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Kėdainių r. Surviliškio Vinco Svirskio 
            pagrindinės mokyklos 
            2023 metų veiklos plano 
            9 priedas 

 
MOKINIŲ SAVIVALDOS IR LAISVALAIKIO KLUBO „SVIRSKIEČIAI“ PLANAS 2023 M. 

 
Eil. 
Nr. 

Veiklos turinys Data Vykdytojai Finansavimas  Laukiami rezultatai 

  
Posėdis ,,Dėl klubo plano 2023 m. 
projekto, 2023 m. veiklos plano 
projekto“. 

2023-01-25 Klubas „Svirskiečiai“ Žmogiškieji ištekliai 
Pritarta 2023 m. veiklos planui. 
Patvirtintas klubo planas 2023 
m. 

2. 
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 
liudija“. 

2023-01-13 
5–10 klasių mokiniai, V. 
Vainorienė,  
R. Ardavičienė 

Žmogiškieji ištekliai, 
aplinkos 
finansavimas 

Paminėtas ir įprasmintas sausio 
13 d. aukų atmini-mas. 

3. Mokymai, veiklos. 
Sausio–
gruodžio 
mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“  
 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokymų metu klubo nariai 
išmoks pasitikėti savimi, ugdys 
socialines ir emocines 
kompetencijas, diskutuos 
psichinės sveikatos, pareigos ir 
atsakomybės temomis, 
dalyvaus rajono tarybos 
organizuojamose veiklose: 
Vadovų klubuose, diskusijose, 
akcijose. 

4. Vinco Svirskio gimimo datos 
paminėjimas (trumpas rytmetis ir kapo 
lankymas). 
Kūrybinių darbų paroda, minint Vinco 
Svirskio 188-ąsias gimimo metines. 

2023-01-27  
 
2023-03-07 

I. Jackevičienė, klubas 
„Svirskiečiai“, 1–10 klasių 
mokiniai, vadovai 

Žmogiškieji ištekliai Įprasmintas Vinco Svirskio 
atminimas.  
 

5. 
Dailaus rašto konkursas ,,Rašau 
Lietuvai“.  

2023-02-
16–03-11 

J. Karmelavičienė, Ž. 
Svetikienė, V. Vainorienė, 
visa mokyklos 
bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai 
Suorganizuotas konkursas, 
suburiantis mokyklos 
bendruomenę. 
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6. Užgavėnės. 2023-02-21 

I. Jackevičienė, klasių 
vadovai, dalykų 
mokytojai, 1–10 klasių 
mokiniai 

Žmogiškieji ištekliai 

Surengta Užgavėnių kaukių ir 
piešinių paroda, linksmas 
rytmetis. 
 

7. 
Parodos, renginiai, skirti lietuvių 
kalbai ir jos sklaidai. 
 

2023-02-
01–03-17 

J. Karmelavičienė, Ž. 
Svetikienė, V. Vainorienė, 
1–10 klasių mokiniai, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 
Surengtos parodos, rengi-niai, 
skirti lietuvių kalbai ir jos 
skaidai.  

8. Savaitė „Be patyčių“. Kovo mėn.  V. Pilkienė, klasių 
vadovai, dalykų mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Bus skatinami pagarbūs ir 
draugiški santykiai. 

9. 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
paminėjimas. 

2023-03-10 
V. Počiulpienė, 5–10 
klasių mokiniai 

Žmogiškieji ištekliai 

Suorganizuotas bėgimas minint 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dieną (veikla gali būti 
keičiama dėl oro sąlygų). 

10. Pavasario Lygiadienis. 2023-03-20 
A. Kuliešienė, I. 
Pusvaškienė, V. Čėsna 

Žmogiškieji ištekliai  
Paminėtas pavasario Lygia-
dienis.  

11. 
Profesinio veiklinimo diena (pažintinė, 
praktinė veikla). 

2023-03-25 
V. Pilkienė, 5–10 klasių 
mokiniai, klasių vadovai, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokiniai susipažins su 
Surviliškio seniūnijos įmonių, 
įstaigų profesijomis, parengs 
projektą(-us). 

12. 
Velykos jau čia! (meninė, kūrybinė 
veikla). 

2023-04-06 
V. M. Ramanauskienė, 
pradinių klasių mokiniai, 
mokytojai, tėveliai 

Žmogiškieji ištekliai 
Surengta šventė, suteikianti 
žinių apie Velykų papročius. 

13. Kelionė po Lietuvą (pažintinė veikla). 2023-04-29 
A. Kuliešienė, pradinių 
klasių mokiniai, 
mokytojai, tėveliai 

Žmogiškieji ištekliai 
Suorganizuota prasminga 
išvyka, suteikianti pažinimo ir 
istorinių žinių. 

14.  
Vinco Svirskio keliu (pažintinė, 
praktinė veikla). 

2023-04-29 
I. Vaitkevičienė, 5–10 
klasių mokiniai, klasių 
vadovai, mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Mokiniai prisimins dievdirbio 
Vinco Svirskio biografiją, 
pomėgį drožti kryžius ir 
„dievulius“, pakeliaus Vinco 
Svirskio gyvenimo ir kūrybos 
keliu, parengs projektus. 
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15. 
Šventė Motinos dienai (meninė, 
kūrybinė veikla). 

2023-05-06 
A. Vizgirdienė, pradinių 
klasių mokytojos, būrelių 
vadovai 

Žmogiškieji ištekliai 
Surengta šventė, aktyvus 
mokyklos bendruomenės 
dalyvavimas. 

