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VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJA 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

1. Bendroji dalis 

1.1. Vilniaus r. Pagirių gimnazijos Mokinių taryba yra demokratinė mokinių savivaldos 

institucija. 

1.2. Mokinių taryba veikia Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje savo narių iniciatyvos pagrindu, 

bendrauja su kitomis Mokinių savivaldomis Vilniaus mieste ir rajone bei visoje Lietuvoje. 

1.3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 

1.4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

LR įstatymais, kitais teisės aktais. 

1.5. Mokinių tarybos būstinė: Šiltnamių g. 22, Pagiriai, Vilniaus r. 

1.6. Mokinių tarybos veiklos trukmė neribota. 

 

2. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai 

2.1. Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą. 

2.2. Organizuoti renginius ir akcijas mokykloje. 

2.3. Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus miesto ir rajono, kitų Lietuvos miestų bei užsienio 

mokyklomis. 

2.4. Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 

2.5. Palaikyti ryšį su gimnazijos vadovais ir spręsti su mokiniais susijusias problemas.  

2.6. Dalyvauti gimnazijos, rajono, šalies ir tarptautiniuose projektuose. 

2.7. Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės. 

2.8. Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas. 

2.9. Bendradarbiauti su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis. 

 

3. Mokinių tarybos nariai 

3.1. Mokinių tarybos nariais gali tapti norintys 8, I-IVG klasių moksleiviai. 

3.2. Nauji nariai priimami skelbiant internete viešą anketą, esant narių trūkumui ir poreikiui, 2/3 

mokinių tarybos narių pritarimu. 

 

4. Mokinių tarybos nario teisės 

4.1. Rinkti ir būti išrinktam gimnazijos Mokinių prezidentu demokratinių rinkimų būdu ar  

sekretoriumi - iždininku ar užimti kt. pareigas. 
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4.2. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose. 

4.3. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos gerinimo. 

4.4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą (protokolus arba žodinę informaciją). 

4.5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu. 

 

5. Mokinių tarybos nario pareigos 

5.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

5.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

5.3. Lankyti visus Mokinių tarybos susirinkimus. 

5.4. Apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos pirmininkui arba sekretorei. 

5.5. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme. 

5.6. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

5.7. Skleisti informaciją apie Mokinių tarybos veiklas ir organizuojamus renginius. 

5.8. Dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamuose renginiuose. 

5.9. Padėti spręsti visiems mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 

 

6. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka 

6.1. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos susirinkimuose. 

6.2. Pirmas susirinkimas kviečiamas iki rugsėjo 15d. 

6.3. Mokinių tarybos susirinkimų dieną ir laiką priima visi Mokinių tarybos nariai bendru 

nutarimu, kiekvieną kart kardinaliai pasikeitus gimnazijos pamokų tvarkaraščiui ir/arba 

prasidėjus kitam pusmečiui. 

6.4. Sekretoriaus paskyrimas: Mokinių tarybos sekretorių skiria pirmininkas tarybos pritarimu. 

6.5. Eilinių susirinkimų organizavimo tvarka: 

6.5.1. Tarybos susirinkimai vyksta mažiausiai du kartus per mėnesį. 

6.5.2. Susirinkimų veiklos planą sudaro Mokinių tarybos pirmininkas. 

6.5.3. Jeigu į susirinkimą susirenka mažiau negu ketvirtadalis Mokinių tarybos narių, 

susirinkimas laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują datą. 

6.6. Baigiamojo susirinkimo organizavimas: 

6.6.1. Susirinkimas vyksta mokslo metų pabaigoje, gegužės pabaigoje. 

6.6.2. Susirinkimo darbotvarkė: 

6.6.2.1.Mokinių tarybos metinė veiklos ataskaita. 

6.6.2.2.Mokinių tarybos narių pasiūlymai kaip gerinti Mokinių tarybos veiklą kitais mokslo 

metais. 

6.6.2.3.Kiti aktualūs klausimai. 
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7. Mokinių prezidento – Mokinių tarybos pirmininko rinkimai 

7.1. Mokinių prezidentas renkamas slaptu balsavimu dvejiems metams ar trumpiau, jei 

nusprendžiama kitaip. 

7.2. Mokinių prezidentas gali būti I-IVG kl. mokinys. 

7.3. Mokinių prezidentą renka visi 5-8 ir I-IVG kl. gimnazijos mokiniai. 

7.4. Rinkimus organizuoja ir prižiūri Rinkimų komisija, sudaroma prieš kiekvienus rinkimus.  

 

8. Mokinių prezidento įgaliojimai 

8.1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 

8.2. Kartu su viceprezidentu ir sekretoriumi sudaryti susirinkimų darbotvarkes. 

8.3. Pirmininkauti susirinkimams. 

8.4. Kontroliuoti susirinkimuose priimtų sprendimų vykdymą. 

8.5. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

8.6. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

8.7. Atstovauti Mokinių tarybos interesams mokyklos administracijos veikloje – su gimnazijos 

direktoriumi kartą per mėnesį aptarti svarbius klausimus ir problemas, bendradarbiauti su 

direktoriaus pavaduotojais ugdymui, socialiniu pedagogu ir kt. 

8.8. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

8.9. Tvirtinti metų veiklos planą ir jį įgyvendinti. 

8.10. Mokinių tarybos pirmininkas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys. 

8.11. Mokinių prezidentui susirgus, nesant dėl kitos priežasties ar esant susitarimui, jo 

pareigas vykdo viceprezidentas. 

 

9. Sekretoriaus pareigos 

9.1. Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius. 

9.2. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją, bendradarbiauti  su prezidentu ir 

viceprezidentu. 

9.3. Prižiūrėti Mokinių tarybos iždą ir teikti ataskaitas. 

 

10. Mokinių tarybos nario šalinimo procedūra 

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

10.1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

10.1.2. Savo pareigų nevykdymas. 

10.1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 



4 
 

10.1.4. Nedalyvavimas susirinkimuose be pateisinamos priežasties. 

10.2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių prezidentas, viceprezidentas ar 

Mokinių tarybos narių grupė. 

10.3. Mokinių tarybos narys šalinamas už tai balsavus 50 proc. +1 Mokinių tarybos nariui.  

 

11. Mokinių prezidento nušalinimo procedūra 

11.1. Mokinių prezidentas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų  

priežasčių: 

11.1.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

11.1.2. Mokyklos direktoriaus papeikimas (tarnybinis pranešimas). 

11.1.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas. 

11.1.4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

11.2. Mokinių prezidentas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos narių. 

11.3. Pašalintas Mokinių prezidentas lieka Mokinių tarybos narys. 

11.4. Prezidentas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai. 

 

12. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas 

12.1. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių 

tarybą. 

12.2. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik Mokinių taryba visų 

tarybos narių ir gimnazijos administracijos pritarimu. 

12.3. Mokinių tarybai nutraukus veiklą savo paties sprendimu, likęs turtas lieka mokyklai. 

 

13. Baigiamosios nuostatos 

13.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

13.2. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje. 

13.3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 

13.4. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

13.5. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

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


