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VILNIAUS R. KALVELIŲ ,,AUŠROS‘‘ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Kalvelių ,,Aušros“ gimnazijos 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 gimnazijoje, atstovaujanti mokinių interesus ir teises, bendradarbiaujanti su 

gimnazijos direktoriumi, jo pavaduotoju ugdymui, Tėvų taryba, Mokytojų taryba, visuomeninėmis 

organizacijomis pamokinės ir nepamokinės veiklos klausimais, organizuojanti renginius ir padedanti 

juos surengti kitiems bendruomenės nariams, teikianti siūlymus dėl veiklos dokumentų, jų projektų, 

ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veiklos, organizuojanti Mokinių tarybos pirmininko 

rinkimus. 

3. Mokinių taryba sprendžia svarbiausius gimnazijos klausimus. 

4. Mokinių Tarybos išvados ir pasiūlymai teikiami gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojui, 

Mokytojų ir Tėvų taryboms yra rekomendacinio pobūdžio. 

5. Mokinių Taryba už savo veiklą kasmet atsiskaito mokinių bendruomenei. 

6. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių išsirenka Mokinių tarybos nariai pirmo 

posėdžio metu.  

7. Mokinių tarybą sudaro  I–IV G klasių mokiniai, kurie buvo išrinkti klasių susirinkimų metu 

ir įvykdžius atranką.  

8.  Pareigomis Mokinių taryboje nariai pasiskirsto pirmame posėdyje. 

9. Mokinių taryba renkama vieniems metams. 

10. Mokinių taryba kviečia posėdžius ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. 

11. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:  

      11.1. atsistatydina arba atstatydinimas už nedalyvavimą Mokinių tarybos veikloje, už nepažangų 

elgesį arba nepatenkinamą elgesį; 

11.2. pasibaigia įgaliojimo laikas; 

11.3. išvyksta iš gimnazijos.  

12. Į nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą deleguojamas kitas mokinių atstovas.  

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

tarybos narių.  

14. 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.  

 

II SKYRIUS 

 MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

 

15.  Mokinių tarybos tikslai:  

       15.1. atstovauti daugumos mokinių interesus gimnazijoje bei formuoti vieningą mokinių 

bendruomenę;  

       15.2. skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą;  

       15.3. stiprinti gimnazijos savivaldą;  

       15.4. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklų 

bendruomenių veikloje, kitose savivaldose;  

       15.5. dalyvauti ir teikti siūlymus sudarant gimnazijos veiklos programą, strateginį planą ir kt. 



        16. Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas:  

        16.1. svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų 

projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

16.2. svarsto ir suderinusi su Gimnazijos vadovybe tvirtina svarbiausių mokinių renginių 

planus; 

16.3. teikia siūlymus tobulinti ugdymo procesą; 

16.4. koordinuoja klasių komitetų veiklą, teikia siūlymus dėl mokinių laisvalaikio 

organizavimo; 

16.5. padeda organizuoti gimnazijos renginius, mokinių socialinės pagalbos veiklą, organizuoja 

drausmės ir tvarkos palaikymo gimnazijoje, žalingų įpročių prevencijos akcijas; 

16.6. svarsto mokinių teisių gynimo klausimus; 

16.7. inicijuoja Gimnazijos informacinių mokinių savivaldos stendų apipavidalinimą; 

16.8. rengia diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kitus renginius, dominančius mokinius; 

16.9. garsina gimnazijos vardą įvairiuose renginiuose ir projektuose. 

17. Renka mokinių atstovus į Gimnazijos tarybą. 

18. Inicijuoja klasių mokinių komitetų rinkimą klasėse. 

18.1. Klasių mokinių komitetai renkami klasėse vieneriems metams atviro balsavimo metu 

balsų dauguma. 

18.2. Dėl klasių mokinių komitetų narių skaičiaus, naujo nario paskyrimo vietoj iš gimnazijos 

išvykusio klasės komiteto nario bei nario kadencijų skaičiaus sprendžia pačios klasių bendruomenės. 

18.3. Klasių mokinių komitetams vadovauja klasės seniūnas, jam nesant — jo pavaduotojas. 

18.4. Klasės seniūną ir pavaduotoją renka visi klasės mokiniai atviro balsavimo metu balsų 

dauguma. 

18.5. Klasių mokinių komitetai inicijuoja, kartu su klasių vadovais organizuoja veiklą klasėse, 

teikia siūlymus Mokinių tarybai. 

19. Gimnazijos savivaldos institucijos veikia bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su kitų 

gimnazijų savivaldos institucijomis. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

        20. Mokinių taryba turi šias teises:  

        20.1. priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo;  

        20.2. organizuoja Mokinių tarybos posėdžius;  

        20.3. reiškia savo nuomonę svarstomais klausimais;  

        20.4. teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir gimnazijos vadovams ugdymo proceso tobulinimo, 

vidaus tvarkos ir neformaliojo vaikų švietimo klausimais; 

        20.5. Mokinių taryba gali turėti ir kitų teisių, nustatytų teisės aktuose.  

        21. Mokinių taryba turi šias pareigas:  

        21.1. dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose; 

        21.2. informuoti savo klasę ar bendruomenę apie Mokinių taryboje svarstomus klausimus, 

priimtus sprendimus.  

        22. Už savo veiklą Mokinių taryba atsiskaito mokinių susirinkime.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        23. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.  

        24. Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje.  

        25. Mokinių tarybos sprendimai įforminami protokolais, kai svarstomi aktualūs klausimai ir 

priimami reikšmingi sprendimai. Protokolus pasirašo Mokinių tarybos pirmininkas (jo nesant – 

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas). 

 

APTARTA 

Mokinių tarybos posėdyje 

2021  m. gruodžio 3 d.  

protokolo Nr. GT- 7 
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