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VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių taryba – aukščiausia gimnazijos mokinių savivaldos institucija, telkianti mokinius 

siekiant gerinti mokyklos veiklos organizavimą, ginti mokinių teises, užtikrinti jų saugumą. 

2. Mokinių tarybos nuostatai reglamentuoja Mokinių tarybos veiklos tikslą ir uždavinius, 

sudarymo ir veiklos principus, veiklos organizavimą. 

3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 

4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais 

Nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

5. Organizuoti susirinkimus, spręsti mokinių problemas, įgyvendinti pageidavimus. 

6. Suderinus su gimnazijos vadovybe, padėti organizuoti gimnazijos renginius, planuoti 

moksleivių popamokinę veiklą, inicijuoti ir organizuoti akcijas bei vykdyti prevencines 

programas. 

7. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, socialinę atsakomybę, ugdyti lyderystės įgūdžius, 

gebėjimą konstruktyviai spręsti problemas. 

8. Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto, kitų Lietuvos miestų bei užsienio mokyklomis. 

9. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 

10. Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės. 

11. Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas. 

12. Aktyviai dalyvauti socialinėje ir kultūrinėje veikloje. 

13. Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus įsakymu paskirtas gimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

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

15. Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdymo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių 

tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo. 

16. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje. 

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

18. Deleguoja mokinius į gimnazijos tarybą ar kitas savivaldos institucijas svarstant su mokinių 

ugdymu susijusius klausimus. 

19. Tvirtina mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir pan. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

20. Mokinių taryba renkama atvirame gimnazijos seniūnų, praeitų metų mokinių tarybos atstovų 

bei 5-8 ir I-IV klasių deleguotų mokinių susirinkime.  

21. Nauji nariai vieneriems mokslo metams renkami mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 

pabaigos), nariai gali būti perrinkti antrai kadencijai. 

22. Mokinių taryba sudaroma vieneriems mokslo metams. 

23. Mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais. 

24. Mokinių tarybos veiklai vadovauja MT narių išrinktas prezidentas (jam nesant, prezidento 

pavaduotojas(-a)). 

25. Prezidentas atstovauja tarybai ir vadovauja jos veiklai, jam padeda išrinktas prezidento 

pavaduotojas(-a), sekretorius tvarko tarybos dokumentaciją. 

26. Rinkimai ir nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose, jeigu juose dalyvauja 2/3 MT 

narių. 

27. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta kas antrą savaitę (dažniau esant poreikiui). 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

28. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos prezidentu, prezidento pavaduotoju(-a), sekretoriumi 

ar darbo grupės vadovu. 

29. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 

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

31. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

32. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu. 
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33. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams. 

34. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų bei mokyklos nuostatų. 

35. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius. 

36. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos prezidentui arba 

sekretoriui, o vietoj savęs deleguoti klasės atstovą. 

37. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme. 

38. Vykdyti ir informuoti visus Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus. 

39. Padėti spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO, PREZIDENTO PAVADUOTOJO IR 

SEKRETORIAUS RINKIMAI 

40. Mokinių tarybos prezidentas, prezidento pavaduotojas ir sekretorius renkamas vieneriems 

mokslo metams. 

41. Mokinių tarybos prezidento, prezidento pavaduotojo ir sekretoriaus rinkimai vyksta mokslo 

metų pradžioje, pirmo posėdžio metu. 

42. Mokinių tarybos prezidentą, prezidento pavaduotoją ir sekretorių turi galimybę rinkti visi MT 

nariai. 

43. Tarybos nariai balsuoja vieną kartą. 

44. Rinkimai teisėti, jeigu juose dalyvauja 2/3 MT narių. 

 

VII SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO, PREZIDENTO IR SEKRETORIAUS 

PAREIGOS 

45. Mokinių tarybos prezidentas organizuoja Mokinių tarybos posėdžius. 

46. Reprezentuoja mokyklą už jos ribų. 

47. Atstovauja Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

48. Atstovauja Mokinių tarybos interesams Mokyklos tarybos ir mokyklos administracijos 

veikloje arba paskiria tam Mokinių tarybos atstovus. 

49. Kartu su prezidento pavaduotoju ir sekretoriumi sudaro posėdžių darbotvarkes. 

50. Pirmininkauja posėdžiams. 

51. Kontroliuoja posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

52. Mokinių tarybos prezidento pavaduotojas padeda pirmininkui visose veiklose. 

53. Mokinių tarybos prezidento pavaduotojas pavaduoja Mokinių tarybos prezidentą jam nesant. 
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54. Mokinių Tarybos sekretorius protokoluoja Mokinių tarybos posėdžius ir tvarko visą Mokinių 

tarybos dokumentaciją. 

 

VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

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

a. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

b. Savo pareigų nevykdymas. 

c. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

d. Nedalyvavimas posėdžiuose. 

56. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos prezidentas, prezidento 

pavaduotojas, sekretorius, Mokinių tarybos narių grupė. 

57. Mokinių tarybos narys šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos narių. 

58. Mokinių tarybos prezidentas gali atsistatydinti raštiškai nurodęs priežastis tarybai. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

59. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

60. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Vilniaus Simono Konarskio gimnazijoje. 

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

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

62. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami. 

63. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria 2/3Mokinių tarybos dauguma. 

64. Mokinių tarybos nuostatai tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

___________________________________  


