudaromos programos, idant jie pasiektų finišą pagerindami 
rekordą, taip ir mokinių savivaldai reikalingas veiklos planavimas. Tai - ne tik pagrindinių 
užsiėmimų surašymas. Visa tai apima tiek savivaldos tikslų išsikėlimus, tiek ir uždavinių 
formulavimus.

  Pastebima, jog mokinių savivaldos dažnai neranda aiškių kriterijų, kuriais galima būtų   Pastebima, jog mokinių savivaldos dažnai neranda aiškių kriterijų, kuriais galima būtų 
įvertinti, ar jos veikla pateisina lūkesčius, ir ką reikėtų keisti. Šiuos kriterijus galime rasti 
tik aiškiai, kartu su visa mokyklos  bendruomene (moksleiviais, mokinių tėvais, mokyklos 
administracija bei mokytojais) suformulavus mokinių savivaldos ir jos vykdomos veiklos 
tikslus bei uždavinius, kurie taptų lyg orientyrai vykdomoje veikloje.

Svarbiausi aspektai, kurie turi atsispindėti numatytuose tiksluose, turi būti šie:

• Esminė mokinių savivaldos paskirtis ir reikšmė • Esminė mokinių savivaldos paskirtis ir reikšmė - kam toks organas reikalingas ir ką 
jis veiks.

• Mokinių savivaldos vieta mokykloje, t.y. kokią reikšmę jai teikia mokyklos 
bendruomenė ir kokią kompetenciją jai priskiria.

• Tikslinių auditorijų – mokinių, mokytojų, tėvų, mokyklos administracijos – 
lūkesčiai.

• Veiklos galimybės ir perspektyvos, priklausančios nuo įvairių aplinkybių,• Veiklos galimybės ir perspektyvos, priklausančios nuo įvairių aplinkybių, pvz.: 
vietos gyventojų skaičiaus, vietos valdžios institucijos požiūrio ir kt.

• Mokyklos tradicijos, socialinė aplinka.

• Mokinių savivaldos narių asmeniniai poreikiai, tikslai, pasiūlymai.

  Įsivardijus pagrindinius tikslus, pravartu susidaryti planą, kaip tuos tikslus pasiekti ir 
įgyvendinti užsibrėžtus uždavinius. 



7. VEIKLOS PLANAVIMAS

Pavyzdinis planas

  Toliau pateikiamas galimas projekto įgyvendinimo planas (sudėtingo uždavinio   Toliau pateikiamas galimas projekto įgyvendinimo planas (sudėtingo uždavinio 
įgyvendinimo planas), tačiau panašiu principu galima sudaryti ir ilgalaikių bei 
trumpalaikių uždavinių įgyvendinimo planus. Plano dalys pagal poreikį gali būti 
skaidomos į smulkesnes dalis: kuo detalesnis planas, tuo daugiau aiškumo suteikia 
komandai, vykdančiai numatytus tikslus.
Šakių „Vyturio“ vidurinės mokyklos mokinių tarybos organizuojamo „Olimpinių 
sporto šakų turnyro“ įgyvendinimo planas
Veiksmas: „Olimpinių sporto šakų turnyras“Veiksmas: „Olimpinių sporto šakų turnyras“

Tikslai:
• Paskatinti mokinius aktyviai sportuoti.
• Supažindinti mokinius su olimpinėmis sporto šakomis.
• Į mokyklos renginius įtraukti daugiau tikslinių auditorijų (tėvus, senelius, mokytojus ir 
kt.).

Uždaviniai:
• Surengti olimpinių sporto šakų turnyrą.• Surengti olimpinių sporto šakų turnyrą.
• Surengti pristatymą apie olimpines žaidynes.
• Surengti daugiausiai išmanančio apie Olimpines žaidynes mokinio rinkimus.
• Suorganizuoti mokytojų ir tėvų krepšinio rungtynes.

Veiklos planas gali būti konkretus ir detalus, iki kiek ir kokių išteklių reiks, bet gali būti ir 
paprastas, tik su veiklomis ir atsakingais asmenimis.

Data Veikmas Tikslai Uždaviniai Reikalingi 
ištekliai

Atsakingi 
asmenys

Kovo 7 – 
12 d.

Kovo 12 d.

Viešai 
paskelbiamas 
„Olimpinių 
sporto šakų 
turnyras“

Informuoti, 
sudominti; paskatinti 
užsiregistruoti 
dalyvauti ir kt.

Išplatinti skrajutes, 
iškabinti plakatus, 
mokyklos radijuje 
transliuoti 
informacinius 
reportažus

Vardenis
Pavardenis



8. MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLA

  Tyrimais įrodyta, kad didžiąją dalį savo veiklos mokinių savivaldos skiria renginių 
organizavimui. Taip pat pastebima, kad mokinių interesų atstovavimo funkcija tampa 
antraeile. Planuojant mokinių savivaldos veiklą derėtų numatyti pagrindines mokinių 
savivaldos funkcijas. Tai yra ir mokinių interesų atstovavimas, ir mokinių pozicijos 
išsakymas netradiciniais būdais, ir prevencinių akcijų vykdymas.

    Šiame leidinyje pateiksime penkias visoms mokinių savivaldos 
rekomenduotinas veiklos sritis:

1. Mokyklos vidaus problemų (edukacinių, socialinių, finansinių ir kt.) sprendimas.
2. Įvairaus pobūdžio ir masto projektų rengimas.
3. Ryšių užmezgimas ir palaikymas.
4. Prevencinės veiklos vykdymas.
5. Renginių organizavimas.

  Įtraukus šias penkias skeletines veiklos sritis į pagrindinį veiklos planą, sudaromos   Įtraukus šias penkias skeletines veiklos sritis į pagrindinį veiklos planą, sudaromos 
sąlygos ir galimybės tinkamai ir visapusiškai įgyvendinti svarbiausią savivaldos funkciją 
– atstovauti mokinių interesams.

Veikla

Mokyklos vidaus 
problemų 
sprendimas

Renginių 
organizavimas

Prevencinės 
veiklos vykdymas

Projektų 
organizavimas

Ryšių 
užmezgimas ir 
palaikymas

Situacijos analizė
Sprendimo būdai
Laukiami rezultatai

Idėja
Tikslas
Poreikiai
Ištekliai

Su mokykla
Su mokiniais
Su tėvais

Su kitomis jaunimo 
organizacijomis ar mokinių 
savivaldų institucijomis



9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

  Mūsų kasdieniniame gyvenime yra daugybė dalykų, kuriuos tinkamai paaiškinus, žmonės 
geriau galėtų suvokti jų esmę ir reikalingumą.Nūdienos pasaulis verčia mus aktyviai keistis 
informacija ir palaikyti abipusę komunikaciją.

