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VILNIAUS JONO PAULIAUS II  PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta aukščiausia mokinių savivaldos institucija progimnazijoje 

(toliau – mokykla). 

2. Mokinių tarybos tikslas ir uždaviniai yra: 

2.1. Mokinių tarybos tikslas – stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, kelti jų kultūros lygį, įtraukti į 

mokyklos gyvenimą kuo daugiau mokinių. 

2.2. Mokinių tarybos uždaviniai: 

2.2.1. vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime – 

rengiant renginius, akcijas; 

2.2.2. atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje. 

 
II. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 
3. Mokinių tarybos nariai yra 6-8 klasių mokinių atstovai, išrinkti kiekvienų mokslo metų pradžioje 

klasių mokinių susirinkimuose atviru balsavimu (po 1-3 atstovus iš kiekvienos 6-8 klasės). 

4. Tas pats asmuo Mokinių tarybos nariu gali būti išrinktas ne daugiau trejų kadencijų iš eilės. 

5. Mokinių tarybai vadovauja pirmajame naujai išrinktos Mokinių tarybos susirinkime atviru ar slaptu 

balsavimu išrinktas pirmininkas. 

6. Mokinių tarybos veikla planuojama, nutarimai protokoluojami. 

7. Mokinių taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per mėnesį. Susirinkimus inicijuoja pirmininkas. 

Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Mokinių tarybos susirinkimuose 

gali dalyvauti kviestiniai asmenys. 

8. Mokinių tarybos sprendimai priimami atviru ar slaptu  balsavimu, balsų dauguma. Balsams pasidalijus 

po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. 

9. Mokinių tarybos sudėtis ir nuostatai yra tvirtinami mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 
III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 
10. Mokinių taryba: 

10.1. Teikia pasiūlymus ugdymo, neformaliojo švietimo programų plėtros, projektinės, pažintinės, 

socialinės ir pilietinės veiklos klausimais. 

10.2. Inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, labdaros akcijas, vykdyti prevencines 

programas. 



10.3. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

10.4. Svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, klasių seniūnų ir individualius mokinių 

siūlymus įvairiais mokyklos veiklos klausimais, teikia siūlymus mokyklos vadovams, mokytojų tarybai. 

10.5. Atstovauja mokinių interesams svarstant mokinių elgesio taisyklių, darbo tvarkos taisyklių ir kitų 

nuostatų, tvarkų, aprašų pataisas, papildymus. 

10.6. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų savivaldos institucijomis, jaunimo organizacijomis 

mieste ir respublikoje. 

10.7. Atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose. 

10.8. Priima sprendimus dėl mokyklos mokinių susirinkimų, konferencijų sušaukimo. 

10.9. Renka ir deleguoja mokinius į Progimnazijos tarybą. 

10.10. Informaciją apie savo veiklą talpina mokyklos interneto svetainėje. 

11. Mokinių tarybos pirmininkas: 

11.1. Organizuoja Mokinių tarybos susirinkimus, sudaro susirinkimų darbotvarkes. 

11.2. Vykdo priimtų sprendimų vykdymo priežiūrą. 

11.3. Atstovauja Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

11.4. Atstovauja Mokinių tarybos interesams, bendradarbiaujant su mokyklos administracija. 

11.5. Ieško bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

11.6. Metų pabaigoje atsiskaito už Mokinių tarybos veiklą Mokinių tarybos susirinkime. 

12. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas: 

12.1. Padeda tarybos pirmininkui organizuoti Mokinių tarybos susirinkimus, sudaryti susirinkimų 

darbotvarkes. 

12.2. Pavaduoja tarybos pirmininką šiam negalint atlikti savo pareigų (dėl ligos, išvykus ir kt.). 

13. Mokinių tarybos nario teisės: 

13.1. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu. 

13.2. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 

13.3. Teikti siūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos. 

13.4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

13.5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu Mokinių tarybos 

pirmininkui. 

14. Mokinių tarybos nario pareigos: 

14.1. Savo pavyzdžiu demonstruoti gerą elgesį kitiems mokyklos mokiniams. 

14.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

14.3. Lankyti visus Mokinių tarybos susirinkimus. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą 

pranešti Mokinių tarybos pirmininkui. 

14.4. Sąžiningai ir atsakingai vykdyti Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

14.5. Informuoti savo klasės mokinius apie Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

14.6. Aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. 

15. Mokinių tarybos narys gali būti šalinamas iš Mokinių tarybos dėl: 

15.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimo; 

15.2. savo pareigų nevykdymo; 



15.3. grubių mokinio taisyklių pažeidimų; 

15.4. nedalyvavimo susirinkimuose be pateisinamos priežasties. 

16. Siūlymą dėl Mokinių tarybos nario šalinimo gali teikti Mokinių tarybos pirmininkas, Mokinių 

tarybos nariai. 

17. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 

17.1. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 

17.2. Mokinių tarybos narys atsistatydina arba yra pašalintas už  nurodytus pažeidimus. 

17.3. Mokinių tarybos narys nebesimoko mokykloje. 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
18. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria absoliuti Mokinių 

tarybos dauguma. 

19. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius. 
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