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I. BENDROJI DALIS:  

1.1.Mokinių taryba – aukščiausioji mokinių savivaldos institucija progimnazijoje, atstovaujanti 5-

8 klasių mokinių interesus.  

1.2.Mokinių prezidiumas -  Mokinių tarybos dalis, sudaryta iš 8 išrinktų Mokinių tarybos narių. 

 

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 progimnazijos direktoriaus. 

 

III. STRUKTŪRA  

3.1. Mokinių tarybos nariai yra 5-8 klasių mokinių atstovai (po 3 aktyvius, stropius, atsakingus 

atstovus iš kiekvienos 5-8 klasės) ir visi norintys dalyvauti, aktyvūs, gerai besimokantys 

progimnazijos mokiniai.   

3.2. 3 atstovai į Mokinių tarybą renkami  klasių valandėlių metu vieneriems mokslo metams. 

3.3. Mokinių taryba savarankiškai pasirenka savo struktūrą, nustato valdymo formą (prezidentinį ar 

parlamentinį), išrenka iš Mokinių tarybos narių 8 asmenų prezidiumą.  

3.4. Į Prezidiumą renkamas klasės seniūnas arba klasės atstovas Mokyklos taryboje. 

. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS UŽDAVINIAI. 

4.1.Suvienyti progimnazijos 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.  

4.6. Teikti siūlymus progimnazijos tarybai ar progimnazijos direktoriui dėl darbo tvarkos taisyklių, 

ugdymo proceso, nepamokinės veiklos organizavimo, tobulinimo ir  įgyvendinimo, mokinių elgesio 

vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo, mokinių teisių gynimo, rūkymo ir narkomanijos 

prevencijos. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

5.1. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos susirinkimuose. 

5.2. Mokinių tarybos susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.  

5.3.Tarybos nariai susitinka kiekvieną savaitę veiklų aptarimui. 

5.4. Susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja 2/3 tarybos narių.  

5.5  Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, vyksta 

perbalsavimas. 

 

VI. MOKINIŲ PREZIDIUMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

6.1. Mokinių prezidiumas yra Mokinių tarybos dalis, renkama iš Mokinių tarybos narių, metams 

atviru balsavimu išrenkant 8 prezidiumo narius. 



6.2. Mokinių tarybos veiklos planą sudaro Mokinių prezidiumas pasitariant su tarybos nariais. 

6.3. Mokinių prezidiumas kartą per mėnesį susitinka su progimnazijos direktoriumi „direkcinėje 

valandoje“ ir aptaria aktualius klausimus, priima susitarimus. 

6.4. Mokinių prezidiumas perduoda sutartą informaciją Mokinių tarybai.  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

9.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

9.2. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami. 

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

9.4. Papildytus nuostatus tvirtina direktorius. Nuostatai aptarti Mokinių tarybos susirinkime 2018-

01-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


