
 PATVIRTINTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ 

gimnazijos direktoriaus 

2019 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-122 

 

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos (toliau gimnazija) Mokinių 

taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Gimnazijos mokiniams. 

2. Mokinių taryba veikia gimnazijoje savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su 

kitomis Mokinių savivaldomis Vilniaus mieste ar visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su gimnazijos 

taryba ir administracija. 

3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 

4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, gimnazijos nuostatais, 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

5. Tikslas – plėtoti ir skatinti mokinių veiklą gimnazijoje bei įsijungti į įvairių 

visuomeninių organizacijų veiklą mieste ir respublikoje. 

6. Uždaviniai: 

6.1. dalyvauti Gimnazijos tarybos veikloje, atstovaujant mokinių interesus; 

6.2. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; 

6.3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

7. Mokinių tarybos funkcijos: 

7.1. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, 

laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą; 

7.2. priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių 

sambūrių sušaukimo; 

7.3. bendradarbiauja su Gimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotojais ugdymui, 

savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis; 

7.4. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą; 

7.5. padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją. 

8. Mokinių taryba renkama 4 metams. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 

 

9. Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje. 

10. Mokių tarybą sudaro 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai, renkami po vieną 

atstovą iš klasės. 

11. Mokinių tarybai vadovauja Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS 



 

12. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu. 

13. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 

14. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos. 

15. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

16. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai Mokinių tarybos 

pirmininkui arba sekretoriui. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS 

 

16. Mokinių tarybos narys: 

16.1. laikosi gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, sutarties su gimnazija sąlygų, 

Mokinių tarybos nuostatų bei yra gero elgesio pavyzdys  gimnazijos bendruomenėje; 

16.2. dalyvauja Mokinių tarybos posėdžiuose; 

16.3. kuria Mokinių tarybos veiklos planą ir vykdo jame numatytas veiklas; 

16.4. vykdo visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus; 

16.5. informuoja mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus; 

16.6. inicijuoja-dalyvauja-organizuoja kultūrinius-edukacinius-prevencinius renginius 

gimnazijoje pagal Mokinių tarybos veiklos planą; 

16.7. vykdo mentorystės programą su jaunesniojo amžiaus mokiniai; 

16.8. padeda spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas; 

16.9. atstovauja mokinių interesus Gimnazijos taryboje; 

16.10. atstovauja Gimnazijos mokinių interesus miesto / Lietuvos visuomeninėse 

organizacijose, dalyvauja jų veikloje. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

17. Mokinių tarybos veikla organizuojama pagal metinį veiklos planą, kuris tvirtinamas 

Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

18. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose. 

19. Pirmojo posėdžio organizavimas: 

19.1. Pirmas posėdis kviečiamas iki rugsėjo 30 d. 

20. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

20.1. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per savaitę, bet ne mažiau kaip 5 kartus per mokslo 

metus. 

20.2. Mokinių tarybos posėdžių veiklos planą sudaro Mokinių tarybos pirmininkas 

20.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu 2 / 3 Mokinių tarybos narių, posėdis 

laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI 

 

21. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieniems mokslo metams, slaptu balsavimu 

renka mokinių tarybos nariai. 

22. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

23. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje arba pabaigoje. 

24. Mokinių tarybos pirmininku gali tapti tik Mokinių tarybos narys. 



 

VIII. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO ĮGALIOJIMAI 

 

25. Inicijuoja, rengia Mokinių tarybos metinį veiklos planą. 

26. Organizuoja Mokinių tarybos posėdžius. 

27. Kartu su sekretoriumi sudaro posėdžių darbotvarkes. 

28. Pirmininkauja posėdžiams. 

29. Kontroliuoja posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

30. Atstovauja gimnazijos mokinių interesus už jos ribų. 

31. Atstovauja Mokinių tarybos interesus Gimnazijos taryboje ar skiria tam Mokinių 

tarybos atstovus. 

32. Ieško bendradarbiavimo galimybių su kitomis švietimo įstaigomis. 

 

IX. SEKRETORIAUS PAREIGOS 

 

33. Protokoluoja Mokinių tarybos posėdžius. 

34. Tvarko visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

 

X. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

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

35.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

35.2. Savo pareigų nevykdymas. 

35.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

35.4. Nedalyvavimas posėdžiuose. 

36. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, sekretorius, 

Mokinių tarybos narių grupė. 

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

 

XI. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO NUŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

38. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau 

nurodytų priežasčių: 

38.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

38.2. Gimnazijos direktoriaus papeikimas; 

38.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 

38.4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

39. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2 / 3 

Mokinių tarybos narių: 

39.1. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti nušalintas Gimnazijos tarybos nutarimu, 

balsų dauguma atviru balsavimu. Mokinių tarybos pirmininką nušalinti gali siūlyti gimnazijos 

direktorius, direktoriaus pavaduotojai. 

39.2. Pedagogai, mokiniai, gali siūlyti nušalinti Mokinių tarybos pirmininką pateikę  

prašymą Gimnazijos tarybai raštu bei nurodę nušalinimo priežastis. 

40. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai. 

41. Pašalintas Mokinių tarybos pirmininkas lieka Mokinių tarybos nariu. 



 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Mokinių tarybos nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

43. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

44. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina įsakymu gimnazijos direktorius, originalas 

saugomas gimnazijoje. 

45. Mokinių tarybos nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja Mokinių tarybos 

pirmininkas, Gimnazijos taryba ar gimnazijos direktorius. Mokinių tarybos nuostatų pakeitimai 

derinami su Mokinių taryba ir Gimnazijos taryba. 

 

 

 

PRITARTA 

Vilniaus savivaldybės Grigiškių 

„Šviesos“ gimnazijos tarybos 

2019 m. _____________ d. nutarimu 

protokolo Nr. GT-____ 

 


