Ugnės Karvelis gimnazijos Mokinių
Tarybos prisistatymas

Kas mes?
Mes esame komanda moksleivių, kurie didžiuojasi savo gimnazija ir daro viską,
kad kasdienybė gimnazijoje niekada nebūtų niūri ar nuobodi. Galime pasidžiaugti,
kad jau trečius metus turime savo kambarėlį, kuriame susirinkimų metu galime
dalintis savo idėjomis ir kurti planus jų įgyvendinimui. Kasmet organizuojame
Mokinių Tarybos rinkimus, kuriuose dalyvauja būrys aktyvių ir savimi pasitikinčių
moksleivių, norinčių išbandyti savo jėgas ir prisidėti prie mūsų veiklos.

Ką mes veikiame?
Mes savo veikla stengiamės peteisinti moksleivių lūkesčius, nes svarbiausia mūsų
pareiga yra atstovauti jų interesams. Labai smagu, kad moksleiviai drąsiai su

mumis bendrauja ir pasako, kas jiems yra svarbu. Žinoma, dažnai bendraujame ir
su gimnazijos pedagogais bei administracija, be kurių pagalbos mums būtų kur kas
sunkiau. Gera, kai žinome, kad visada yra į ką kreiptis, kad iškilus sunkumams
visada galima rasti žmonių, kurie mielai padės, patars.

Kuo galime didžiuotis?
Lengviausiai matomi mūsų darbo rezultatai yra renginiai. Gimnazijoje niekada
nebūna nuobodu, nes visus mokslo metus vyksta daugybė konkursų, vaikams
rodomi spektakliai, į gimnaziją kviečiami svečiai, kurie veda įvairias paskaitas, 4
aukšte vis keičiasi meno kūrinių parodos, vyksta diskotekos... Kai kurie renginiai
jau yra tapę tradicija, vienas iš jų- „UKG TALENTAI“. Šio renginio kiekvienais
metais nekantriai laukiame visi. Tiek mes- organizatoriai, tiek ir dalyviai. 2015
metais pirmą kartą šį renginį organizavome patys, be jokios pagalbos. Vienintelis
suaugęs žmogus, kuris mus kontroliavo buvo mūsų buvusi kuratorė Kristina.
Būtent praėjusiais metais į šį renginį žiūrėjome labai atsakingai ir jį organizuodami
atidavėmė visas savo jėgas- į mokyklą rinkomės net ir kovo 11 dieną, talentų
išvakarėse, kada kiti moksleiviai ilsėjosi. Iki „UKG TALENTŲ“ turėjome atlikti
nemažai pasiruošimo darbų - rūpinomės renginio reklamavimu visoje gimnazijoje,
organizavome dalyvių pasirodymų peržiūras, ieškojome rėmėjų, puošėme sceną,
rašėme viso renginio scenarijų, ieškojome vedėjų, bandėme įkalbinti mokytojus
būti komisijos nariais, kas mums visai lengvai pavyko. Pirmą kartą pajautėme, ką
reiškia suorganizuoti didelį renginį ir labai džiaugiamės, kad tokios patirties galime
įgyti Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.
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