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              PATVIRTINTA 

              Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos 

              direktorės Birutės Rudzinskienės 

              2020 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-193 (1.3) 

 

 

                       VILNIAUS SAUSIO 13-OSIOS PROGIMNAZIJA 

 

                                    Mokinių tarybos nuostatai 

1. Mokinių taryba yra mokinių teisė ir laisvė savarankiškai priimti mokinių bendruomenei 

reikšmingus sprendimus, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokinių veiklą ugdymo 

įstaigoje.  

1.1   Mokinių taryba  yra ne pelno siekianti organizacija. 

1.2   Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Vaiko teisių konvencija, LMP sprendimais, 

švietimo koncepcija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstatymais. 

1.3    Mokinių tarybos veiklos trukmė neribota. 

       1.4   Mokinių tarybos veikla nustatoma direktoriaus įsakymu patvirtintais Mokinių tarybos    

        nuostatais. 

 

2. Mokinių tarybos tikslas, uždaviniai, principai. 

 

2.1. Mokinių tarybos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų     

demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, 

mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.   

 

2.2. Uždaviniai: 

        •    skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą; 

        •    stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

        •    ugdyti mokykloje  toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką,  

              pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie tradicijų palaikymo; 

        •    organizuoti renginius, akcijas ir savanorių judėjimą  mokykloje; 

        •    bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto, kitų Lietuvos miestų bei užsienio 

              mokyklomis; 

        •    palaikyti ryšį su mokyklos administracija ir spręsti susijusias su mokiniais problemas; 

        •    stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas; 

        •    deleguoti narius į Mokyklos tarybą. 

 2.3. Principai: 

        •    bendradarbiavimo; 

        •    prieinamumo, atvirumo; 

        •    demokratiškumo (kiekvieno teisė į savo nuomonę); 
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        •    atsakingumo; 

        •    lygiateisiškumo; 

        •    atsiskaitomumo. 

3. Mokinių tarybos nariai: 

 

3.1. Mokinių tarybos nariais gali būti pažangūs 5-8 klasių mokiniai. 

 

3.2. Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 15 dienos. 

 

            3.3  Mokiniams yra pateikiamas nuo 1 iki 3 mėn. bandomasis laikotarpis. 

 

4. Mokinių tarybos narių rinkimai. 

 

            4.1. Mokinių tarybos nariai yra 5-8 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Jai vadovauja     

            mokinių tarybos narių slaptu balsavimu išrinktas pirmininkas. 

 

4.2. Mokinių tarybos narių rinkimų komisiją sudaro visi Mokinių tarybos nariai ir Mokinių    

tarybos koordinatorius. 

 

5. Mokinių tarybos nario teisės: 

 

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

 

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

 

5.3. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

 

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

 

5.5. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

 

5.6. Atstovauti Mokinių tarybos interesams mokyklos administracijos veikloje arba paskirti 

tam Mokinių tarybos atstovus. 

 

6. Mokinių tarybos nario pareigos: 

 

6.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

 

6.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

 

6.3. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius. 

 

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

 

6.5. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

 

6.6. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus. 

  

6.7. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose. 

 

6.8. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 
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7. Mokinių tarybos veiklos organizavimo tvarka: 

 

7.1. Mokinių tarybos  nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose. 

 

7.2. Pirmojo posėdžio organizavimas: 

 

                   7.2.1. Pirmas posėdis kviečiamas iki rugsėjo 5 d.. 

 

7.3. Antrojo posėdžio organizavimas: 

 

7.3.1. Antrasis Mokinių tarybos posėdis vyksta kitą savaitę po Mokinių tarybos 

pirmininko išrinkimo. 

 

7.3.2. Mokinių tarybos posėdžių dieną ir laiką priima visi Mokinių tarybos nariai 

bendru nutarimu. 

 

7.3.3. Antrojo posėdžio metu naujiems mokinių tarybos nariams paskirstomos 

pareigos. 

 

7.4. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

 

7.4.1. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per menesį. 

