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VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos mokinių taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia ir demokratiškai 

išrinkta mokinių savivaldos institucija, svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos tarybai ir 

administracijai mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais, skatinanti 

mokinių pilietinį aktyvumą ir sąmoningumą bei vienijanti visus progimnazijos mokinius bendrai 

veiklai. 

 

 

II SKYRIUS 

 

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

2. Tarybą sudaro 5 –8 klasių mokiniai (po 3 iš kiekvienos klasės) išrinkti atviru balsavimu klasės 

mokinių susirinkimuose. Tarybos nariais mokiniai gali būti tol, kol jie mokosi progimnazijoje, 

neatsistatydina patys arba atstatydinami už nedalyvavimą Tarybos veikloje ar nepatenkinamą elgesį.  

Taryba gali būti kasmet papildoma naujais nariais.  

3. Taryba veikia pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintus nuostatus.  

4. Tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius išrenkami slaptu balsavimu pirmame Tarybos 

narių susirinkime. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 Tarybos narių.  

5. Tarybos susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Taryba gali priimti 

sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja 2/3 Tarybos narių. Balsams pasidalijus po lygiai, sprendimą 

lemia Tarybos pirmininko balsas. 

6. Tarybos sprendimai įforminami protokolais. Protokolus pasirašo Tarybos pirmininkas ir 

sekretorius. 

7. Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. 

 

III SKYRIUS 

 

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

8. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį: vykdo projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, 

susitikimus ir kt.. 

9. Puoselėja mokyklos tradicijas, padeda organizuoti bendrus mokyklos renginius. 

10. Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.  

11. Teikia siūlymus administracijai dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir drausminimo 

priemonių. 

12. Bendradarbiauja gerinant progimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija 

ir tėvais. 



13. Padeda progimnazijos mokytojams vykdyti mokinių žalingų įpročių ir kitas prevencines 

programas; skatina mokinius aktyviai jose dalyvauti. 

14. Reikalui esant, gina mokinių teises, padeda spręsti iškilusias problemas. 

15. Viešai skelbia informaciją apie tarybos veiklą, jos priimtus sprendimus. 

16. Bendradarbiauja su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo 

organizacijomis. 

17. Atsiskaito už veiklą visuotiniame mokinių susirinkime mokslo metų pabaigoje.  

 

 

IV SKYRIUS 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Tarybos veiklą. Nuostatų privalo laikytis 

visi Tarybos nariai. 

19. Tarybos nuostatai gali būti keičiami. Siūlymus keisti nuostatus gali teikti visi tarybos nariai. 

Tarybos nuostatai  yra keičiami 2/3 tarybos narių sprendimu. 

20. Tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. Jie yra skelbiami Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos 

interneto svetainėje: www.sietuvos.vilnius.lm.lt 

 

 

__________________________________________________ 

http://www.sietuvos.vilnius.lm.lt/

