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VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos mokinių taryba (toliau – Taryba) - nuolat veikianti 

renkama mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams, aktyviai 

dalyvaujanti mokyklos valdyme, teikianti siūlymus mokyklos administracijai ir Mokyklos 

tarybai mokyklos vidaus tvarkos, popamokinės veiklos tobulinimo, ugdymo proceso 

organizavimo klausimais. 

2. Taryba renkama iš 5–8 klasių mokinių vieneriems metams. 

3. Taryba veikia pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintus nuostatus. 

 

II. TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslas: skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, vienijant progimnazijos mokinius bendrai veiklai; 

  4.1.Uždaviniai:  

  4.1.1. aktyvinti mokinių veiklą, ugdant savarankiškumą ir kūrybiškumą;  

  4.1.2. rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu;  

  4.1.3. bendradarbiauti su mokyklos administracija, sprendžiant iškilusias problemas. 

. 

III. TARYBOS FUNKCIJOS 

 

5. Taryba atlieka šias funkcijas: 
5.1. formuoja mokinių nuomonę progimnazijos veiklos klausimais. Atstovauja mokinių poziciją 

progimnazijos valdymo institucijose;  

5.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje; 

5.3. teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos; 

5.4. teikia siūlymus ugdymo procesui gerinti; 

5.5. analizuoja mokinių popamokinės veiklos poreikius: neformaliojo ugdymo veiklos plėtros, 

socialinės veiklos. Padeda organizuoti renginius, akcijas. Palaiko ir skatina kitas mokinių 

iniciatyvas; 

5.6. vienija progimnazijos mokinius ir skatina spręsti iškilusias problemas; bendradarbiauja 

gerinant progimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, 
dalyvauja kitose mokyklos savivaldos institucijose ginant mokinių teises. Vykdo mokinių 

žalingų įpročių prevenciją. 

5.7. bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis, dalyvauja bendruose 

projektuose.  

 

 



IV. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

6.1. Teisės: 

6.1.1.priimti sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo; 
6.1.2. pateikti klausimus, susijusius su mokinių teisėmis, raštu mokyklos administracijai ir 

          gauti atsakymą; 

6.1.3. progimnazijos patalpose/teritorijoje vesti susirinkimus ir kitus renginius;  

6.1.4. susipažinti su progimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir/ar jų projektais;  

6.1.5. atstovauti mokiniams, bendraujant su mokyklos administracija, svarstant  progimnazijos 

          veiklos klausimus;  

6.1.6. teikti siūlymus Mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos 

          vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos klausimais. Siūlyti kandidatus į mokyklos 

          tarybą; 

6.1.7. rengti mokinių apklausas, referendumus;  
6.1.8. teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams;  

6.1.9. naudotis informacinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis ir kitu progimnazijos turtu, 

          suderinus su progimnazijos administracija;  

6.1.10. rengti apžiūras, kaip naudojamasi progimnazijos vadovėliais. 

6.2. Pareigos: 

6.2.1. viešai skelbti informaciją apie Tarybos veiklą, jos priimtus sprendimus tam skirtoje vietoje, 

 kurią klasių seniūnai privalo perduoti klasių valandėlių metu;  

6.2.2. atsiskaityti už veiklą visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje 

 

V. TARYBOS STRUKTŪRA 

 
7.   Tarybą sudaro 5–8 klasių mokinių atstovai (iš kiekvienos klasės po 2), išrinkti klasių mokinių 

      susirinkimuose atviru balsavimu. 

8.   Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją renka Tarybos nariai pirmame posėdyje. 

9. Tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti 

      sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. 

10. Posėdžius šaukia pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus jis   

      informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. 

11. Posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip du  

      trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. 
12. Taryba apie savo veiklą atsiskaito visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Tarybos  nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo 

pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina  arba kai jo elgesys nesuderinamas su Tarybos  nario 

pareigomis. 

14. Tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 Tarybos narių. 

 

______________________________ 

 


