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VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos Mokinių taryba yra Vilniaus Vladislavo Sirokomlės 

gimnazijos aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių teisėms ir 

interesams, priima mokinių bendruomenei reikšmingus sprendimus, organizuoja mokinių veiklą 

ugdymo įstaigoje. Mokinių taryba yra renkama dvejiems metams. 

2. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 

3. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir mokslo 

ministerijos norminiais aktais ir įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Gimnazijos nuostatais, 

Lietuvos mokinių sąjungos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

4. Mokinių Tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 

5. Mokinių tarybos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų 

demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti mokinių teisėms bei interesams gimnazijos, miesto, 

regiono bei nacionaliniu lygmeniu, juos ginti, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, 

pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę. 

6. Mokinių tarybos uždaviniai: 

6.1. atstovauti mokinių interesams Gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, 

tarpininkauti ginant mokinių teises Gimnazijoje; 

6.2. palaikyti ryšį su Gimnazijos administracija ir spręsti susijusias su mokiniais problemas; 

6.3. skatinti mokinių saviraišką, ugdyti pilietiškumą, puoselėti Gimnazijos tradicijas; 

6.4. ugdyti pakantumą, draugiškumą, bendruomeniškumą, pagrįstą humanistinėmis vertybėmis. 

6.4. inicijuoti bei organizuoti renginius, akcijas bei savanorystę Gimnazijoje; 

6.5. vykdyti prevencines programas; 

6.6. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, 

socialinės veiklos; 

6.7 organizuoti savanorių judėjimą; 



6.8. rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje; 

6.9. dalyvauti rengiant gimnazijos veiklą reguliuojančius dokumentus; 

6.10. bendradarbiauti su kitų mokyklų Mokinių tarybomis, jaunimo organizacijomis; 

6.11. svarsto kitus gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo teikiamus 

klausimus. 

7. garsinti Gimnazijos vardą įvairiuose renginiuose ir projektuose bei puoselėti Gimnazijos 

tradicijas.   

8. Mokinių Tarybos principai: 
 

8.1. bendradarbiavimas; 

8.2. prieinamumas, atvirumas; 

8.3. demokratiškumas; 

8.4. atsakingumas; 

8.5. lygiateisiškumas; 

8.6. atsiskaitomumas. 

 

III. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 
 

9. Gimnazijos Mokinių taryba (toliau: MT): 

9.1. MT nariais gali tapti aktyvūs bei motyvuoti 8 bei I-IV gimnazinių klasių mokiniai; 

9.2. mokiniams yra pateikiamas nuo 1 iki 2 mėn. bandomasis laikotarpis; 

9.3. Mokinių tarybai vadovauja MT narių slaptu balsavimu išrinktas pirmininkas. 

10. MT nario teisės: 

10.1. rinkti ir būti išrinktam MT pirmininku ar darbo grupės vadovu; 

10.2. teikti siūlymus dėl MT veiklos; 

10.3. laisvai pasitraukti iš savivaldos ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu; 

10.4. atstovauti MT ir gimnazijai miesto, respublikos bei tarptautinėse renginiuose; 

10.5. atstovauti MT interesams gimnazijos administracijos veikloje. 

11. MT nario pareigos: 

11.1. laikytis šių Nuostatų bei Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių; 

11.2. dalyvauti MT posėdžiuose; 

11.3. apie nedalyvavimą posėdyje pranešti MT pirmininkui; 

11.4. aktyviai vykdyti MT priimtus nutarimus; 

11.5. informuoti mokyklos bendruomenę apie MT posėdžiuose priimtus nutarimus; 

11.6. dalyvauti MT organizuojamuose renginiuose; 

11.7. padėti spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas. 



12. MT valdybos struktūra: pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, Senatas, MT 

kuruojantis pedagogas. 

12.1. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai: vadovauja Mokinių tarybai; reprezentuoja gimnaziją 

visose oficialiose institucijose; palaiko ryšius su gimnazijos administracija ir kitomis gimnazijoje 

veikiančiomis institucijomis; organizuoja ir veda posėdžius; pasirašo Mokinių tarybos protokolus; 

prižiūri, kad darbas visose srityse vyktų sklandžiai; teikia pasiūlymus ir padeda organizacinėje 

veikloje; 

12.1.1. MT pirmininko rinkimai: 

MT pirmininko rinkimai vyksta kalendorinių metų pabaigoje. Kandidatai pristato savo programas. 