  Ryšiai su visuomene padeda sukurti ir išlaikyti abipusę informacijos sklaidą, pasitikėjimą ir   Ryšiai su visuomene padeda sukurti ir išlaikyti abipusę informacijos sklaidą, pasitikėjimą ir 
bendradarbiavimą tarp mokinių savivaldos institucijos ir jos tikslinių auditorijų. Bet svarbu 
nepamiršti ir vidinės komunikacijos - savivaldoje, tarp narių, ji irgi yra būtina.

  Ryšiai su mokyklos bendruomene - mokiniais, tėvais, mokytojais, administracija, arba vidinė 
komunikacija, yra viena iš svarbiausių komunikacijos užduočių. Ne paslaptis, kad 
administracijos, tėvų ir mokytojų požiūrį daugiausia lemia savivaldos lyderis ar nariai, nes jie 
reprezentuoja savivaldą, prisiima atsakomybę už savo elgesį ir jo įtaką  įvaizdžiui.
  Reikia pripažinti, kad komandos nariai yra pirminė ir svarbiausia mokinių savivaldos   Reikia pripažinti, kad komandos nariai yra pirminė ir svarbiausia mokinių savivaldos 
auditorija, todėl pirmiausia būtent jie turi susipažinti su savivaldos veiklomis, atsakomybių 
pasiskirstymu, jas suvokti ir gebėti perteikti kitiems jos neiškraipant. 

  Taip pat naudinga plėtoti draugiškus ir gerus ryšius su mokyklos administracija, nes tai 
padeda sužinoti, kokie sprendimai numatomi aktualiais klausimais. Bendravimas ir 
bendradarbiavimas padės priimti optimalius sprendimus ir pasiekti geriausią rezultatą. 
 
  Mokinių savivaldos pagrindinė veiklos sritis – mokykla, todėl ypač svarbu užmegzti, palaikyti   Mokinių savivaldos pagrindinė veiklos sritis – mokykla, todėl ypač svarbu užmegzti, palaikyti 
ir plėtoti ryšius su mokyklos bendruomene. Nereiktų slėpti veiklos nuo bendruomenės - 
moksleivių savivalda turi būti atvira kritikai ir pasiūlymams.

Kaip ir ką kalbėti, kad 
būtum teisingai 
išgirstas?

9.1. Vidinė komunikacija
9.1.1. Komandos santykiai ir ryšiai
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  Kiekvienos mokinių savivaldos pagrindinė funkcija – atstovauti mokinių interesams, todėl   Kiekvienos mokinių savivaldos pagrindinė funkcija – atstovauti mokinių interesams, todėl 
mokinių savivalda turi būti gerai „matoma“. Todėl yra skatinama reguliariai mokinius ir likusią 
mokyklos bendruomenę supažindinti su per tam tikrą laikotarpį atliktais darbais, pasiektais 
rezultatais. Išsamus mokyklos bendruomenės supažindinimas su savivaldos veikla prisideda 
prie glaudesnių tarpusavio ryšių plėtojimo, pasitikėjimo ir palankumo augimo, todėl šiame 
skyriuje glaustai aptarsime atsiskaitymo sąvoką.

Kodėl reikalingas atsiskaitymo principas?

• Didina mokyklos bendruomenės pasitikėjimą.• Didina mokyklos bendruomenės pasitikėjimą.
• Didina savivaldos narių motyvaciją, atsakomybę.
• Didina ir spartina vidinę komunikaciją.

Kaip turėtų būti pateikiamos ataskaitos?

1. Pirmiausia, ataskaitos turėtų būti pateikiamos reguliariai: pavyzdžiui, vieną kartą per 
semestrą ir pan. 
2. Ataskaita turi būti išsami ir tenkinanti tikslinių auditorijų informacinius poreikius - kas įvykdyta, 2. Ataskaita turi būti išsami ir tenkinanti tikslinių auditorijų informacinius poreikius - kas įvykdyta, 
koks biudžetas ir pan.
3. Ataskaita turi būti visiems suprantama ir lengvai prieinama.
4. Nuveiktų darbų apžvalga turėtų būti pateikiama viešai, pavyzdžiui, pranešimas skelbiamas 
mokyklos informaciniame stende ar interneto puslapyje.

  Tačiau ataskaitą gali vykdyti ir pats moksleivių savivaldos pirmininkas mokyklos   Tačiau ataskaitą gali vykdyti ir pats moksleivių savivaldos pirmininkas mokyklos 
administracijai mokslo metų gale. Tai - kiekvienos savivaldos narių bei mokyklos 
bendruomenės tarpusavio susitarimas.

9.1. Vidinė komunikacija
9.1.2. Atsiskaitomumo principas



9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

  Protokolas – tai dokumentas, kuris parodo kada ir kokie susirinkimai vyksta. 
Protokole turėtų būti nurodyta kas dalyvauja susirinkime, kokie yra svarstomi klausimai, kokie 
yra priimami sprendimai ir jiems skirtas įgyvendinimo laikotarpis.

  Protokolai yra skirti savivaldos nariams, kurie negalėjo dalyvauti susirinkime, kad galėtų   Protokolai yra skirti savivaldos nariams, kurie negalėjo dalyvauti susirinkime, kad galėtų 
matyti svarstytus ir priimtus sprendimus ir viskas taptų aišku, ir tiems, kurie dalyvavo 
susirinkime, tačiau dėl tam tikrų priežasčių galėjo pamiršti pateiktą informaciją, tuomet jie gali 
pasinaudoti protokolu ir viską prisiminti. Taip pat ateities kartoms, kurios skaitydamos 
protokolus galės pasisemti minčių ir idėjų, pasimokyti iš dabartinės savivaldos daromų klaidų.

  Protokolus dažniausiai rašo savivaldos paskirtas posėdžio sekretorius. Juos pasirašo   Protokolus dažniausiai rašo savivaldos paskirtas posėdžio sekretorius. Juos pasirašo 
posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Mokinių savivaldos protokolai tūrėtų būti saugomi mokinių 
savivaldos kambaryje, tokiam nesant, juos saugo mokinių savivaldos kuratorius.

Kaip rašyti protokolus rasite prieduose (Priedas nr. 3)

  Prieš pradėdama darbą mokinių savivalda privalo susikurti savo nuostatus arba perskaityti,   Prieš pradėdama darbą mokinių savivalda privalo susikurti savo nuostatus arba perskaityti, 
žinoti ir gebėti paaiškinti nuostatus, sukurtus buvusios mokinių savivaldos. Savivaldos 
nuostatai - veiklos dokumentas parodantis, kaip organizuoti darbą mokinių savivaldoje. 
Savivaldos nuostatai susideda iš :

a) Mokinių savivaldos kaip valdymo organo apibrėžimo;
b) Mokinių savivaldos vizijos, misijos, ugdomų vertybių;
c) Mokinių savivaldos veiklos krypčių apibrėžimo;
d) Vadovavimo mokinių savivaldai instrukcijų. d) Vadovavimo mokinių savivaldai instrukcijų. 

