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LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO  GIMNAZIJOS  
MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 
 

I. ĮVADAS 
 

1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio  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 Lazdijų rajone, 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, patvirtintais 

Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio mėn. 19 d. sprendimu Nr.5TS-400, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais.   

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS,UŽDAVINIAI   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, socialinį, socialinį emocinį  sąmoningumą;  

6.3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.  

7. Mokinių tarybos funkcijos:  

7.1. planuoja, inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių ugdymą, popamokinę veiklą ir 

laisvalaikį;  

7.2. svarsto ir tvirtina renginių mokiniams planus; 

7.3. priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų sušaukimo;  

7.4.bendradarbiauja su Gimnazijos direktoriumi, direktoriaus pavaduotojais ugdymui, 

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



7.5. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą;  

7.6. padeda spręsti drausmės ir tvarkos, prevencinės veiklos klausimus;  

7.7. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ar gimnazijos direktoriui ugdymo organizavimo 

klausimais; 

7.8. dalyvauja gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų kūrime, jų svarstyme. 

 8. Mokinių taryba renkama 1 metams. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 

 

  9. Nauji nariai priimami mokslo metų pradžioje.  

10. Mokinių tarybą sudaro I-IV gimnazijos klasių mokiniai. 

11. Mokinių tarybai vadovauja Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas.  

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS 

 

12. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku, darbo grupės nariu, ar Gimnazijos 

tarybos nariu. 

13. Atstovauti mokinių interesus gimnazijoje sudarytose darbo grupėse, Gimnazijos taryboje. 

14. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose.  

15. Teikti siūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos.  

16. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą.  

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

pirmininkui. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS 

 

18. Mokinių tarybos narys:  

18.1. laikosi gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, sutarties su gimnazija sąlygų, Mokinių 

tarybos nuostatų bei yra gero elgesio pavyzdys gimnazijos bendruomenėje;  

18.2. dalyvauja Mokinių tarybos posėdžiuose;  

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

18.4. vykdo visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus;  

18.5. informuoja mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus;  



18.6. inicijuoja, dalyvauja, organizuoja kultūrinius-edukacinius-prevencinius renginius 

gimnazijoje pagal Mokinių tarybos veiklos planą;  

18.7. vykdo mentorystės programą su jaunesniojo amžiaus mokiniai;  

18.8. padeda spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas;  

18.9. atstovauja mokinių interesus Gimnazijos taryboje;  

18.10. atstovauja Gimnazijos ir jos skyrių mokinių interesus miesto / Lietuvos visuomeninėse 

organizacijose, dalyvauja jų veikloje. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

19.  Mokinių tarybos veikla organizuojama pagal mokslo metų veiklos planą.  

20. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose.21. Mokinių tarybos 

posėdžiai ar pasitarimai vyksta kartą per savaitę, arba –esant būtinybei - dažniau ;22. Jeigu į posėdį 

susirenka mažiau negu pusė Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos 

pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO RINKIMAI 

 

21. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas Mokinių tarybos narių, vieniems mokslo metams, 

slaptu balsavimu; 

22. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti perrinktas antrai kadencijai;25.  Mokinių tarybos 

pirmininko rinkimai vyksta kiekvienų metų rugsėjo mėn. 

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO ĮGALIOJIMAI 

 

23. Inicijuoja, rengia Mokinių tarybos metinį veiklos planą.  

24. Organizuoja Mokinių tarybos posėdžius, sudaro jų darbotvarkes.  

25. Pirmininkauja posėdžiams.  

26. Kontroliuoja posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.  

27. Atstovauja gimnazijos mokinių interesus už jos ribų.  

28. Atstovauja Mokinių tarybos interesus Gimnazijos taryboje, ar skiria tam Mokinių tarybos 

atstovus.  

29. Ieško bendradarbiavimo galimybių su kitomis švietimo įstaigomis. 



VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

31. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 

Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

32. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

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

34. Mokinių tarybos nuostatus įsakymu tvirtina Gimnazijos direktorius. Originalas saugomas 

gimnazijoje. 

 

 
_____________________ 

 
 


