
VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 
 

 

Mokinių taryba (MT) – mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos 

tarybai ir administracijai, ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės 

mokinių veiklos klausimais.  

1. Mokinių tarybos tikslas: 

MT pagrindinis tikslas – praskaidrinti mokinių kasdienybę ir padėti visiems, kuriems reikia 

pagalbos. Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali 

kreiptis bet kuris mokinys.  

2. Mokinių tarybos struktūra: 

Mokinių tarybą atstovauja mokiniai – 5–8 klasių seniūnai išrinkti klasių susirinkimuose. MT 

veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, 

išrinktas iš tarybos narių. Jis išsirenka sau du pavaduotojus. MT renkasi  vieną kartą per mėnesį 

mokyklos patalpose. 

3. Mokinių tarybos funkcijos: 

3.1. Mokinių taryba:  

3.1.1. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę.  

3.1.2. Svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų 

projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

3.1.3. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį.  

3.1.4. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.  

3.1.5. Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų klausimus.  

3.1.6. Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos.  

3.1.7. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.  

3.2. Mokinių tarybos teisės: 

3.2.1. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo. 

3.2.2. Mokyklos patalpose organizuoja mokinių tarybos susirinkimus.  

3.2.3. Pareiškia savo nuomonę mokytojų tarybos posėdžiuose, anketose, apklausose.  

3.2.4. Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, 

mokyklos vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos klausimais.  

3.2.5. Mokykloje organizuoja savivaldos dieną. 

4. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 

4.1. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai. 

4.2. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.  

4.3. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti pateikęs pareiškimą su nurodytomis 

priežastimis, lėmusiomis tokį jo poelgį.  

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

5. Mokinių tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimai: 

5.1. Mokinių tarybos pirmininko teisės: 

5.1.1. Sušaukti neeilinį mokinių tarybos susirinkimą. 

5.1.2. Pateikti raštišką užklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.  

5.2. Mokinių tarybos pirmininko pareigos: 

5.2.1.  Susitinka su mokyklos administracija ir diskutuoja apie mokinių problemas mokinių 

vardu. 

5.2.2. Atsako į mokinių pateiktus klausimus mokinių tarybai. 

5.2.3. Paskirsto užduotis tarybos nariams.  

5.2.4. Informuoja apie savo nutarimus. 

5.3. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės ir pareigos: 



5.3.1. Pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir 

kt. atvejais).  

6. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta: 

 6.1. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 

6.2. Atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą 

elgesį. 

6.3. Nebesimoko mokykloje.  

7. Mokinių tarybos sprendimai: 

Mokinių tarybos sprendimai priimami, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos 

narių. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia 

pirmininko balsas. 

8. Nuostatų keitimas: 

Pasiūlymus keisti nuostatus gali teikti tarybos nariai. Nuostatai keičiami 2/3 MT narių balsų 

dauguma.  

 