Mokinių savivalda nuostatus sudaro vadovaudamiesi savo nuožiūra, t.y. pagal savivaldos tipą.

Nuostatų pavyzdį rasite prieduose (Priedas nr. 6).

9.1. Vidinė komunikacija
9.1.3. Susirinkimų protokolavimas

9.1. Vidinė komunikacija
9.1.4. Mokinių savivaldos institucijos nuostatai



9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

  Mokinių savivaldoje paprastai aktualiausias yra finansinių išteklių klausimas.Savivalda,   Mokinių savivaldoje paprastai aktualiausias yra finansinių išteklių klausimas.Savivalda, 
siekdama įgyvendinti savo tikslus, neretai susiduria su situacija, kai vien žmonių išteklių 
nebepakanka – būtina pasinaudoti ir atitinkamais materialiaisiais ištekliais. Pavyzdžiui, mokinių 
taryba planuoja kalėdinį karnavalą. Mokiniai susiduria su dviem keblumais – kurioje vietoje 
organizuoti karnavalą ir iš kur gauti lėšų dekoracijoms pagaminti? Šiuo atveju mokiniai 
susiduria su materialiųjų išteklių stygiumi – patalpų ir piniginių lėšų stoka.

    Materialieji ištekliai – tai visų ne žmonių išteklių objektų (finansų, inventoriaus ir kt.) 
visuma, kuria institucija naudojasi siekdama savo tikslų, įgyvendindama iškeltus 
uždavinius bei prisiimtus įsipareigojimus.

Galime išskirti du materialiųjų išteklių tipus:

• finansinius išteklius (pinigus, vertybinius popierius ir kt.);
• kitus materialiuosius išteklius (pavyzdžiui, inventorius, patalpos ir kt.)

  Finansinių išteklių paieška yra procesas, kurio metu yra renkama piniginė arba kitokią   Finansinių išteklių paieška yra procesas, kurio metu yra renkama piniginė arba kitokią 
išraišką turinti finansinė parama konkrečiam tikslui įgyvendinti.

Finansinę paramą, atsižvelgiant į tikslo (projekto) pobūdį, tikslus ir mastą, gali suteikti:

• asmenys;
• verslovės;
• įvairūs fondai;
• valstybinės institucijos;
• įvairūs laimimi konkursai.• įvairūs laimimi konkursai.

  Dažnai mokinių savivaldos institucijos užsiima projektine veikla, kurios finansavimas yra 
gaunamas laimėjus įvairius valstybinių, savivaldybės institucijų paskelbtus konkursus. Paraiškų 
teikimo, gauto finansavimo panaudojimo tvarka būna nustatyta konkurso nuostatuose. Dėl šios 
priežasties plačiau panagrinėsime finansinių išteklių paiešką privačiame sektoriuje.

9.2. Išorinė komunikacija.
9.2.1. Finansų išteklių paieška



9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

  Norint sudominti potencialų rėmėją, pirmiausia reikia labai aiškiai numatyti projekto idėją, 
tikslus ir susidaryti išsamų veiksmų planą, skirtą idėjai įgyvendinti.
 
  Prieš ieškant paramos, labai svarbu adekvačiai įvertinti turimus išteklius – tiek žmonių, tiek   Prieš ieškant paramos, labai svarbu adekvačiai įvertinti turimus išteklius – tiek žmonių, tiek 
materialiuosius, – nes galbūt paaiškės, kad trūkstamų išteklių mastas yra gerokai mažesnis 
arba atvirkščiai – atrasite nenumatytų sričių, kurioms taip pat reikia materialiųjų išteklių.
  Kalbantis su potencialiu rėmėju dėl paramos suteikimo ypač svarbu žinoti, ko konkrečiai iš   Kalbantis su potencialiu rėmėju dėl paramos suteikimo ypač svarbu žinoti, ko konkrečiai iš 
jo prašysite (finansinės paramos, informacijos sklaidos, gaminamos produkcijos ar kt.). Tai 
ypač reikšminga projektams, kuriems įgyvendinti reikia ypač daug įvairių materialiųjų išteklių 
(pavyzdžiui, koncertui organizuoti būtinos patalpos, muzikos aparatūra ir finansinė parama 
atlikėjų honorarams). Idealiausia, jei eidami pas rėmėją Jūs jau žinote, ko konkrečiai ir kokios 
sumos prašysite. Protinga būtų įvertinti ir rėmėjo vykdomą veiklą (pavyzdžiui, jeigu potencialus 
rėmėjas yra kepykla, paprasčiausia būtų prašyti paramos gaminama produkcija).
  Suprantama, kad rėmėjas taip pat turi gauti naudos, todėl iš anksto numatykite, ką Jūs galite   Suprantama, kad rėmėjas taip pat turi gauti naudos, todėl iš anksto numatykite, ką Jūs galite 
pasiūlyti rėmėjui, pavyzdžiui, reklamuoti įmonę, sutvarkyti įstaigos aplinkos želdinius ir kt.
Tardamiesi su rėmėju dėl paramos gavimo, turėkite projekto aprašymą, projekto sąmatą ir 
komunikacijos planą. Sudarysite solidų įspūdį, jeigu susitikimui visapusiškai pasirengsite iš 
anksto.
  Jeigu norite, kad Jūsų projektas rėmėjui padarytų gerą įspūdį, nepamirškite pateikti ir 
raštiškų projekto rekomendacijų.

  Prieš susidarydami potencialių rėmėjų sąrašą, adekvačiai įvertinkite sąraše nurodytų 
subjektų galimybes paremti Jūsų iniciatyvą:

• Jeigu projektą dėl finansavimo teikiate fondui ar valstybinei institucijai, nepasidomėję jų 
vykdomais konkursais įvairaus pobūdžio projektams paremti bei jų datomis, galimas daiktas, 
kad nepaskubėję pateikti projektą „pavėluosite į lėšų skirstymą“;

• Jeigu paramos ketinate prašyti stambios įmonės, apsvarstykite, kokiu metu įmonėse vyksta 
ateinančių finansinių metų biudžeto planavimas ir asignavimų skirstymas.

9.2. Išorinė komunikacija.
9.2.1. Finansų išteklių paieška



9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

Kaip pasiruošti susitikimui?

1. Parenkite namų darbus – surinkite išsamią informaciją apie potencialų rėmėją, rėmimo 
galimybes.
2. Parenkite projekto aprašymą, sąmatą ir komunikacijos planą.
3. Nepamirškite rekomendacijų.
4. Pasvarstykite, ką konkrečiai Jūs galite pasiūlyti rėmėjui mainais už suteiktą paramą.4. Pasvarstykite, ką konkrečiai Jūs galite pasiūlyti rėmėjui mainais už suteiktą paramą.
5. Numatykite, kokius klausimus Jums užduos rėmėjas, parenkite atsakymus į juos.
6. Nepamirškite reprezentatyviai apsirengti.

