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ZARASŲ PROFESINĖ MOKYKLA 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Zarasų profesinės mokyklos mokinių taryba - yra aukščiausia mokinių savivaldos 

institucija, atstovaujanti mokyklos mokiniams. Ji sudaro sąlygas mokiniui integruotis į mokyklos 

bendruomenę, kurią vienija bendros užduotys, tikslai ir noras bendrai veikti. 

2. Mokinių taryba – tai visuotiniais pagrindais veikianti, demokratiškai išrinkta mokinių 

savivaldos institucija mokykloje. 

3. Mokinių taryba padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus. 

4. Mokinių  tarybos skaičius yra neribotas, gali keistis. Mokinių atstovai atsakingi, 

kūrybingi, aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje, renkami klasės valandėlės metu.  

5. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių išsirenka mokinių tarybos nariai 

posėdžio metu - atviru balsavimu. 

6. Mokinių tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip tris kartus per metus: kalendorinių 

metų pradžioje, mokslo metų pradžioje, mokslo metų pabaigoje ir esant būtinybei. 

7. Tarybos pirmininkas rūpinasi, kad mokinių tarybos nariai laikytųsi tarybos nuostatų. 

8. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 

8.1. Atsistatydina arba atstatydina už nedalyvavimą mokinių tarybos veikloje, už nepažangų 

elgesį arba nepatenkinamą elgesį. 

8.2. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 

8.3. Išvyksta iš mokyklos. 

9. Į nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą deleguojamas kitas atstovas. 

10. Mokinių taryba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3  

mokinių tarybos narių. 

11. Mokinių taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei 

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia mokinių tarybos pirmininko (jo nesant – mokinių tarybos 

pirmininko pavaduotojo) balsas. 

12. Mokinių tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo mokinių tarybos 

pirmininkas (jo nesant – mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas).  
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13. Mokinių taryba vadovaujasi mokyklos nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, 

mokyklos tarybos nutarimais ir veikia pagal patvirtintus mokinių tarybos nuostatus, kurie negali 

prieštarauti mokyklos nuostatams. 

14. Mokinių tarybos kuratorius – mokyklos socialinis pedagogas. 

15. Mokinių tarybos kuratorius turi teisę dalyvauti visuose mokinių tarybos posėdžiuose. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

16. Mokinių tarybos tikslas yra: 

16.1. Atstovauti daugumos mokinių interesus mokykloje bei formuoti vieningą mokinių 

bendruomenę. 

16.2. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą. 

16.3. Stiprinti mokyklos savivaldą. 

16.4. Skatinti mokinių iniciatyvumą ir naudingą veiklą vietos bendruomenei. 

16.5. Dalyvauti ir teikti siūlymus sudarant mokyklos veiklos programą. 

16.6. Skatinti mokyklos tarpusavio konsultacijas bei gerąją patirtį, rengiant projektus, 

dalyvaujant programose. 

17. Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šiuos uždavinius: 

17.1. Įtraukdama kuo daugiau mokinių į savivaldą. 

17.2. Skatindama mokymosi mokinių motyvaciją, lankomumo gerinimą; 

17.3. Atstovaudama ir gindama mokinių interesus, bendradarbiaudama su mokyklos 

bendruomene.  

17.4. Stengdama išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokytojų ir mokinių; 

17.5. Inicijuodama ir padėdama organizuoti mokyklos renginius, akcijas, susirinkimus, 

parodas, diskusijas mokinių neformaliojo švietimo plėtrą, socialinę veiklą. 

17.6. Dalyvaudama rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

17.7. Svarstydama mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 

17.8. Ugdydama mokykloje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, 

pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie mokyklos tradicijų kūrimo ir palaikymo, jos 

grąžinimo; 

17.9. Vykdydama mokinių žalingų įpročių prevenciją. 

17.10. Puoselėdama kalbos kultūrą. 

17.11. Garsindama mokyklos vardą tarptautiniuose renginiuose ir projektuose. 

17.12. Apie savo veiklą informuoti visą mokyklos bendruomenę. 
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III. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

18. Mokinių taryba turi šias teises: 

18.1. Organizuoja mokinių tarybos posėdžius. 

18.2. Reiškia savo nuomonę svarstomais klausimais. 

18.3.Teikia siūlymus mokyklos tarybai ir mokyklos vadovams  ugdymo proceso tobulinimo, 

mokyklos vidaus tvarkos ir neformaliojo vaikų švietimo klausimais. 

18. Mokinių taryba turi šias pareigas: 

18.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

18.2. Dalyvauti mokinių tarybos posėdžiuose. 

18.3.Informuoti savo klasę/grupę ar bendruomenę apie mokinių taryboje svarstomus 

klausimus, priimtus sprendimus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

20. Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami Zarasų profesinės mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

21. Mokinių tarybos posėdžių protokolai rašomi, kai svarstomi aktualūs klausimai ir 

priimami reikšmingi sprendimai. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


