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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kazlų Rūdos sav. Plutiškių gimnazijos Mokinių taryba – mokinių interesams atstovaujanti 

savivaldos institucija. 

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

kitomis Mokinių savivaldomis Kazlų Rūdos savivaldybėje ir visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su  

gimnazijos taryba ir administracija. 

3. Mokinių tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius. 

4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi Gimnazijos ir šiais nuostatais, Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais. 

5. Mokinių taryba renkama ir sudėtis tvirtinama ne rečiau kaip dveji metai. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

6. Mokinių tarybą sudaro mokinių prezidentas, ministrų taryba ir seniūnų seimas. 

7. Mokinių prezidentas yra mokinių bendruomenės atstovas, mokinių savivaldos institucijų 

vadovas. Jis atstovauja Gimnazijos mokinių bendruomenei ir daro visa, kas jam pavesta Gimnazijos 

nuostatuose, Mokinių savivaldos nuostatuose ir vidaus darbo tvarkos taisyklėse: 

7.1.vadovauja Mokinių tarybai; 

7.2.bendradarbiauja su Gimnazijos savivaldos institucijomis; 

7.3.skiria ir atleidžia ministrus, skiria jiems pareigas; 

7.4.sušaukia visuotinius mokinių susirinkimus; 

7.5.pateikia apibendrintą mokinių tarybos veiklos medžiagą metinei Gimnazijos ataskaitai, 

apibendrina mokinių siūlymus dėl ugdymo plano, veiklos plano, vykdo mokinių poreikių ir 

nuomonės tyrimą; 

7.6.klausytojo teisėmis gali dalyvauti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų posėdžiuose; 

7.7.mokinių prezidentu gali būti renkamas 8–12 klasės mokinys; renka 5–12 klasių mokiniai ir 

mokytojai slaptu balsavimu dvejiems metams. 

8. Ministrų tarybą išsirenka, ministrų skaičių numato ir pareigas skiria mokinių prezidentas; jų 

pareigos turi aprėpti visas gimnazijos gyvenimo sritis. 

9. Seniūnų seimą sudaro 5–12 klasių seniūnai, jie atstovauja savo klasei; renkami klasės kolektyvo 

kasmet iki rugsėjo 15 dienos; seniūnų seimas – vykdomoji mokinių valdžia: jie aptaria ministrų 

pateiktus pasiūlymus, planus, idėjas, projektus, priima sprendimą ir dirba kartu su savo klasės 

kolektyvu, kad sprendimas būtų įgyvendintas. 

10. Visuotinį mokinių susirinkimą sušaukia mokinių prezidentas ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 

Jo darbe dalyvauja 5–12 klasių mokiniai. Susirinkimo metu siūlomi kandidatai į Gimnazijos tarybą, 

svarstomi Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektai, teikiami siūlymai ugdymo 

procesui tobulinti, išklausomos Mokinių tarybos ataskaitos, vertinama jos veikla.  

 



III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

11.Mokinių tarybos funkcijos: 

11.1. svarstyti ir, suderinus su Gimnazijos vadovybe, tvirtinti svarbiausių moksleiviškų renginių 

planus; 

11.2.dalyvauti planuojant ir organizuojant mokinių popamokinį darbą ir laisvalaikį; 

11.3. rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje; 

11.4. svarstyti mokinių teisių bei pareigų Gimnazijoje klausimus; 

11.5. inicijuoti Gimnazijos laikraščio leidybą, Gimnazijos interneto svetainės priežiūrą bei 

atnaujinimą, kitokias mokinių žiniasklaidos priemones. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS, ATSKIRŲ JOS NARIŲ VEIKLOS NURTAUKIMO 

PROCEDŪROS 

 

10. Mokinių tarybos nario veiklos nutraukimo procedūra: 

10.1. mokinių tarybos nario veikla nutraukiama esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

10.1.1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

10.1.2. atsisakymas vykdyti savo, kaip mokinių tarybos nario, pareigas; 

10.1.3. darbo tvarkos taisyklių pažeidimas; 

10.1.4. nedalyvavimas posėdžiuose; 

10.1.5. gimnazijos baigimas; 

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

tarybos narių grupė. 

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

11. Mokinių tarybos pirmininko veiklos nutraukimo procedūra: 

11.1. Mokinių tarybos pirmininko veikla nutraukiama, esant bent vienai iš žemiau nurodytų 

priežasčių: 

11.1.1. mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

11.1.2. atsisakymas vykdyti savo, kaip mokinių tarybos pirmininko, pareigas; 

11.1.3. netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 

11.1.4. darbo tvarkos taisyklių pažeidimas; 

11.1.5. gimnazijos baigimas. 

11.2. Mokinių tarybos pirmininkui pateikiamas raštiškas Mokinių tarybos narių prašymas įtraukti 

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

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

11.4. Pašalintas Mokinių tarybos pirmininkas lieka Mokinių tarybos nariu. 

11.5. Pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai. 

12. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas: 

12.1. Mokinių tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus Mokinių tarybą. 

12.2. Priimti sprendimą dėl Mokinių tarybos likvidavimo gali tik visuotinio mokinių susirinkimo 

balsų dauguma.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

13.4.1. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma. 

13.5. Koreguotus nuostatus turi patvirtinti direktorius. 

____________________ 