Susitikime pas rėmėją:

1. Pasitikėkite savimi ir pasistenkite atsipalaiduoti;
2. Būkite iškalbingi – retorika – tiesiausias kelias į sėkmę;
3. Nebijokite klausti ir teirautis;
4. Stenkitės būti draugiški;4. Stenkitės būti draugiški;
5. Nevėluokite;
6. Jei yra galimybė, palikite vizitinę kortelę;
7. Neprižadėkite to, ko negalite įvykdyti.

Jeigu paramą gavote:

1. Reguliariai ir, atsižvelgdami į rėmėjo informacijos gavimo poreikius, teikite informaciją apie 
projekto eigą, būklę;
2. Paskambinkite, parašykite laišką;2. Paskambinkite, parašykite laišką;
3. Pasirašę paramos suteikimo sutartį pasitarkite su rėmėju, kaip Jūsų bendravimas ir 
bendradarbiavimas vyks toliau;
4. Atidžiai tvarkykite dokumentaciją ir turimas lėšas. Jas naudokite tik pagal paskirtį (t. y. tiems 
dalykams, kuriems rėmėjas suteikė paramą);
5. Reguliariai renkite finansines ataskaitas. Finansinių išteklių naudojimo stebėjimą patikėkite 
mokinių savivaldos instituciją kuruojančiam mokytojui;
6. Laikykitės duoto žodžio ir vykdykite prisiimtus įsipareigojimus.6. Laikykitės duoto žodžio ir vykdykite prisiimtus įsipareigojimus.

  Jūsų užduotis yra sudominti rėmėją, o jam susidomėjus – stengtis, kad nekiltų jokių 
nesklandumų, kurie galėtų sukelti nepatogumų tiek Jums, tiek ir pačiam rėmėjui. Kad ir kaip 
būtų, nebijokite nesėkmių: juk ne veltui Biblijoje parašyta: „Belskis ir bus atidaryta.“ Nepalūžkite 
po pirmos nesėmės – susikaupkite ir drąsiai bandykite sėkmę vėl.

9.2. Išorinė komunikacija.
9.2.2. Susitikimas su potencialiu rėmėju



9.2. Išorinė komunikacija.
9.2.4. Viešoji erdvė

9. KOMUNIKACIJA IR ATSTOVAVIMAS

  Savivaldos finansai - biudžetas, kuris yra numatomas visiems mokinių 
savivaldos organizuojamiems renginiams per mokslo metus. Pažymėtina, kad 
mokinių savivalda puikiai funkcionuoti gali ir be finansų, tačiau jeigu mokykla yra pajėgi 
skirti finansavimą mokinių savivaldai, štai keli naudingi patarimai:

a) Sudarant finansinį veiklos planą, geriausia būtų padalinti planą į tam tikras dalis (renginius) a) Sudarant finansinį veiklos planą, geriausia būtų padalinti planą į tam tikras dalis (renginius) 
ir numatyti išlaidas, kurios turėtų būti skirtos kiekvienai skirtingai daliai (renginiui). Taip yra 
užtikrinamas "lėšų saugumas", nes tampa aišku, kokią pinigų sumą galima išleisti kiekvienai 
plano daliai atskirai;
b) Numatant išlaidas, kurių prireiks būtų naudinga pasidomėti, ar nėra galimybių reikalingų 
paslaugų ar prekių gauti pigiau (pasiklausti mokinių, ar to, ko prireiks negalėtų paskolinti arba 
gauti už mažesnę kainą);
c) c) Susiplanavus finansus, kurių reikės siekiant įgyvendinti veiklos planą, reikia pradėti ieškoti 
būdų, kurie užtikrintų gerą savivaldos finansinę padėtį;
d) Derėtų pasikalbėti su mokyklos administracija apie galimybę paremti visą metų veiklos planą 
arba konkrečią plano dalį;
e) Reikėtų ieškoti ir kitų būdų, kurie galėtų užtikrinti finansinius išteklius veiklos plano 
įgyvendinimui
f) Tai galima daryti organizuojant renginius, kurių metu būtų renkamas tam tikras dalyvio f) Tai galima daryti organizuojant renginius, kurių metu būtų renkamas tam tikras dalyvio 
mokestis taip pat mokslo metų pradžioje, pristačius veiklos planą, galima paprašyti mokinių iš 
klasės fondų savivaldai skirti tam tikrą pinigų sumą ir pan.

  Nūdienos, technologijų kupiname gyvenime pravartu turėti savo mokinių savivaldos 
internetinį puslapį. Joje turėtų būti talpinama informacija apie veiklą – buvusius ir būsimus 
įvykius, nuotraukas, rėmėjų renginiai bei renginiai, aktualūs mokiniams, savivaldos kontaktai ir 
t.t.  Informacija turi būti nuolat atnaujinama ir be gramatinių klaidų.

  Taip pat įvairūs socialiniai tinklalapiai -   Taip pat įvairūs socialiniai tinklalapiai - Facebook, Twiter, Instagram yra puiki pagalbinė 
priemonė mokinių savivaldos veikloms viešinti. Nereiktų atmesti ir senųjų informacijos tiekėjų - 
laikraščių bei žurnalų, radijo laidų.

9.2. Išorinė komunikacija.
9.2.3. Mokinių savivaldos institucijos finansai



10. JAUNIMO POLITIKA

  Neretai tenka  išgirsti tokias sąvokas kaip „jaunimo iniciatyva“, jaunimo 
organizacijos“, jaunas žmogus“, tačiau ar kada susimąstėte, ką tai reiškia? Ar 
pagalvojote, kokie yra jauno žmogaus amžiaus apribojimai? O gal jų nėra?

  Į visus šiuos ir kitus klausimus, susijusius su jaunimo problemomis, atsako   Į visus šiuos ir kitus klausimus, susijusius su jaunimo problemomis, atsako jaunimo politika – 
kryptinga veikla, kuri sprendžia jaunimo problemas, siekia sukurti palankias sąlygas 
formuotis jauno žmogaus asmenybei ir jo integracijai. Visa veikla skirta jaunam - 14 iki 29 
metų – asmeniu ir ji aprėpia tokias sritis kaip pilietiškumas, švietimas, neformalus ugdymas, 
darbas ir užimtumas, kultūra, socialinė apsauga, nusikalstamumas, sveikatingumas ir kt.

  Tiesiogiai jaunimo politiką padeda įgyvendinti nevyriausybinis sektorius – jaunimo ir su   Tiesiogiai jaunimo politiką padeda įgyvendinti nevyriausybinis sektorius – jaunimo ir su 
jaunimu dirbančios organizacijos. Vienu iš jaunimo organizacijos nariu galite vadinti ir save – jūs 
esate Lietuvos moksleivių sąjungos narys!

