
 

 

 

 

 

 

KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių taryba – aukščiausia mokyklos mokinių savivaldos institucija, kurios struktūra 

nustatoma mokinių balsavimu. 

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

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

3. Mokinių taryba:  

3.1. Mokinių taryba renkama 2 metams. Mokslo metų pradžioje atstovus deleguoja klasių 

mokiniai; 

3.2. Mokinių tarybą sudaro 12 narių. Iš I-IV gimnazijos klasių po du narius ir tų klasių seniūnai; 

3.3. Mokinių taryba kviečiama pagal Mokinių tarybos narių priimtą veiklos programą arba 

prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius. 

4. Mokinio tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol Mokinių tarybos narys mokosi 

Gimnazijoje. Mokinių tarybos narys turi teisę atsistatydinti, nurodęs atsistatydinimo priežastį. 

5. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 

5.1. Mokinių tarybos pirmininką renka Mokinių tarybos nariai uždaru balsavimu; 

5.2. rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių; 

5.3. Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę atsistatydinti, pateikęs priežastį dėl tokio savo 

apsisprendimo; 

5.4. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti atstatydintas 2/3 tarybos narių pageidavimu; 

5.5. Mokinių tarybos posėdžiuose patariamojo balso teisėmis dalyvauja 5-8 klasių seniūnai; 

5.6. Mokinių tarybos veiklą koordinuojantis pedagogas ar administracijos vadovas. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

6. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai: 

6.1. plėtoti ir skatinti mokinių veiklą; 

6.2. organizuoti renginius mokykloje; 

6.3. bendradarbiauti su kitomis savivaldybės mokyklomis, kitų Lietuvos miestų  bei užsienio 

mokyklomis; 

6.4. įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą; 

6.5. palaikyti ryšį su mokyklos administracija ir Gimnazijos taryba ir spręsti susijusias su 

mokiniais problemas; 

6.6. dalyvauti vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose; 

6.7. stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės; 

6.8. stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas; 

6.9. teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai dėl mokinių poreikių tenkinimo. 

7. Mokinių tarybos pagrindinės funkcijos: 

7.1. siūlo ugdymo planų, neformaliojo vaikų švietimo programų projektus; 

7.2. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti, teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, 

skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;  
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7.3. svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos administracija, tvirtina svarbiausių mokinių renginių 

planus;  

7.4. teikia siūlymus dėl mokinių koncertinės ir sportinės veiklos, laisvalaikio planavimo ir 

organizavimo;  

7.5. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje;  

7.6. svarsto mokinių teisių Gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus.  

 

III. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Mokinių tarybos nario teisės: 

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

8.2. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos. 

8.3. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

8.4. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu. 

8.5. Atstovauti Mokinių tarybai ir gimnazijai įvairiuose renginiuose. 

8.6. Atstovauti Mokinių tarybos interesams gimnazijos administracijos veikloje arba paskirti tam 

Mokinių tarybos atstovus. 

9. Mokinių tarybos nario pareigos: 

9.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams. 

9.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

9.3. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius. 

9.4. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui. 

9.5. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

9.6. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

10.1. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma. 

11. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. 

 

 