Pirmininkas yra renkamas iš nuolatinių MT narių.  

12.1.2. pirmininko įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus ar atšaukus jį iš 

pareigų; 

12.1.3. MT pirmininko nušalinimo procedūra: 

MT pirmininkas šalinamas iš pareigų esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: Mokinių 

Tarybos Nuostatų pažeidimas; gimnazijos direktoriaus ar MT koordinatoriaus papeikimas; 

netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio 

pareigų nevykdymas. MT sekretoriui pateikiamas raštiškas MT narių prašymas įtraukti nušalinimo 

klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys. MT 

pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 savivaldos narių. Balsavimas 

vykdomas uždara balsavimo forma. Pašalintas MT pirmininkas gali likti MT nariu; 

12.1.4. pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis MT ir jos koordinatoriui. 

13. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas, pirmininkui nesant, atlieka tas  

pačias funkcijas kaip ir pirmininkas. 

14. Mokinių tarybos sekretorius rašo MT posėdžių protokolus, yra atsakingas už dokumentaciją. 

15. Mokinių tarybos kuratorius – MT kuruojantis pedagogas. Kuratorius turi teisę dalyvauti visuose 

MT posėdžiuose, padeda mokiniams tvarkyti dokumentaciją, teikia įvairius pasiūlymus. Kuratorius 

turi veto teisę, jeigu MT nutarimai prieštarauja mokyklos įstatymams ar gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklėms. 

16. Savo veiklai įgyvendinti MT kuria darbo grupes, kurios gali būti nuolatinės (visiems metams) ir 

laikinos (tam tikram periodui). Steigiant grupes, reikia nurodyti jų pavadinimą, veiklos sritį ir 

laikotarpį, pirmininką, vadovaujantį grupės veiklai. Pirmuose MT posėdžiuose jos nariai turi 

pasirinkti grupes, kuriose jie dirbs, išsirinkti pirmininkus, suplanuoti darbą. 

17. Senatą sudaro MT pirmininkas, MT pirmininko pavaduotojas, MT sekretorius bei visi 

nuolatinių darbo grupių pirmininkai. 



18. MT veiklos organizavimo tvarka: 

18.1. Pirmojo posėdžio organizavimas: 

pirmas posėdis kviečiamas iki rugsėjo mėnesio pabaigos. Pirmą posėdį veda MT kuruojantis 

pedagogas ar MT pirmininkas. Vyksta MT narių susipažinimas ir prisistatymas, pokalbis apie 

gimnazijos mokinių savivaldą, jos veiklos sritis, susipažinimas su MT nuostatais. Kiekvienas narys 

kitam posėdžiui turi pateikti pasiūlymus dėl savo darbo MT. Kandidatams į MT pirmininko postą 

siūloma pateikti savo programą ir prioritetus; 

18.2. eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

MT posėdžiauja ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 

ne mažiau kaip 2/3 MT narių. MT nutarimai priimami posėdžiuose dalyvaujančių MT narių balsų 

dauguma (50%+1) atviru balsavimu. Esant reikalui, tarp posėdžių Mokinių taryba gali rinktis 

pasitarti. Posėdžiai yra protokoluojami, pasitarimai – ne. Posėdžių metinį veiklos planą sudaro MT 

pirmininkas. Apie posėdžių laiką ir parengtus svarstyti klausimus nariai informuojami ne vėliau 

kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios; 

18.3. prireikus gali būti sušauktas neeilinis MT posėdis; 

18.4. baigiamojo posėdžio organizavimas: 

posėdis vyksta mokslo metų pabaigoje gegužės/birželio mėnesį. MT pirmininkas pateikia metinę 

MT veiklos ataskaitą visuotiniam mokinių susirinkimui. MT nariai teikia pasiūlymus, kaip tobulinti 

savivaldų veiklą kitais metais. 

19. MT nario šalinimo procedūra. 

MT narys šalinamas, esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: Mokinių tarybos nuostatų 

pažeidimas; savo pareigų nevykdymas; grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų 

nevykdymas, nuolatinis nedalyvavimas posėdžiuose. MT narį pašalinti gali siūlyti bet kuris MT 

narys. Sprendimas priimamas balsų dauguma balsuojant uždara balsavimo forma. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas, reglamentuojantis Mokinių Tarybos veiklą. 

21. Mokinių tarybos nuostatai skelbiami gimnazijos internetinėje svetainėje. 

______________________________________ 
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