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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR  

RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS KULAUTUVOS VIDURINIO UGDYMO 

SKYRIAUS MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I.  BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos ir Raudondvario gimnazijos Kulautuvos 

vidurinio ugdymo skyriaus mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba) yra mokinių iniciatyvos pagrindu 

savarankiškai veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija.  

2. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija.  

3. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

4. Mokinių tarybos veiklos formos: posėdžiai, pasitarimai, diskusijos, renginiai, konkursai, 

akcijos, pilietinės iniciatyvos ir kt. 

5. Mokinių tarybos nariai gali burtis į darbo grupes ar komitetus. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNCIJOS 

 

6. Tikslas - vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos 

organizavimo klausimus, skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime. 

6. Uždaviniai: 

6.1. Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokyklos bendruomenėje. 

6.2. Padėti spręsti mokiniams mokykloje kylančias problemas. 

6.3. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, socialinę atsakomybę, ugdyti lyderystės įgūdžius, 

gebėjimą konstruktyviai spręsti problemas. 

7. Mokinių tarybos funkcijos: 

7.1. Bendradarbiaujant su Mokyklos taryba, administracija, mokytojais, spręsti mokiniams 

aktualius klausimus ir problemas.   

7.2. Inicijuoti ir padėti organizuoti mokyklos renginius, socialines akcijas, vykdyti prevencines 

programas. 

7.3. Teikti siūlymus ir rekomendacijas Mokyklos tarybai, Mokytojų tarybai ir administracijai 

dėl ugdymo proceso, mokyklos veiklos, renginių, neformaliojo vaikų švietimo organizavimo, darbo 

tvarkos taisyklių. 

7.4. Dalyvauti rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus.  

7.5. Svarstyti mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitarti dėl mokyklos veiklos 

organizavimo.  

7.6. Rinkti atstovus į Mokyklos tarybą. 

7.7. Bendradarbiauti su kitomis Kauno rajono ir šalies mokyklomis. 

7.8. Atstovauti mokyklai rajono Mokinių taryboje, Lietuvos Mokinių parlamente. 

7.9. Kasmet parengti ir pristatyti mokyklos bendruomenei metinį veiklos planą. 

7.9. Apie savo veiklą informuoti mokyklos ir rajono bendruomenę. 

8. Informacija apie Mokinių tarybos veiklą skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje skiltyje 

,,Mokinių taryba“, mokyklos socialiniuose tinkluose atvirų Mokinių tarybos susirinkimų metu, 

mokyklos informaciniuose stenduose. 
 

 



III. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 

 

9. Nauji nariai vieneriems mokslo metams renkami mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 15 d.), 

nariai gali būti perrinkti antrai kadencijai. 

10. Mokinių tarybą sudaro 1–5 mokiniai iš kiekvienos 5–10 (Kauno r. Kulautuvos pagrindinės 

mokyklos) ir 11–12  (Raudondvario gimnazijos Kulautuvos vidurinio ugdymo skyriaus) klasės,  

11. Mokinių tarybos nariais gali tapti visi pažangūs mokiniai, išrinkti klasių mokinių 

susirinkimuose atviru balsavimu. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

12. Nario teisės: 

12.1. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos prezidentu, viceprezidentu ar komiteto vadovu. 

12.2. Dalyvauti Mokinių tarybos veikloje. 

12.3. Teikti siūlymus Mokinių tarybos vadovybei dėl Mokinių tarybos veiklos. 

12.4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

12.5. Laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu. 

13. Nario pareigos: 

13.1. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

13.2. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

13.3. Lankyti visus Mokinių tarybos posėdžius. 

13.4. Esant svarbiai priežasčiai, apie nedalyvavimą pranešti Mokinių tarybos prezidentui arba 

sekretoriui. 

13.5. Tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti Mokyklos tarybos veiklos organizavime. 

13.6. Vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus. 

13.7. Informuoti savo klasės mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus. 

13.8. Padėti spręsti mokykloje mokiniams iškilusias problemas. 

15. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta: 

15.1. Išvykus iš mokyklos. 

15.2. Mokinių tarybai nušalinus nuo pareigų.  

15.3. Nariui laisvai išstojus ar laikinai sustabdžius savo narystę.  

 

V. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

16. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos prezidentas ir 2 viceprezidentai. 

17. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose. 

18. Pirmojo posėdžio organizavimas: 

18.1. Pirmas posėdis kviečiamas iki rugsėjo 15 d. 

18.2. Pirmojo posėdžio metu, protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius, išrenkamas 

sekretorius.  

19. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

19.1. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį. 

19.2. Mokinių tarybos posėdžių darbotvarkę sudaro Mokinių tarybos prezidentas. 

19.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu 2/3 Mokinių tarybos narių, posėdis laikomas 

neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO IR VICEPREZIDENTŲ RINKIMAI 

 

20. Mokinių tarybos prezidento rinkimai: 

20.1. Mokinių tarybos prezidentas renkamas mokslo metų pabaigoje, paskutinio posėdžio 

metu, vieneriems mokslo metams. 



20.2. Mokinių tarybos prezidentą vidiniu atviru balsavimu renka visi Mokinių tarybos nariai. 

20.3. Mokinių tarybos nariai balsuoja vieną kartą. 

20.4. Mokinių tarybos prezidentas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

21. Viceprezidentų rinkimai: 

21.1. Mokinių tarybos viceprezidentai renkami mokslo metų pabaigoje, paskutinio posėdžio 

metu, vieneriems mokslo metams. 

21.2. Mokinių tarybos viceprezidentų kandidatūras iš Mokinių tarybos narių siūlo Mokinių 

tarybos prezidentas.  

21.3. Mokinių tarybos viceprezidentus, iš pasiūlytų kandidatūrų, vidiniu atviru balsavimu 

renka visi Mokinių tarybos nariai.  

21.4. Mokinių tarybos viceprezidentas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

22. Mokinių tarybos viceprezidentas, esant (ne)numatytiems atvejams, gali pavaduoti 

prezidentą.  

23. Viceprezidento įgaliojimai nutrūksta: 

23.1. Išvykus iš mokyklos. 

23.2. Pasibaigus kadencijos laikui. 

23.2. Mokinių tarybai nušalinus nuo pareigų.  

23.3. Nariui laisvai išstojus ar laikinai sustabdžius savo narystę.  

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI 

 

24. Mokinių tarybos prezidento įgaliojimai: 

24.1. Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 

24.2. Inicijuoti ir koordinuoti Mokinių tarybos metinio veiklos plano parengimą. 

24.3. Kartu su sekretoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes. 

24.4. Pirmininkauti posėdžiams. 

24.5. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

24.6. Reprezentuoti mokyklą už jos ribų. 

24.7. Atstovauti Mokinių tarybai ir mokyklai įvairiuose renginiuose. 

24.8. Atstovauti Mokinių tarybos interesams Mokyklos tarybos ir mokyklos administracijos 

veikloje arba paskirti tam Mokinių tarybos atstovus. 

24.9. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis švietimo įstaigomis. 

24.10. Metų pabaigoje atsiskaityti už Mokinių tarybos veiklą. 

24.11. Mokinių tarybos prezidentas yra nuolatinis Mokinių tarybos narys. 

25. Mokinių tarybos prezidento įgaliojimai nutrūksta: 

25.1. Pasibaigus kadencijos laikui. 

25.2. Išvykus iš mokyklos. 

25.3. Laisvai išstojus ar laikinai sustabdžius savo pareigas, pranešant apie tai raštu. 

25.4. Mokinių tarybai nušalinus prezidentą nuo pareigų.  

 

VIII. SEKRETORIAUS PAREIGOS 

 

26.1. Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius. 

26.2. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

 

IX. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

27. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

27.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

27.2. Savo pareigų nevykdymas. 

27.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 



27.4. Nedalyvavimas posėdžiuose. 

28. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos pirmininkas, viceprezidentai, 

sekretorius, Mokinių tarybos narių grupė. 

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

 

X. MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO NUŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

30. Mokinių tarybos prezidentas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų 

priežasčių: 

30.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

30.2. Mokyklos direktoriaus papeikimas. 

30.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas. 

30.4. Grubus mokinio elgesio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

30.5. Mokinių tarybos narių grupei pateikus Mokinių tarybos sekretoriui raštišką prašymą 

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

priežastys. 

31. Mokinių tarybos prezidentas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria 2/3 tarybos 

narių. 

32. Pašalintas Mokinių tarybos prezidentas lieka Mokinių tarybos nariu. 

 

XI.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

34. Mokinių tarybos nuostatus įsakymu tvirtina mokyklos direktorius, originalas saugomas 

mokykloje. 

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

36. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

37. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

37.1. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma (80 proc). 

37.2. Koreguotus nuostatus turi patvirtinti mokyklos direktorius. 

 

-------------------------------------- 


