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MOLĖTŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.Mokinių taryba yra nuolat veikiantis aukščiausias mokinių savivaldos organas Molėtų gimnazijoje. 

2 Mokinių tarybos struktūrą, veiklos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.  

3. Mokinių tarybą konsultuoja gimnazijos administracija. 

 

II. Mokinių tarybos veiklos tikslas ir uždaviniai 

4.Mokinių tarybos veiklos tikslas – skatinti moksleivių pilietinį aktyvumą. 

5.Mokinių tarybos veiklos uždaviniai: 

5.1. įtraukti kuo daugiau mokinių į gimnazijos veiklą; 

5.2. rengti įvairius, renginius, akcijas; 

5.3. padėti spręsti įvairias mokiniams iškylančias problemas gimnazijoje; 

5.4. siekti ryšių su kitomis rajono, kitų rajonų mokyklomis bei užsienio šalių jaunimo organizacijomis. 

6. Mokinių tarybą sudaro 20 narių. Mokinių tarybos nariai renkami Gimnazijos mokinių susirinkime 

atviru balsavimu, balsų dauguma.  

7. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė Gimnazijos mokinių.  

Kandidatus į mokinių tarybą siūlyti bei kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Gimnazijos mokinys. 

 

8. Išvykus tarybos nariui, sudėtis atnaujinama. 

 

9. Mokiniai tarybai gali priklausyti iki Gimnazijos baigimo. 

 

10. Mokinių tarybai vadovauja mokinių tarybos narių posėdyje atviru balsavimu išrinktas mokinių 

tarybos pirmininkas. Siūlyti kandidatus, kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris tarybos narys. 

  

11. Mokinių tarybos pirmininkas kviečia posėdžius, kurie protokoluojami sekretoriaus. Sekretorius 

renkamas balsų dauguma atviru balsavimu. Protokolai saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. 



  

12. Mokinių tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po 

lygiai, lemiamas tarybos pirmininko balsas.  

13. Posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. 

14. Mokinių tarybos posėdyje numatomi svarbiausios tarybos veiklos kryptys, rengiamas veiklos 

planas, kurį tvirtina Gimnazijos direktorius, teikiami pasiūlymai komitetams. 

15. Mokinių tarybos posėdžio metu iš tarybos narių sudaromi keturi komitetai: 

15.1. tarybos nariai turi teisę patys pasirinkti komitetą: 

15.2. jei komiteto narių skaičius yra perpildytas, komiteto narys perkeliamas (jam sutikus) į kitą 

komitetą. 

15.3. komitetai yra šie: kontaktų, žiniasklaidos, kultūros reikalų ir teisės. 

15.4. komitetų vadovai ir tarybos pirmininkas sudaro ,,Penkių tarybą“, kuri teikia mokinių tarybai bei 

komitetams pasiūlymus veiklos planui, kartu su mokinių taryba įgyvendina sprendimus, renkasi ne 

rečiau kaip kartą per mėnesį. 

15.5. komitetai susirinkimo metu atviru balsavimu balsų dauguma išsirenka vadovą vieneriems mokslo 

metams; 

16. Mokinių komiteto pirmininkas turi teisę iš ,, Penkių tarybos“ išsirinkti jį pavaduojantį asmenį 

17. Pirmininkas teikia informaciją mokinių tarybai apie ,,Penkių tarybos“ bei komitetų veiklą. Tarybos 

posėdis kviečiamas ne rečiau kaip 1 kartą į ketvirtį.  

 

III. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 

18.Funkcijos: 

18.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, prevencines programas; 

18.2. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo plėtros, socialinės 

veiklos patarti gimnazijos administracijai įvairiais klausimais. 

18.3. susitaria dėl Gimnazijos veiklos organizavimo,  

18.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, 

18.5. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus,  

18.6. renka narius į Gimnazijos tarybą.  

18.7. vykstant konkursui į Gimnazijos vadovo pareigas į komisijos narius teikia mokinius teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

IV. Teisės ir pareigos 



19. Mokinių tarybos nariai turi teisę: 

19.1. dalyvauti tarybos narių posėdyje, komiteto (kuriam priklauso) susirinkime; 

19.2. priklausyti komitetui: 

19.3. būti išrinktam komiteto vadovu; 

19.4. būti išrinktam tarybos pirmininku; 

19.5. teikti pasiūlymus mokinių tarybos, komitetų, mokyklos tarybos bei mokytojų tarybos veiklai 

gerinti; 

19.6. gauti informaciją apie mokinių tarybos bei komitetų veiklą; 

19.7. balsuoti. 

20. Mokinių tarybos narys privalo: 

20.1. laikytis tarybos nuostatų; 

20.2. vykdyti tarybos priimtus sprendimus; 

20.3. būti aktyviu, tolerantišku, gerbti kitų tarybos narių nuomonę ir teises; 

20.4. lankyti tarybos posėdžius, komitetų susirinkimus. 

______________________________ 

 

         

 

 