  Lietuvos moksleivių sąjunga – yra visuomeninė, savanoriška, pelno nesiekianti, 
Lietuvos mokinių savivaldas vienijanti asociacija.
  Bendradarbiaudama su valdžios, visuomenės, verslo ir mokslo sektoriais Lietuvos moksleivių   Bendradarbiaudama su valdžios, visuomenės, verslo ir mokslo sektoriais Lietuvos moksleivių 
sąjunga siekia savo veiklos metu kuo efektyviau atstovauti visiems Lietuvos mokiniams bei ginti 
jų interesus. Kai kurie organizacijos tikslai, kurių siekiama veiklos metu, nesikeičia jau ilgą laiką, 
o kiti suformuluojami atsižvelgiant į naujus moksleivių poreikius bei problemas. Vykdydama savo 
veiklą Lietuvos moksleivių sąjunga:

1.  Skatina mokinių iniciatyvą, tarpusavio supratimą ir bendradarbiavimą;
2. Atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su 2. Atstovauja mokiniams formuodama įtaką jaunimo ir švietimo politikose bei bendraudama su 
valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis;
3. Vienija Lietuvos mokinius bendroms problemoms spręsti;
4. Renka, analizuoja ir propaguoja mokinių savivaldų veiklos gaires Lietuvoje ir užsienyje;
5. Skatina konstruktyvią mokinių savivaldų veiklą, naudingą valstybei ir visuomenei;
6. Plėtoja tarptautinius Lietuvos ir užsienio mokinių ryšius;
7. Organizuoja susirinkimus, diskusijas bei konferencijas moksleiviams aktualiomis temomis.

  Ši organizacija taip pat skirta yra ir tam, kad padėtų tau atsakyti į iškilusius sunkumus, tad kilus   Ši organizacija taip pat skirta yra ir tam, kad padėtų tau atsakyti į iškilusius sunkumus, tad kilus 
bet kokiems klausimams dėl mokinių savivaldos veiklos, tarptautinių galimybių, asmeninių 
kompetencijų ir kt. drąsiai kreipkis el.paštu: lms@moksleiviai.lt

  Taip pat iškilus poreikiui gauti mokymus tam tikra, konkrečia tema (pvz.: laiko ir veiklos 
planavimas, komandos formavimas, viešasis kalbėjimas, savivaldos stiprinimas ir t.t.), 
nedvejodamas rašyk : lms@moksleiviai.lt.



Lietuvos moksleivių sąjunga 
(LMS)

www.moksleiviai.lt

O sekti mus gali:

11. TARPTAUTINĖS GALIMYBĖS, PROJEKTAI

  Moksleiviai atstovauja mokinių nuomonę, sprendžia problemas ir kuria naujas pažintis ne tik   Moksleiviai atstovauja mokinių nuomonę, sprendžia problemas ir kuria naujas pažintis ne tik 
būdami Lietuvoje, bet ir keliaudami. Juk taip smagu su savo savivalda išvykti į užsienį, 
sudalyvauti tarptautiniuose mainuose, sukurti tarptautinį projektą, susirasti draugų moksleivių 
svečiose šalyse, ar ne? Visa tai yra lengvai pasiekiama Jums, jei tik mėgstate iššūkius ir 
mokate anglų kalbą. Lietuvos moksleivių sąjungos nariams siūlome aktyviai sekti ir stebėti 
organizacijos oficialias naujienas apie tarptautinius renginius – konferencijas, paskaitas, 
mokymus ir kt. Detalesnę informaciją visada galima gauti susisiekus su tarptautinių ryšių 
koordinatoriumi, kurio kontaktus rasi organizacijos internetiniame puslapyje. koordinatoriumi, kurio kontaktus rasi organizacijos internetiniame puslapyje. 

  Taigi, kokios pagalbos galima tikėti iš tarptautinių ryšių koordinatoriaus:

• Gauti patarimų, kaip susiplanuoti kelionę į užsienį mokinių savivaldos atstovavimo tikslais;
• Sužinoti apie tarptautines savanorystės galimybes;
• Sužinoti daugiau apie tarptautines mokinių aktualijas pasaulyje;
• Sužinoti daugiau apie užsienio mokinių savivaldos veiklas, organizacijas;
• Gauti užsienio mokinių savivaldų kontaktų, norint vykdyti bendras veiklas ir kt.

Kasmet vyksta daugybė renginių ir tarptautinių konferencijų, kuriose yra kviečiami 
dalyvauti Lietuvos moksleivių sąjungos nariai, tad sek skelbimus ir pranešimus 
organizacijos tinklalapyje ir keliauk aplink pasaulį!



12. PABAIGOS ŽODIS

  
  

  Viskas, kas turi pradžią, turi ir pabaigą - šis leidinys - ne išimtis. 
Tikimės, jog šis leidinys tau buvo naudingas ir atsakė į visus tavo 
klausimus, uždegė naujomis idėjomis, įkvėpė naujiems darbams.

  Viliamės, jog išvysime tave jau ateinančiame Lietuvos moksleivių   Viliamės, jog išvysime tave jau ateinančiame Lietuvos moksleivių 
sąjungos renginyje ir tu mums papasakosi apie savo savivaldą. 

Iki susitikimo! 



13. PRIEDAI

  
PRIEDAS NR.1

TRADICINIAI IR SUSIPAŽINIMO ŽAIDIMAI

Susipažinimo žaidimai :

„Aš myliu savo kaimyną“
Žaidėjai susirenka prie stalo arba paprasčiausiai susėda ratu. Kiekvienas žaidėjas Žaidėjai susirenka prie stalo arba paprasčiausiai susėda ratu. Kiekvienas žaidėjas 
paeiliui kreipiasi į savo kaimyną ta pačia fraze, kaip ir žaidimo pavadinimas, 
papildydamas jį konkrečiu vardu. Toliau vardijamos teigiamos kaimyno savybės, 
nurodoma, kur jis bus išsiųstas, kas bus duota kelionei ir ko jis gaus valgyti. Būtina 
sąlyga: visi pagrindiniai atsakymų žodžiai turi prasidėti ta pačia raide, kaip ir kaimyno 
vardas. Pvz.: “Aš myliu savo kaimyną Mindaugą, nes jis labai malonus. Išsiųsiu jį 
Maskvon, keliauti liepsiu su muilu, o valgyti duosiu makaronų.

