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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių taryba savo veikloje remiasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kitais teisės aktais bei 

šiomis nuostatomis. 

2. Mokinių taryba – tai visuotiniais pagrindais veikianti, demokratiškai išrinkta mokinių 

savivaldos institucija progimnazijoje. 

3. Mokinių taryba sprendžia svarbiausius progimnazijai klausimus (ugdymo proceso 

tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais ir kt.). 

4. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių išsirenka Mokinių tarybos nariai 

pirmo posėdžio metu. 

5. Mokinių tarybą sudaro 6–8 klasių mokiniai, kurie buvo išrinkti demokratiniu principu 

klasių valandėlių metu. Mokinių tarybos  veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš tarybos narių. Jis išsirenka pavaduotoją. MT 

renkasi vieną kartą per mėnesį progimnazijos patalpose. 

6. Pareigomis Mokinių taryboje nariai pasiskirsto pirmame pasitarime. 

7. Mokinių taryba kviečia  pasitarimus ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. 

8. Mokinių taryba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3  

Mokinių tarybos narių. 

9. Mokinių taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, lemia Mokinių tarybos pirmininko (jo nesant – Mokinių tarybos pirmininko 

pavaduotojo) balsas. 

10. Mokinių tarybos sprendimai įforminami protokolais. Protokolus pasirašo Mokinių tarybos 

pirmininkas (jo nesant – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas).  

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

11. Mokinių tarybos tikslas yra 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. 

12. Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas: 

12.1. Mokinių taryba dalyvauja sudarant kultūrinės veiklos projektus, inicijuoja ir 

organizuoja kultūrinius renginius, diskotekas, šventes, ekskursijas. 

12.2. Ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina 

atsakomybę. 

12.3. Svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, 

programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo. 

12.4. Atstovauja mokinių interesus, konstruktyviai bendradarbiaujant su mokyklos 

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

kreiptis bet kuris mokinys. 

12.5. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje. 

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

12.7. Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti. 

12.8. Dalyvauja rajono  Mokinių tarybos veikloje; 



12.9. Deleguoja narius į Mokyklos tarybą. 

12.10. Apie savo veiklą informuoja visą progimnazijos bendruomenę. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

13. Mokinių taryba turi šias teises: 

13.1. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo. 

13.2. Organizuoja Mokinių tarybos pasitarimus. 

13.3. Reiškia savo nuomonę svarstomais klausimais pasitarimuose, anketose, 

apklausose. 

13.4. Teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir progimnazijos vadovams  ugdymo proceso 

tobulinimo, progimnazijos vidaus tvarkos ir neformaliojo vaikų švietimo klausimais. 

14. Mokinių taryba turi šias pareigas: 

14.1. Dalyvauti Mokinių tarybos pasitarimuose. 

14.2. Informuoti savo klasę ar bendruomenę apie Mokinių taryboje svarstomus 

klausimus, priimtus sprendimus; 

14.3. Vykdyti Mokinių tarybos pasitarimuose nutartą veiklą. 

15. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta: 

15.1. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 

15.2.  Atsistatydina  arba  atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą 

elgesį. 

15.3. Nebesimoko progimnazijoje.  

 

IV MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO ĮGALIOJIMAI 

 

16. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 

16.1. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai. 

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

16.3. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti  pateikęs  pareiškimą su 

nurodytomis priežastimis, lėmusiomis tokį jo poelgį.  

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

17. Kandidatu į mokinių tarybos pirmininką gali būti 7–8 klasės mokinys, kuris yra pilietiškai 

aktyvus, komunikabilus, kūrybiškas, atsakingas, gebantis dirbti komandoje, yra pavyzdingas, gerai 

mokosi.  

18. Kandidatūrą į mokinių tarybos pirmininką gali iškelti Mokinių tarybos narys asmeniškai 

arba ją siūlo Mokinių tarybos nariai;  

19. Progimnazijos mokinių tarybos pirmininko  rinkimai organizuojami mokslo metų 

pradžioje, rugsėjo mėn., Pirmininkas pradeda eiti pareigas kitą dieną po rinkimų. 

20. Progimnazijos pirmininkas renkamas dvejiems arba vieneriems metams;  

21. Progimnazijos pirmininkas, blogai vykdantis pareigas, blogai besimokantis ar 

nepavyzdingai pasielgęs, gali būti atstatydintas Mokinių tarybos pasitarime. 

22. Atstatydinus pirmininką, renkamas naujas.  

23. Progimnazijos mokinių tarybos pirmininko teisės: 

22.1 Sušaukti neeilinį Mokinių tarybos susirinkimą; 

22.2 Pateikti žodinį ar raštišką užklausimą progimnazijos administracijai ir gauti 

atsakymą; 

22.3 Dalyvauti seminaruose ir mokymuose. 

 

24. Progimnazijos mokinių tarybos pirmininko pareigos: 

24.1 Susitinka su progimnazijos administracija, sprendžia problemas mokinių vardu; 

24.2 Vadovauja Mokinių tarybai ir klasių seniūnams; 

24.3. Atsako į mokinių pateiktus klausimus mokinių tarybai. 

24.5. Paskirsto užduotis tarybos nariams.  

24.3. Informuoja progimnazijos bendruomenę apie Mokinių tarybos nutarimus. 



 

V. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO IR SEKRETORIAUS 

PAREIGOS 

 

25. Pavaduoti MT pirmininką, kai šis negali atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais). 

26. Sekretorius rašo susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodo Mokinių 

tarybos pirmininkas ar pavaduotojas, taip pat registruoja visus Mokinių tarybos dokumentus. 

27. Kartu su moksleiviais, išrinktais į Mokinių tarybą, svarsto Taryboje priimtus nutarimus, 

svarstytinus klausimus. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

29. Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos 

internetinėje svetainėje. 

30. Pasiūlymus keisti mokinių tarybos nuostatus gali teikti mokinių tarybos nariai.  Nuostatai 

keičiami 2/3 mokinių tarybos narių balsų dauguma. 

31. Mokinių tarybos posėdžių protokolai rašomi, kai svarstomi aktualūs klausimai ir priimami 

reikšmingi sprendimai. 

32. Mokinių tarybos nuostatų  originalas saugomas progimnazijos  raštinėje.  

33. Nuostatai priimti Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos  Mokinių tarybos posėdyje 

2016 m. rugsėjo 15 d.  

______________________________ 

 

 

 


