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VILNIAUS R. SUDERVĖS MARIANO ZDZIECHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta aukščiausia mokinių savivaldos institucija 

mokykloje. 

2. Mokinių tarybos tikslas – stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, ugdyti kūrybinius bei 

organizacinius sugebėjimus, skatinti norą savarankiškai dirbti, formuoti vieningą mokinių 

bendruomenę. 

3. Mokinių tarybos uždaviniai: 

3.1. skatinti vienyti mokinius bendrai veiklai, aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose 

prevencijos programose, projektuose, renginiuose; 

3.2. aiškintis mokinių nedrausmingumo, pamokų nelankymo ir mokymosi motyvacijos 

priežastis, ieškoti būdų kaip jas išspręsti; 

3.3. puoselėti mokyklos tradicijas, organizuoti renginius ir šventes bei mokinių laisvalaikį; 

3.4. atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos 

administracija, klasių auklėtojais, dalykų mokytojais; 

3.5. organizuoti mokinių tarybos susirinkimus. 

 

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokinių taryba sudaro 5-10 klasių seniūnai ir jų pavaduotojai, išrinkti klasių mokinių 

susirinkimuose, bei aktyvūs, iniciatyvūs, pareigingi ir atsakingi, ir savo norą pareiškę dalyvauti 

Mokinių tarybos veikloje, mokiniai. 

5. Mokinių tarybos veiklos kadencijos trukmė – vieneri metai. 

6. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių išsirenka Mokinių tarybos nariai 

atviru balsavimu pirmo posėdžio metu. 

7. Mokinių tarybos pirmininkas organizuoja tarybos darbą mokykloje. 

8.  Susirinkimai organizuojami kartą per mėnesį, esant reikalui ir dažniau. 

9. Esant poreikiui susirinkimai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. 

10. Mokinių tarybos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo Mokinių tarybos 

pirmininkas ir sekretorius. 

 

 

III. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

11. Mokinių taryba: 

11.1. suderinus su mokyklos administracija tvirtina svarbiausių mokyklinių renginių planus; 

11.2. organizuoja akcijas, vykdo projektus, skatinančius ir ugdančius gebėjimą bendrauti, 

bendradarbiauti; 
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11.3. vienija mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas; 

11.4. teikia siūlymus ugdymo proceso tobulinimui; 

11.5. apie savo veiklą teikia informaciją internetiniame puslapyje, informuoja mokyklos 

bendruomenę. 

 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS TEISĖS, PAREIGOS 

 

12. Mokinių tarybos pirmininko pareigos: 

12.1. organizuoti Mokinių tarybos susirinkimus; 

12.2. pirmininkauti susirinkimams; 

12.3 paskirstyti užduotis tarybos nariams; 

12.4. atstovauti Mokinių tarybos interesams, bendraujant su mokyklos administracija; 

13. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo pareigos: 

13.1. pavaduoti Mokinių tarybos pirmininką, kai jis negali eiti savo pareigų. 

14. Sekretoriaus pareigos: 

14.1. protokoluoti Mokinių tarybos susirinkimus; 

14.2. tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

15. Mokinių tarybos nariai: 

15.1. dalyvauja Mokinių tarybos posėdžiuose; 

15.2. reiškia savo nuomonę svarstomais klausimais. 

15.3. informuoja savo klasę ar bendruomenę apie Mokinių taryboje svarstomus klausimus, 

priimtus sprendimus; 

15.4. vykdo patyčių prevencijos programą OLWEUS. 

15.5. rodo gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams; 

15.6. vykdo visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus; 

15.7. atsakingai ir aktyviai dalyvauja Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose; 

15.8. laikosi Mokinių tarybos nuostatų; 

  

V. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

16. Mokinių tarybos narys šalinamas esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

16.1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

16.2. savo pareigų nevykdymas; 

16.3. grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas; 

16.4. nedalyvavimas susirinkimuose. 

17. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, Mokinių tarybos 

narių grupė. 

 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 

19. Nuostatų privalo laikytis visi Mokinių tarybos nariai. 

20. mokinių tarybos nuostatus tvirtina įsakymu mokyklos direktorius. 

21. Mokinių tarybos darbą kuruoja socialinė pedagogė. 

22. Šie nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti Mokinių tarybos iniciatyva ir sprendimu. 

 

_____________________________ 