„Surask kaimyną“„Surask kaimyną“
Žaidimui reikės didesnės patalpos. Žaidimas tinka visiems. Žaidimas pritaikytas  Žaidimui reikės didesnės patalpos. Žaidimas tinka visiems. Žaidimas pritaikytas  
grupėms nuo 10 iki 20 žaidėjų. Kiekvienas žaidėjas ant kortelės užrašo savo vardą. 
Grupė padalinama į dvi dalis: “akluosius” ir  ”sėdinčiuosius”. Sėdinčiųjų kortelės 
sumaišomos. Kiekvienas “aklasis” išsitraukia po vieną kortelę. Šis žaidėjas žaidimo 
eigoje turi būti surastas “aklojo”. Po to “akliesiems” užrišamos akys. Sėdintieji 
pasiskirsto po kambarį ir atsisėda ant žemės. Jie nebegali palikti tos vietos, kol nebus 
surasti. Duodamas signalas ir visi aklieji tuo pačiu metu vienas po kito šaukia vardą 
žaidėjo, kurį jiems reikia surasti, o šie trumpai atsakinėja: “Aš čia.” Žaidžiama pvz.: 1 žaidėjo, kurį jiems reikia surasti, o šie trumpai atsakinėja: “Aš čia.” Žaidžiama pvz.: 1 
minutę laiko ir po minutės žaidimas stabdomas. Tikslas – per nurodytą laiką surasti 
naują draugą. Variantas – galima žaisti be laiko, tol, kol visi vieni kitus suras. Taip pat 
galima sužaidus vėl sumaišyti korteles ir kartoti nuo pradžių.
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Įvadiniai žaidimai į darbą 

 „Lietus miške“
Vadovas paprašo dalyvių įsivaizduoti, kad jie yra miške. Po truputį stiprėja vėjas, pradeda Vadovas paprašo dalyvių įsivaizduoti, kad jie yra miške. Po truputį stiprėja vėjas, pradeda 
krapnoti, po to vis smarkiau ir smarkiau lyti, galiausiai užklumpa audra su perkūnija. Po kurio 
laiko perkūnija nutyla, audra nurimsta, lietus silpnėja, vėl kapsi tik keli lašai, vėjas nurimsta. 
Vadovas pradeda, ir pagal laikrodžio rodyklę po vieną visi prisijungia kartodami tą patį judesį. 
Viskas vyksta kaip darant „bangą“ stadione. Nereikia žiūrėti į vadovą ir iškart kartoti jo judesį, 
reikia žiūrėti į kaimyną iš dešinės ir tada, kai jo judesys pasikeitė, keisti judesį atitinkamai.
Delnai trinami vienas į kitą (kyla vėjas);
Stipriau trinami delnai (vėjas stiprėja);Stipriau trinami delnai (vėjas stiprėja);
Stuksenama vienu pirštu į delną (krapnoja lietus);
Stuksenama 2 pirštais;
Stuksenama 3 pirštais;
Plojama delnais;
Trypiama kojomis;
Trypiama kojomis ir pliaukšima delnais sau per šlaunis;
Trypiama kojomis;Trypiama kojomis;
Plojama delnais;
Plojama 3 pirštais;
Plojama 2 pirštais;
Plojama 1 pirštu;
Delnai trinami vienas į kitą intensyviai (stiprus vėjas);
Delnai trinami lėčiau ir tyliau (vėjas rimsta);
Dar tyliau, kol pagaliau viskas nurimsta.Dar tyliau, kol pagaliau viskas nurimsta.
Jeigu kaimynai išeis į lauką pasižiūrėti, ar nelyja –
vadinasi, viską darėte teisingai.

„Oro balionai“
Reikės: Ant didelių lapų nupiešti oro balionai (1 lapas su oro balionu 4-5 dalyviams), lipukai, Reikės: Ant didelių lapų nupiešti oro balionai (1 lapas su oro balionu 4-5 dalyviams), lipukai, 
rašikliai. Grupė padalinama į grupeles po 4-5 dalyvius. Dalyviai turi per 10 min surašyti ant 
lipukų savo lūkesčius, baimes ir tai, kuo nori pasidalinti su kitais, kuo gali prisidėti prie grupės 
(vienas dalykas ant vieno lipuko). Grupelėje pasidalinama šiais dalykais ir priklijuojami ant oro 
baliono: viltys/lūkesčiai yra balionas (tai, kas kelia į viršų) – kupolas, planuojami dalykai, kuriuos 
žmogus duos grupei – indėlis (krovinys) – krepšyje, baimės (tai kas tempia žemyn) – smėlio 
maišai. Tada sukabinama ant sienos ir grupelės pristato savo balionus visai grupei.
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„Surask medį“
Grupė padalinama į dvi grupeles. Grupelėms nurodomos vietos, nuo kurių jos turės pradėti ir Grupė padalinama į dvi grupeles. Grupelėms nurodomos vietos, nuo kurių jos turės pradėti ir 
medžiai, kuriuos jos turės rasti (kiekviena grupelė turi rasti savo medį, prie kurio yra paliktas 
kažkoks elementas, pvz., prie vieno 2 degtukai, prie kito tuščia degtukų dėžutė + parodomas ir 
trečiasis medis, kur grupelės turės susitikti ir uždegus surastą degtuką į surastą degtukų dėžutę 
susprogdinti balioną, kuris yra pritvirtintas prie trečiojo medžio). Pristačius visus medžius ir 
paaiškinus, ką grupelės turi padaryti, užduotis yra pradedama. 20 minučių dalyviai gali 
planuotis savo veiksmus ir ruoštis užduočiai, po 10 minučių grupelės grįžta į savo starto vietas 
ir dalyviams yra užrišamos akys. Medžių ieškojimo metu grupės nariai negali kalbėtis (taip ir dalyviams yra užrišamos akys. Medžių ieškojimo metu grupės nariai negali kalbėtis (taip 
sustiprinama planavimo svarba). Balioną grupelės gali susprogdinti tik tada, kai visų grupių 
nariai, atradę visus daiktus, susirenka prie trečiojo medžio. Užduoties įgyvendinimo metu, 
vadovams yra svarbu užtikrinti dalyvių saugumą. Miškas – ne parkas. Variantai: 1. Prie medžių 
sudėti markeriai (pieštukai, kreidelės) ir popierius. Susitikę prie trečiojo medžio dalyviai 
užrištomis akimis turi ką nors nupiešti, pvz., grupės simbolį, vadovo portretą ir t. t. 2. Galima 
prie atskirų medžių padėti atskirus maisto produktus ar įrankius, kurių prireiks pietums arba 
vakarienei ir t. t.vakarienei ir t. t.

„Raktukai“
Reikės: Iš popieriaus ar kartono iškarpyti įvairios formos ir įvairių spalvų raktukai (maždaug 
apie 5 kiekvienam dalyviui). Dalyviams pristatomas įvertinimo tikslas ir kokius aspektus reikia 
užrašyti ant raktukų. Tada dalyviai išsirenka patinkančius raktukus ir individualiai užrašo ant jų 
išmokimus, supratimus ir t. t. Vėliau grupėje raktukų turinys pristatomas. Raktas pats savaime 
yra stiprus simbolis. Galima tai „apžaisti“. Kartais ieškome rakto į tam tikro žmogaus širdį, 
kartais rakto kaip kodo galvosūkiui įminti, bet dažniausiai atrakiname duris. Kokias duris bus 
galima su šiais raktukais atrakinti?
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PRIEDAS NR.2

SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

MIESTO PAVADINIMAS, MOKYKLOS PAVADINIMAS
MOKINIŲ SENATO/TARYBOS/KITA
SUSIRINKIMO PROTOKOLASSUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2015 – 04 - 08
Vilnius

Susirinkimas įvyko: 2015 m. balandžio 8 d., 18 val. mokykloje, 150 kab.
Susirinkimo pirmininkė: Vardas, pavardė
Susirinkimo sekretorė: Vardas, pavardė

Dalyvavo:
1. Vardas, pavardė1. Vardas, pavardė
2. Vardas, pavardė
3. Vardas, pavardė
4. ....

