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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS 

 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių taryba yra demokratiškai  išrinkta aukščiausia mokinių savivaldos institucija. 

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

3. Mokinių tarybos tikslas ir uždaviniai yra: 

3.1.Mokinių tarybos tikslas – stiprinti mokinių socialinį aktyvumą, kelti jų kultūros lygį, 

įtraukti į mokyklos gyvenimą kuo daugiau mokinių. 

3.2. Mokinių tarybos uždaviniai: 

3.2.1. vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime – rengiant renginius, akcijas; 

3.2.2. atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje; 

3.2.3. analizuoti aktualius mokiniams klausimus; 

3.2.4. bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos vadovais, dalykų mokytojais. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

 

4. Mokinių tarybos narius, 5-8 klasių mokinių atstovus, išrenka ir pasiūlo mokiniai iš 

kiekvienos klasės po 2 mokinius (atsižvelgiant į klasės dydį, iki 15 mokinių – 1 atstovą iš 

klasės). 

5. Tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas atviru Tarybos narių balsavimu. 

6. Tarybos susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Susirinkimas 

laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 tarybos narių. Tarybos nariai susitinka 

kiekvieną savaitę veiklų aptarimui. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

7. Svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus: nuostatus, vidaus tvarkos 

taisykles, mokinių taisykles, ugdymo planus, mokinių pasiekimų vertinimo kriterijus, 

teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

8. Teikia pasiūlymus ugdymo procesui tobulinti. 

9. Deleguoja narius į Progimnazijos tarybą. 

10. Puoselėja ir kuria naujas susiformavusias progimnazijos tradicijas. 

11. Bendrauja ir bendradarbiauja su kitų mokyklų mokiniais, savivaldos institucijomis. 

12. Atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų grupėmis, gina jų interesus, teises, primena 

pareigas. 

13. Atstovauja mokyklai įvairiuose miesto, respublikos renginiuose. 

14. Priima sprendimus dėl visos mokyklos mokinių susirinkimų.  

15. Svarsto mokinių elgesio, pareigų ir teisių klausimus. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS SPRENDIMAI 

 

16. Mokinių tarybos sprendimai priimami, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos 

narių. 

17. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. 

18. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas. 



 

V. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO ĮGALIOJIMAI 

 

19. Mokinių tarybos pirmininko  pareigos: 

1.1. Organizuoti Mokinių tarybos susirinkimus. 

1.2. Sudaryti susirinkimų darbotvarkes. 

1.3.  Pirmininkauti susirinkimams. 

1.4. Kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą. 

1.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

1.6. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

1.7. Atstovauti Mokinių tarybos interesams, bendraujant su mokyklos administracija, arba 

paskirti tam Mokinių tarybos atstovus. 

1.8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

1.9. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą. 

 

VI. SEKRETORIAUS PAREIGOS 

 

20. Protokoluoti Mokinių tarybos susirinkimus. 

21. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

22. Pavaduoti Mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti savo pareigų (dėl ligos, 

išvykus ir kita). 

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS 

 

23. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

24. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

25. Lankyti visus Mokinių tarybos susirinkimus. 

26. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininko 

sekretoriui. 

27. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. 

28. Vykdyti visus mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

29. Informuoti mokinius apie Mokinių tarybos priimtus nutarimus per klasės seniūnus. 

30. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose. 

31. Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemos. 

32. Rengti darbo planą mokslo metams. Planą tvirtina progimnazijos direktorius. 

33. Teikti siūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos. 

 

VIII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

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

34.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

34.2. Savo pareigų nevykdymas. 

34.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

34.4. Nedalyvavimas susirinkimuose. 

35. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, Mokinių tarybos 

nariai. 

36. Mokinių Tarybos narys gali laisvai išstoti arba laikinai sustabdyti narystę, pranešant apie 

tai susirinkimo metu. 

 

IX. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI NUTRŪKSTA, KAI: 

 

37. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 

38. Atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą Tarybos veikloje ar netinkamą elgesį. 

39. Nesimoko mokykloje.  

 



X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

40. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių tarybą. 

41. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik Mokinių taryba 2/3 tarybos 

narių balsų dauguma. 

42. Mokinių Tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių Tarybos veiklą. 

Nuostatų laikytis privalo visi progimnazijos mokinių tarybos nariai. 

43. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami. 

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

44. Mokinių tarybos nuostatai laikomi progimnazijos raštinėje. 

45. Nuostatus tvirtina progimnazijos direktorius. 

___________________________ 

 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Mokinių tarybos posėdžio 2019-01-17 nutarimu 

Protokolas Nr. 1 

 

 

 

 


