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ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 

I. Įvadas. 

1.1. Mokinių taryba – aukščiausioji mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti  1-10 klasių 

mokinių interesus.  

 

II. Bendrosios nuostatos. 

2.1.Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje. 

2.2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno. 

2.3. Mokinių taryba veikia pagal nuostatus, patvirtintus mokyklos direktoriaus. 

 

III. Struktūra.  

3.1. Mokinių tarybą sudaro po 1-2 atstovus iš  5-10 klasių. 

3.2. Atstovus į mokinių tarybą renka  klasės valandėlių metu vieneriems mokslo metams. 

3.3. Mokinių taryba savarankiškai pasirenka savo struktūrą, išrenka iš mokinių tarybos narių 

mokinių tarybos pirmininką. 

 

IV. Mokinių tarybos uždaviniai. 

4.1 Suvienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime – 

rengiant renginius, akcijas, muges.  

4.2 Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą. 

4.3 Atstovauti mokinių interesams. 

4.4 Analizuoti aktualius mokiniams klausimus.  

4.5 Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos vadovybe ir dalykų mokytojais.  

4.5 Teikti siūlymus Mokyklos tarybai ar  direktoriui dėl darbo tvarkos taisyklių, ugdymo proceso, 

nepamokinės veiklos organizavimo, tobulinimo ir  įgyvendinimo, mokinių elgesio vertinimo, 

skatinimo ir nuobaudų skyrimo, mokinių teisių gynimo, žalingų įpročių prevencijos. 



 

V. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka. 

5.1. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose. 

5.2. Mokinių tarybos pasėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių tarybos nariai bendru nutarimu. 

5.3. MT sekretorių ir pavaduotoją  skiria MT pirmininkas tarybos pritarimu. 

5.4. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei. 

5.5. Posėdžių veiklos planą sudaro Mokinių tarybos pirmininkas, pasitariant su tarybos nariais. 

5.6. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas neįvykusiu 

ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 

VI. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 

6.1. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieneriems mokslo metams. 

6.2.Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

6.3. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta kiekvienų metų spalio mėn. 

VII. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai. 

7.1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 

7.2. Kartu su sekretore sudaryti posėdžių darbotvarkes. 

7.3. Pirmininkauti posėdžiams. 

7.4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

7.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

7.6. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

7.7.Mokslo metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą klasių seniūnams ir gimnazijos 

direktoriui. 

VIII. Baigiamosios nuostatos 

8.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

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

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

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

tarybos dauguma. 
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