Darbotvarkė:
1. LMS puslapio pristatymas;
2. Kito susirinkimo laikas.

1. SVARSTYTA: LMS puslapio pristatymas;1. SVARSTYTA: LMS puslapio pristatymas;
Kiekvienas darbo grupės narys pristatė LMS puslapio skilčių ir poskilčių reikalingumą ir 
tikslingumą. Išsakytos pastabos dėl dabar esančių skilčių sąrašo. Pristatyti atskirai siūlomi LMS 
puslapio skilčių ir poskilčių pavadinimai.
NUTARTA: visas pastabas ir skilčių sąrašus sudėti į vieną bendrą lentelę. Tai sutiko padaryti 
Vardas, pavardė.

2. SVARSTYTA: kito susirinkimo data ir laikas.
Kito susirinkimo datos buvo pasiūlytos šios: pirmadienis, lapkričio 14 diena ir antradienis, Kito susirinkimo datos buvo pasiūlytos šios: pirmadienis, lapkričio 14 diena ir antradienis, 
lapkričio 15 diena.
NUTARTA: kitas darbo grupės susirinkimas vyks lapkričio 15 dieną, antradienį, 20 val.

Posėdžio pirmininkė                                    Vardas, pavardė
Posėdžio sekretorė                                    Vardas, pavardė
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PRIEDAS NR. 3

REKOMENDACIJOS PRODUKTYVESNIAM SUSIRINKIMUI

 Svarbiausia išsiaiškinti ar susitikimas tikrai reikalingas. Kiekvienas turi atsakyti į klausimus – 
ar jis susijęs su susitikime iškeltais klausimais ir ar jis bus naudingas tame susitikime?

 Labai svarbu iš anksto pasiruošti susitikimui ir įspėti visus dalyvaujančius susitikime, apie ką  Labai svarbu iš anksto pasiruošti susitikimui ir įspėti visus dalyvaujančius susitikime, apie ką 
jis bus (darbotvarkė), kada pradžia ir pabaiga ir kiek truks kiekvieno klausimo aptarimas. Jei 
susitikimas bus ilgas, pravartu pagalvoti apie pertrauką ir užkandžius. Jei žmonių daugiau nei 
pakankamai, į susitikimą reikia kviesti tik reikalingiausius. Rekomenduojama darbotvarkėje be 
tiesioginių punktų užrašyti ir porą susijusių klausimų apmąstymui namuose. Taip pat 
darbotvarkėje prieš pagrindinius punktus turėtų būti praėjusio susitikimo sprendimų 
įgyvendinimo eigos aptarimas, o prieš kiekvieną punktą iškelti klausimai,  ar turima visa 
reikalinga informacija ir ar visi būtiniausi žmonės dalyvauja, jei taip nėra, patartina nuspręsti ar reikalinga informacija ir ar visi būtiniausi žmonės dalyvauja, jei taip nėra, patartina nuspręsti ar 
klausimas atidedamas kitam susitikimui, ar daromas dalinis aptarimas. Jei klausimui reikalinga 
papildoma informacija tuo iš anksto turi pasirūpinti susitikimo organizatorius.

 Rekomenduojama turėti susirinkimo prižiūrėtoją (ne vedėją), kuris stebėtų, kad nebūtų 
nukrypta nuo temos, viskas vyktų laiku ir žmonės nesikarščiuotų. Tam puikiai tinka savivaldos 
kuratorius.

 Pageidautina naudoti lentą ar didelį popieriaus lapą, norint sutelkti žmonių dėmesį. Jei 
darbotvarkė neišdalinta (kas turėtų būti), ant lentos užrašomi susitikimo klausimai. Kartais 
pravartu iš anksto nuspręsti, koks tai bus klausimo aptarimas ar minčių lietus, problemos 
sprendimas, informacijos pateikimas ar rinkimas. Jei tai problemos sprendimas, būtina 
konkrečiai įvardinti problemą, sprendimus, terminus, atsakingus asmenis ir alternatyvas.

  Pradžioje turi būti sprendžiami svarbiausi klausimai. Taip pat svarbiausios mintys,   Pradžioje turi būti sprendžiami svarbiausi klausimai. Taip pat svarbiausios mintys, 
klausimai, sprendimai ir kita informacija turi būti užrašinėjami. Tam gali būti paskirtas atskiras 
žmogus.
Jei susitikimas vyksta vangiai, pats vedėjas turėtų pateikti daugiau klausimų ir vengti, kad jis 
būtų vienintelis atsakinėjantis į klausimus, taip pat nepersimesti vien tik į puolimą ir gynybą.
Jeigu susitikimo eigoje išaiškėja, jog klausimui išspręsti reikia tik dviejų žmonių, reikia nutraukt 
diskusiją ir leisti jiems aptarti klausimą tarpusavyje po susitikimo.

  Aišku pabaigoje turėtų būti bendra suvestinė. Šiaip reikėtų vadovautis principu kuo greičiau   Aišku pabaigoje turėtų būti bendra suvestinė. Šiaip reikėtų vadovautis principu kuo greičiau 
ir konkrečiau – tuo geriau. 
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PRIEDAS NR. 4

REFLEKSIJOS BŪDAI

1. Kiekvienas turi atsakyti į klausimą, vėliau visi garsiai perskaito atsakymus:
Kaip jauteisi atlikdamas užduotį? Kodėl?; Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kodėl?; Kuo tau buvo Kaip jauteisi atlikdamas užduotį? Kodėl?; Kaip sekėsi atlikti užduotį? Kodėl?; Kuo tau buvo 
įdomi užduotis?; Ką jau žinojai, bet pasitikslinai atlikdamas užduotį?; Ką naujo sužinojai atlikęs 
užduotį?; Kas buvo sunkiausia atliekant užduotį ir kodėl?; Kodėl reikėjo pagalbos?; Koks buvo 
tavo konkretus indėlis?; Ar grupės nariai vykdė pareigas?; Kokį pažymį parašysi sau? Kodėl?; 
Ką reikėtų patobulinti?; Ką darytum kitaip?

2. 2. Pabaigoje visiems nariams pasiūloma dražė saldainių. Kuomet visi pasivaišina, 
atskleidžiama kiekvienos spalvos reikšmė, pvz.: Raudona – kam prieštaraujate, geltona – kuo 
abejojate, oranžinė – kas nuliūdino, žalia – kam pritariate, mėlyna – kas nustebino,ruda – kas 
nudžiugino. 

