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PATVIRTINTA 

Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos 

Direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. Įsak. Nr. V-119 

KAUNO R. EŽERĖLIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos Mokinių tarybos nuostatai reglamentuoja Mokinių 

tarybos funkcijas, veiklos sritis, valdymą, rinkimų tvarką. 

2. Mokinių taryba – aukščiausia nuolat veikianti mokyklos mokinių savivaldos institucija. 

3. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos pirmininkas. Jos veiklos nuostatus tvirtina 

Mokyklos direktorius. 

4. Mokinių taryba kviečiama pagal mokinių tarybos narių priimtą veiklos programą (posėdžių, 

pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

II. MOKINIŲ TARYBOS PAGRINDINĖS FUNKCIJOS 

5. Mokinių tarybos pagrindinės funkcijos: 

5.1. Vienija mokyklos mokinius bendrai veiklai, įgyvendinant mokyklos 

veiklos tikslus ir uždavinius; 

5.2. Ugdo mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; 

5.3. Skatina mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą; 

5.4. Kuria draugišką aplinką, ugdo tolerancija ir pasitikėjimu grįstą mokinių 

bendravimą; 

5.5. Inicijuoja ir padeda organizuoti kultūrinius Mokyklos renginius, pilietines 

akcijas; 

5.6. Dalyvauja vykdant prevencines programas; 

5.7. Priima sprendimus dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo; 

5.8. Svarsto mokinių teisių mokykloje gynimo klausimus;] 

5.9. Teikia siūlymus dėl vaikų neformaliojo švietimo ir socialinės veiklos 

organizavimo; 

5.10. Svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; 

5.11. Skatina mokinių pozityvų elgesį ir vertybinių nuostatų formavimąsi; 

5.12. Dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

5.13. Skiria 3 mokinių tarybos narius į mokinių atstovus į mokyklos tarybą. 

III. MOKINIŲ TARYBOS IR PIRMININKO RINKIMAI 

6. Mokinių tarybą sudaro sudaro 12-15 narių, atstovaujančių rinkėjų interesų grupėms. 

7. Ji yra renkama 1 metams, nuo 6 iki 10  klasės  po 2-3 mokinius  iš klasės. 

8. Mokinių tarybos rinkimai laikomi vykusiais, kai balsavime dalyvauja daugiau kaip pusė 
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balsavimo teisę turinčių narių. 

9. Mokinių tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol mokinių tarybos narys mokosi 

mokykloje. mokinių tarybos narys turi teisę atsistatydinti, raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis, 

kurios, rinkėjams pageidaujant, gali būti paskelbtos viešai. 

10. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai uždaru balsavimu. 

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

pirmininkas gali atsistatydinti pateikęs motyvuotą pareiškimą su nurodytomis priežastimis. 

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

13. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių. 

V. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO TEISĖS IR PAREIGOS 

14. Mokinių tarybos pirmininko teisės: 

14.1. Sušaukti neeilinį Mokinių tarybos pasitarimą; 

14.2. Pateikti klausimus, susijusius su mokyklos veikla, su mokinių ugdymu ar ugdymusi, 

raštu ar žodžiu mokyklos administracijai ir gauna atsakymą; 

14.3. Siūlyti mokinių tarybos narius į mokinių tarybą. 

15. Mokinių tarybos pareigos: 

15.1. Organizuoja Mokinių tarybos veiklą; 

15.2. Informuoja klasių seniūnus apie mokinių tarybos nutarimus; 

15.3. Tiksliai ir aiškiai paskirsto su mokinių veikla susijusias užduotis klasių seniūnams 

bei mokinių tarybos nariams; 

15.4. Kaip mokinių atstovas reguliariai (t.y. kartą per mėnesį) susitinka su mokyklos 

administracija ir aptaria mokinių veiklos problemas; 

15.5. Atsako į klasių seniūnų pateiktus mokinių tarybai klausimus. 

VII. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO IR SEKRETORIAUS 

PAREIGOS: 

16. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos: 

16.1. Pavaduoti Mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, 

išvykimo ir kt. atvejais); 

16.2. Sekretorius rašo skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam 

tai nurodo mokinių tarybos pirmininkas ar pavaduotojas, taip pat registruoja visus Mokinių tarybos 

dokumentus; 

16.3. Kartu su mokiniais, išrinktais į mokyklos tarybą, svarstyti Mokyklos taryboje 

priimtus nutarimus; 

16.4. Kartu su Mokinių tarybos pirmininku aptarti mokinių tarybos posėdžiuose 

svarstytinus klausimus ir nutarimus. 

VIII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

17. Mokinių tarybos nario pareigos: 

17.1. Organizuoja renginius VIII-XII klasių mokiniams nepamokiniu laiku; 
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17.2. Dalyvauja pedagogų organizuojamuose mokyklos renginiuose; 

17.3. Reiškia raštu ir žodžiu savo nuomonę Mokinių pasitarimuose, posėdžiuose, 

susirinkimuose. 

18. Mokinių tarybos nario pareigos: 

18.1. Laikytis mokyklos darbo tvarkos taisyklių; 

18.2. Lankyti mokinių tarybos posėdžius, pasitarimus, susirinkimus; 

18.3. Dalyvauti moksleivių tarybos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį; 

18.4. Vykdyti mokinių tarybos posėdžiuose nutartą veiklą; 

18.5. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos 

sprendimai. 

X. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI NUTRŪKSTA, KAI: 

19. Pasibaigia įgaliojimo laikas; 

20. Atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą 

elgesį; 

21. Nesimoko mokykloje. 

XI. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PASIBAIGIMAS 

22. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus mokinių tarybos. 

23. Priimti sprendimą dėl mokinių tarybos reorganizavimo gali tik mokinių tarybos. 