 

7.4.2. Posėdžių veiklos planą sudaro Mokinių tarybos pirmininkas. 

 

7.4.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis 

laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 

 

7.5. Baigiamojo posėdžio organizavimas: 

 

7.5.1. Posėdis vyksta mokslo metų pabaigoje, paskutinę gegužės mėnesio savaitę. 

 

7.5.2. Posėdžio darbotvarkė: 

 

                                  7.5.2.1. Mokinių tarybos metinė veiklos ataskaita. 

 

                                  7.5.2.2. Mokinių tarybos narių pasiūlymai kaip gerinti Mokinių tarybos      

veiklą kitais mokslo metais. 

 

                                   7.5.2.3. Kiti aktualūs klausimai. 

 

8.  Mokinių tarybos valdybos struktūra. 

     Mokinių tarybos valdybą sudaro: 

• Mokinių tarybos pirmininkas; 

• Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas; 

• Mokyklos tarybos sekretorius; 

• Mokinių tarybą kuruojantis pedagogas arba administracijos atstovas. 

 

        9. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 
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9.1. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas dviems mokslo metams. 

 

                   9.1.1. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

 

9.2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, pirmo posėdžio 

metu. 

 

             9.2.1. Kandidatai prezentuoja savo konkrečias propozicijas ir pateikia darbo planą. 

 

9.3. Mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai. 

 

9.4. Tarybos nariai balsuoja vieną kartą. 

 

10. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai: 

 

10.1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 

 

10.2. Kartu su sekretore sudaryti posėdžių darbotvarkes. 

 

10.3. Pirmininkauti posėdžiams. 

 

10.4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

 

10.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

 

10.6. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

 

10.7. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą. 

 

10.8. Mokinių tarybos pirmininkas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys. 

 

11.   Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas – nesant Mokinių tarybos pirmininkui, 

        atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pirmininkas. 

 

12.   Sekretoriaus pareigos – kruopščiai protokoluoti mokinių tarybos posėdžių eigą ir tvarkyti   

       visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

 

13. Mokinių tarybos nario šalinimo procedūra: 

 

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

 

13.1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

 

13.1.2. Savo pareigų nevykdymas. 

 

13.1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

 

13.1.4. Nedalyvavimas posėdžiuose. 

 

13.2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti bet kuris Mokinių tarybos narys. 

 

13.3. Sprendimas priimamas balsuojant uždaro balsavimo forma. 
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13.4. Sprendimas priimamas balsų dauguma. 

 

14. Mokinių tarybos pirmininko nušalinimo procedūra: 

 

14.1. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau 

nurodytų priežasčių: 

 

14.1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

 

14.1.2. Mokyklos direktoriaus ar mokinių tarybos koordinatoriaus papeikimas; 

 

14.1.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 

 

14.1.4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

 

14.2. Mokinių tarybos pirmininko pateikiamas raštiškas Mokinių tarybos narių prašymas 

įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos 

nušalinimo priežastys. 

 

14.3. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 

tarybos narių. 

 

14.4. Balsavimas vykdomas uždara balsavimo forma. 

 

14.5. Pašalintas Mokinių tarybos pirmininkas gali likti Mokinių tarybos nariu. 

 

14.6. Pirmininkas gali atsistatydinti, raštiškai pateikęs priežastis tarybai ir jos koordinatoriui. 

 

15. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas: 

 

15.1. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių 

tarybą, mokyklos administracijos sprendimu. 

 

15.2. Mokinių tarybai nutraukus veiklą savo paties sprendimu, likęs turtas lieka mokyklai. 

 

16. Baigiamosios nuostatos: 

 

16.1. Mokinių tarybos nuostatai yra vidinis dokumentas. 

 

16.2. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Vilniaus Sausio 13-osios 

progimnazijoje. 

 

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

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

 

16.4. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami. 

 

16.4.1. Nuostatai papildomi ir koreguojami , jei uždarame balsavime tam pritaria  2/3 Mokinių 

tarybos dauguma. 


