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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

  

MOKINIŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių taryba – tai nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokinius. 

2.   Mokinių tarybos darbo reglamente apibrėžiama Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės 

mokyklos (toliau – Mokykla) Mokinių tarybos sudėtis, tikslai, funkcijos, veikla, teisės ir pareigos. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

 

              3. Mokinių taryba sudaroma dvejų metų kadencijai. Ją sudaro po du iš kiekvienos 5–10 

klasės atstovus, išrinktus klasėse rugsėjo mėnesį. Mokinių tarybą sudaro 12 narių ir Mokinių 

tarybos pirmininkas. 

              4. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas rugsėjo mėnesį 5–10 klasių mokinių 

visuotiniame susirinkime, kurį organizuoja Mokinių tarybą kuruojantis pedagogas, slaptu balsavimu 

dalyvavusių mokinių balsų dauguma. Tas pats asmuo pirmininku renkamas dviem kadencijoms. 

              5. Mokinių tarybos sekretorius, pavaduotojas išrenkamas balsavimu Mokinių taryboje. 

              6. Mokinių tarybos pirmininkas paskiria pareigas Mokinių tarybos nariams. 

              7.  Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Mokyklos nuostatais, Mokinių tarybos darbo 

reglamentu, Mokinio elgesio bei Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

              8.   Mokinių tarybą kuruoja pedagogas, paskirtas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR VEIKLA 

 

            9.  Mokinių tarybos tikslai: 

            9.1. atstovauti mokinių interesus mokykloje, bei formuoti vieningą Mokyklos bendruomenę; 

            9.2. skatinti mokinių iniciatyvumą, aktyvumą ir kūrybiškumą dalyvaujant Mokyklos 

bendruomenės veiklose; 

            9.3. inicijuoti ir padėti organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 

programas ir kt.; 

            9.4. teikti siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, 

socialinės veiklos; 

            9.5. stiprinti mokinių savivaldą. 

            10.  Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas: 

10.1.  teikia siūlymus Mokyklos administracijai, kitoms Mokyklos savivaldos institucijoms; 

10.3. kviečia į Mokinių tarybos posėdžius Mokyklos administracijos bei kitų Mokyklos 

savivaldos institucijų narius; 

 10.4.  skatina Mokyklos mokinius už aktyvią veiklą, pasiekimus Mokykloje ir kt.; 

 10.5. deleguoja penkis atstovus į Mokyklos tarybą;  

 10.6. priima sprendimus dėl neeilinio visuotinio mokinių susirinkimo sušaukimo; 

 10.7.  vykdo mokinių apklausas, anketavimus; 

 10.8. vykdo prevencines programas; 

 10.9. organizuoja įvairius renginius ir akcijas; 



 10.10. bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis, Lietuvos 

mokinių parlamentu. 

             11. Mokinių tarybos veikla: 

 11.1.  Mokinių taryba pirmojo posėdžio metu supažindina naujus narius su Mokinių tarybos 

darbo reglamentu išrenka sekretorių ir pasidalina pareigomis; 

 11.2.  Mokinių tarybos posėdžiai vyksta pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per mėnesį; 

 11.3.  neeilinius posėdžius šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba inicijuoja ne mažiau kaip 

trys  Mokinių tarybos nariai; 

11.4.  posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių; 

11.5.  posėdžiams vadovauja pirmininkas; 

11.6.  posėdžius protokoluoja sekretorius; 

11.7.  posėdžio nutarimai priimami balsuojant; 

11.8.  balsavimą organizuoja posėdžio pirmininkas; 

11.9.  balso teisė negali būti perduota kitiems asmenims; 

11.10. sprendimas priimamas balsų dauguma; 

11.11. balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Mokinių tarybos pirmininko balsas; 

11.12.  likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki metų pabaigos Mokinių tarybos 

pirmininkas pateikia išsamią Mokinių tarybos ataskaitą visuotiniame mokinių susirinkime; 

11.13.  Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau, kai jis atsistatydina, išvyksta iš 

Mokyklos arba šiurkščiai pažeidžia Mokinio elgesio bei Mokyklos vidaus tvarkos taisykles; 

11.14. kiekvienas Mokinių tarybos narys privalo dalyvauti posėdžiuose ir vykdyti jam 

pavestas funkcijas; 

11.15. Mokinių tarybos veikloje be balso teisės savo noru gali dalyvauti  ir kiti 5–10 klasių 

mokiniai. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

Mokinių tarybos narys turi teisę: 

12.1. rinkti ir būti išrinktas Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoju; 

12.2. dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose; 

12.3. teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos; 

12.4. gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

13. Mokinių tarybos nario pareigos: 

13.1. pavyzdingai elgtis Mokykloje ir už jos ribų; 

13.2. laikytis Mokyklos nuostatų, Vidaus tvarkos taisyklių, Mokinių tarybos darbo 

reglamento, Mokinių elgesio taisyklių reikalavimų; 

13.3. dalyvauti visuose Mokinių tarybos posėdžius; 

13.4. esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą posėdyje pranešti Mokinių tarybos 

pirmininkui, o vietoje savęs deleguoti klasės atstovą; 

13.5. tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti Mokyklos valdyme; 

13.6. vykdyti ir informuoti klasę apie visus Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus; 

13.7. padėti spręsti Mokyklos mokiniams iškilusias problemas. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

           14. Mokinių tarybos darbo reglamentas yra viešas dokumentas. 

           15. Mokinių tarybos darbo reglamentas yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos 

veiklą. Reglamento laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

         16. Mokinių tarybos darbo reglamentas gali būti papildomas ir koreguojamas, jei tam pritaria 

absoliuti Mokinių tarybos dauguma.  

 

_________________________ 