16. 
Ugdymo plano 2023–2024 m. m. 
aptarimas. 

Gegužės 
mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“, 5–
10 klasių seniūnai 

Žmogiškieji ištekliai 
Pateikti pasiūlymai ugdymo 
turinio rengimo planavimo               
darbo grupei. 

17. 
Posėdis „Dėl Geriausio 2022–2023 m. 
m. mokinio premijos skyrimo“, „Dėl 
kalėdinės šventės organizavimo“. 

Gegužės 
mėn. 

Mokyklos taryba, 
klubas ,,Svirskiečiai“ 

Žmogiškieji ištekliai,  
rėmėjų lėšos 

Įvertinti ir paskatinti geriau-si 
mokiniai. Sutarta dėl kalėdinės 
šventės organiza-vimo 2023 m. 

18. 
Posėdis „Dėl mokinių savivaldos ir 
laisvalaikio klubo „Svirskiečiai“ I 
pusmečio veiklos ataskaitos“. 

2023-05-24 Klubas „Svirskiečiai“ Žmogiškieji ištekliai 
Aptarti nuveikti darbai, sėkmės 
ir nesėkmės, pasi-džiaugta 
bendro darbo rezultatais. 

19. 
Paskutinio skambučio šventė (meninė, 
kūrybinė veikla). 

2023-06-02 
2023-06-14 

V. M. Ramanauskienė, L. 
Petrauskienė, 
ikimokyklinės grupės ir 1–
10 klasių mokiniai 

Žmogiškieji ištekliai 

Surengta paskutinio skam-
bučio šventė, apdovanoti 
geriausieji mokiniai, tėve-liai, 
mokytojai. 

20. 

Mokomųjų dalykų, neformaliojo 
švietimo projektų pristatymas-
konferencija (pažintinė, kultūrinė, 
meninė, kūrybinė, praktinė veikla). 

2023-06-10 
J. Sinickienė, 5–10 klasių 
mokiniai, dalykų 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Suorganizuota mokomųjų 
dalykų, neformaliojo švieti-mo 
projektų pristatymas-
konferencija. 

21. 
Diena su klasės vadovu (kūrybinė, 
pažintinė, praktinė veikla). 

2023-06-13 
5–10 klasių mokiniai, 
klasių vadovai, tėveliai 

Žmogiškieji ištekliai Surengtos prasmingos išvy-kos. 

22. 
Klubo susitikimas, naujų narių 
priėmimas. Veiklos plano 
koregavimas. 

Rugsėjo 
mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“ Žmogiškieji ištekliai 
Draugiškas bendravimas, 
atostogų įspūdžiai, naujų narių 
krikštynos. 

23. 
Klubo prezidento rinkimai. Pareigybių 
pasiskirstymas. 

Rugsėjo 
mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“ Žmogiškieji ištekliai Pareigybių pasiskirstymas. 

24. Visuotinis mokinių susirinkimas. 2023-09-07 Klubas „Svirskiečiai“ 

Žmogiškieji ištekliai Bendros darbo taisyklės. 
Pristatytos klubo „Svirskie-
čiai“ darbo gairės 2023–2024 
m. m. 
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25. Rudens Lygiadienis. 2023-09-22 
A. Kuliešienė, pradinio 
ugdymo mokiniai, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai  
Prisimintos rudens Lygiadienio 
tradicijos. 

26. Europos kalbų diena. 2023-09-26 
J. Sinickienė, vyresniųjų 
klasių mokiniai 

Žmogiškieji ištekliai 
Išvyka į Kėdainių kalbų 
mokyklą arba paminėjimas 
mokykloje. 

27. 
Pasiruošimas Mokytojų dienai. 
Mokytojų dienos organizavimas. 

Rugsėjo, 
spalio mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“ 
Žmogiškieji ištekliai Mokytojų pasveikinimas, jų 

profesijos pagerbimas. 
28. Prevenciniai renginiai „Žalingiems 

įpročiams Ne“. 
Lapkričio 
mėn. 

V. Pilkienė, klasių 
vadovai, dalykų mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Ugdomas mokinių atsparumas 
žalingiems įpročiams. 

29. Tolerancijos dienos minėjimas. 2023-11-16 
 

Klubas „Svirskiečiai“, 1–
10 klasių mokiniai, klasių 
vadovai, mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Ugdoma mokinių tolerancija, 
pagarba. 

30. 
Lietuvos kariuomenės dienos 
paminėjimas. 
 

2023-11-23 
I. Vaitkevičienė, 5–10 
klasių mokiniai, klasių 
vadovai, mokytojai 

 
Žmogiškieji ištekliai 

Paminėta Lietuvos kariuo-
menės diena. 

31. Adventinė popietė. 2023-11-28 

I. Dauderienė, A. 
Kuliešienė, Vinco Svirskio 
skautai, 1–10 klasių 
mokiniai, klasių vadovai, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai 

Primintos Advento tradicijos. 

32. Draugo dienos minėjimas. 2023-11-29 Klubas „Svirskiečiai“, I. 
Dauderienė, Vinco 
Svirskio skautai, I. 
Pusvaškienė, 1–10 klasių 
mokiniai, klasių vadovai, 
mokytojai 

Žmogiškieji ištekliai Paminėta Draugo diena, 
ugdomas mokinių 
draugiškumas. 

33. Kalėdinės šventės organizavimas. 
Gruodžio 
mėn. 

Klubas „Svirskiečiai“, 
būrelių vadovai, mo-
kyklos bendruomenė 

Žmogiškieji ištekliai Prasminga idėja, aktyvus 
mokyklos bendruomenės 
dalyvavimas. 

PRITARTA 
Mokyklos tarybos 2023 m. sausio 26 d. 
protokoliniu nutarimu Nr. 2. 