3. Pyrago dalijimas. Kai grupė baigia dirbti, jai įteikiamas popieriaus lapas su nubraižytu 
apskritimu. Grupės nariai turi padalyti „pyragą“ į tokias dalis, kurios vaizdžiai rodytų kiekvieno 
grupės nario indėlį į grupės darbą.
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PRIEDAS NR.5

SAVIVALDOS NUOSTATAI

1. Bendroji dalis 
1.1. Mokyklos pavadinimas Mokinių taryba yra demokratinė mokinių savivaldos institucija. 
1.2. Mokinių taryba veikia Mokyklos pavadinimas savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su 1.2. Mokinių taryba veikia Mokyklos pavadinimas savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su 
kitomis Mokinių savivaldomis Miesto pavadinimas ir visoje Lietuvoje. 
1.3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 
1.4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
įstatymais, kitais teisės aktais. 
1.5. Mokinių tarybos būstinė: Mokyklos adresas. 
1.6. Mokinių tarybos veiklos trukmė neribota.

2. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai2. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai
2.1. Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą.
2.2. Organizuoti renginius mokykloje.
2.3. Bendradarbiauti su kitomis Miesto pavadinimas, kitų Lietuvos miestų bei užsienio 
mokyklomis.
2.4. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 
2.5. Palaikyti ryšį su mokyklos vadovais ir spręsti susijusias su mokiniais problemas. 2.6. 2.5. Palaikyti ryšį su mokyklos vadovais ir spręsti susijusias su mokiniais problemas. 2.6. 
Dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 
2.7. Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės. 
2.8. Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas.

3. Mokinių tarybos nariai
3.1. Mokinių tarybos nariais gali tapti visi pažangūs 8 – 12 klasių moksleiviai.
3.2 Nauji nariai priimami mokslo metų  pradžioje.

4. Mokinių tarybos nario teisės4. Mokinių tarybos nario teisės
4.1. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu. 
4.2. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 
4.3. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos. 
4.4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 
4.5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu.
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5. Mokinių tarybos nario pareigos
5.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 
5.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų.
5.3. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius. 
5.4. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba 5.4. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba 
sekretorei. 
5.5. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme.
5.6. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 
5.7. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus. 
5.8. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose. 
5.9. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 

6. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka 6. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka 
6.1. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose. 
6.2. Pirmojo posėdžio organizavimas: 
6.2.1. Pirmas posėdis kviečiamas iki rugsėjo 15d.
6.2.2. Pirmajam posėdžiui pirmininkauja paeitų mokslo metų mokinių tarybos pirmininkas. 
6.3. Antrojo posėdžio organizavimas: 
6.3.1. Antrasis Mokinių tarybos posėdis vyksta kitą savaitę po Mokinių pirmininko išrinkimo. 
6.3.2. Mokinių tarybos pasėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių tarybos nariai bendru 6.3.2. Mokinių tarybos pasėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių tarybos nariai bendru 
nutarimu. 
6.3.3. Sekretoriaus paskyrimas: Mokinių tarybos sekretorių skiria pirmininkas tarybos pritarimu. 
6.3.4. Nustatoma naujų narių priėmimo data. 
6.4. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 
6.4.1. Tarybos posėdžiai vyksta mažiausiai du kartus per mėnesį. 
6.4.2. Posėdžių veiklos planą sudaro Mokinių tarybos pirmininkas. 
6.4.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas 6.4.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas 
neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 
6.5. Baigiamojo posėdžio organizavimas: 
6.5.1. Posėdis vyksta mokslo metų pabaigoje, paskutinę gegužės savaitę. 
6.5.2. Posėdžio darbotvarkė: 
6.5.2.1. Mokinių tarybos metinė veiklos ataskaita. 
6.5.2.2. Mokinių tarybos narių pasiūlymai kaip gerinti Mokinių tarybos veiklą kitais mokslo 6.5.2.2. Mokinių tarybos narių pasiūlymai kaip gerinti Mokinių tarybos veiklą kitais mokslo 
metais. 
6.5.2.3. Kiti aktualūs klausimai.
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7. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai
7.1. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieniems mokslo metams. 
7.2. Mokinių tarybos pirmininkas gali buti perrinktas antrai kadencijai. 
7.3. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, pirmo posėdžio metu. 
7.4. Mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai. 7.4. Mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai. 
7.5. Tarybos nariai balsuoja vieną kartą.

8. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai 
8.1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 
8.2. Kartu su sekretore sudaryti posėdžių darbotvarkes. 
8.3. Pirmininkauti posėdžiams. 
8.4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 
8.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų.8.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų.
8.6. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 
8.7. Atstovauti Mokinių tarybos interesams mokyklos administracijos veikloje arba paskirti tam 
Mokinių tarybos atstovus. 
8.8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis.
8.9. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą. 
8.10. Mokinių tarybos pirmininkas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys.

9. Sekretoriaus pareigos 9. Sekretoriaus pareigos 
9.1. Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius. 
9.2. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją.

10. Mokinių tarybos nario šalinimo procedūra 
10.1. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių:      
       10.1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas.
10.1.2. Savo pareigų nevykdymas. 
10.1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 10.1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 
10.1.4. Nedalyvavimas posėdžiuose. 
10.2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, sekretorius, Mokinių 
tarybos narių grupė. 
10.3. Mokinių tarybos narys šalinamas už tai balsavus 50 proc. +1 Mokinių tarybos nariui.



13. PRIEDAI

  

11. Mokinių tarybos pirmininko nušalinimo procedūra 
11.1. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų 
priežasčių: 
11.1.1. MT nuostatų pažeidimas; 
11.1.2. Mokyklos direktoriaus papeikimas; 11.1.2. Mokyklos direktoriaus papeikimas; 
11.1.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 
11.1.4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 
11.2. Mokinių tarybos pirmininko pateikiamas raštiškas Mokinių tarybos narių prašymas įtraukti 
nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo 
priežastys. 
11.3. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos 11.3. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos 
narių. 
11.4. Pašalintas Mokinių tarybos pirmininkas lieka Mokinių tarybos nariu. 
11.5. Pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai.

12. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas 
12.1. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių tarybą. 
12.2. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik Mokinių taryba 3/5 tarybos narių 12.2. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik Mokinių taryba 3/5 tarybos narių 
balsų dauguma. 
12.3. Mokinių tarybai nutraukus veiklą savo paties sprendimu, likęs turtas lieka mokyklai.
13. Baigiamosios nuostatos 
13.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 
13.2. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Mokyklos pavadinimas. 
13.3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 13.3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 
Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 
13.4. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 
13.4.1. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma. 
13.5. Koreguotą statutą turi patvirtinti direktorius.


