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ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS 
MOKINIŲ TARYBOS  

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

Mokinių taryba – vykdomasis ir koordinuojantis organas, veikiantis tarp mokinių. Mokinių taryba (toliau 
MT) - Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos savivaldos institucija. MT veikia vadovaudamasi Širvintų „Atžalyno“ 
progimnazijos nuostatais. MT sudaro visi pažangūs 5-8 klasių mokiniai. MT sudaroma vieneriems mokslo metams. 
MT pirmininkas ir pavaduotojas renkami tarybos susirinkimo metu atviru balsavimu. MT posėdžiai kviečiami prireikus, 
bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 

TIKSLAS 

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. 

UŽDAVINIAI 

 Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą. 

 Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 

 Palaikyti ryšį su mokyklos vadovais, vaiko gerovės komisija (VGK) ir spręsti susijusias su mokiniais 
problemas. 

 Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės. 

 Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas. 

 Padėti organizuoti renginius, akcijas, žalingų įpročių prevencija, sportines, ūkines veiklas, 

 Dalyvauti projektuose. 

 Bendradarbiauti su kitomis Širvintų rajono, kitų Lietuvos miestų mokyklomis. 

MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 

 MT nariais gali tapti visi pažangūs 5 – 8 klasių moksleiviai. 

 Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje. 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS 

 Rinkti ir būti išrinktam MT pirmininku ar darbo grupės vadovu. 

 Dalyvauti MT renginiuose. 

 Teikti siūlymus dėl MT veiklos. 

 Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę. 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS 

 Laikytis MT nuostatų. 

 Lankyti visus MT posėdžius. 

 Gerbti gerą mokyklos vardą, puoselėti ir tęsti jos tradicijas. 

 Nepiktnaudžiauti mokinių savivaldos veikla, kad nenukentėtų ugdymo procesas. 

 Aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme. 

 Vykdyti visus MT priimtus nutarimus. 

 Informuoti mokinius apie MT posėdyje priimtus nutarimus. 

 Dalyvauti MT organizuojamuose renginiuose. 

 Padėti spręsti mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 



MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI 

 MT pirmininkas renkamas vieneriems mokslo metams. 

 MT pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

 MT pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, pirmo posėdžio metu. 

 MT pirmininką renka visi MT nariai. 

 MT nariai balsuoja vieną kartą. 

MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO IR SEKRETORIAUS PAREIGOS 

 Pavaduoti mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais). 

 Sekretorius rašo skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodo MT pirmininkas ar 
pavaduotojas, taip pat registruoja visus mokinių tarybos dokumentus. 

 Kartu su mokinių tarybos pirmininku aptaria mokinių tarybos posėdžiuose svarstytinus klausimus ir 
nutarimus. 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

 Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

 Savo pareigų nevykdymas. 

 Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

 Nedalyvavimas posėdžiuose. 

 Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti mokinių tarybos pirmininkas, sekretorius, mokinių tarybos narių 
grupė. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

 Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Širvintų „Atžalyno“ progimnazijoje. 

 Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis mokinių tarybos veiklą. 

 Nuostatų laikytis privalo visi mokinių tarybos nariai. 

 Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami. 

 Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti mokinių tarybos dauguma. 

 Koreguotą dokumentą turi patvirtinti progimnazijos direktorius. 

 


