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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos (toliau Progimnazija) Mokinių taryba yra nuolat 

veikianti savivaldos institucija, atstovaujanti visiems Progimnazijos mokiniams. 

2. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Progimnazijos nuostatais, Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – skatinti pilietinį aktyvumą, plėtoti mokinių veiklą Progimnazijoje bei įsitraukti į įvairių 

visuomeninių organizacijų veiklą mieste ir šalyje. 

4. Uždaviniai: 

4.1. teikti siūlymus dėl neformaliojo mokinių švietimo, laisvalaikio, socialinės veiklos ir paramos, 

inicijuoti ir organizuoti jos įgyvendinimą; 

4.2. priimti sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių 

sušaukimo; 

4.3. bendradarbiauti su Progimnazijos vadovais, savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, 

kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis; 

4.4. inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą; 

4.5. rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje; 

4.6. padėti organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją; 

4.7. vykdyti kitus Progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų ir skyrių vedėjų pavedimus 

ugdymo proceso organizavimo klausimais. 
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III. MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 

5. Mokinių taryba renkama vieneriems mokslo metams.  

6. Mokių tarybą sudaro 4-8 klasių mokiniai. 

7. Mokinių tarybai vadovauja Progimnazijos mokinių tarybos pirmininkas.  

8. Progimnazijos mokinių tarybos pirmininką vieneriems metams atviru balsavimu renka mokinių 

tarybos nariai. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

9. Mokinių tarybos veiklos organizavimo forma – susirinkimai, organizuojami pagal poreikį. 

10. Susirinkimus organizuoja Progimnazijos mokinių tarybos pirmininkas, gali inicijuoti 

Progimnazijos mokinių tarybos pirmininkas, Progimnazijos direktorius ar mokinių tarybą kuruojantis 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar skyriaus vedėjas. Sprendimai priimami bendru sutarimu. 

11. Mokinių tarybą kuruoja direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus vedėjas. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS NARIO TEISĖS 

12. Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku ar darbo grupės vadovu. 

13. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 

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

15. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

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

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS 

17. Mokinių tarybos narys privalo: 

17.1. laikytis Progimnazijos mokinių elgesio taisyklių, sutarties su Progimnazija sąlygų, Mokinių 

tarybos nuostatų bei būti gero elgesio pavyzdžiu Progimnazijos bendruomenėje; 

17.2. dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose; 

17.3. kurti Mokinių tarybos veiklos planą ir vykdyti jame numatytas veiklas; 

17.4. vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus nutarimus; 

17.5. informuoti savo klasės mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus nutarimus; 
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17.6. inicijuoti-dalyvauti-organizuoti kultūrinius-edukacinius-prevencinius renginius Progimnazijoje 

pagal Mokinių tarybos veiklos planą; 

17.7. padėti spręsti Progimnazijos mokiniams iškilusias problemas; 

17.8. atstovauti mokinių interesus Progimnazijos taryboje; 

17.9. atstovauti Progimnazijos mokinių interesus miesto / Lietuvos visuomeninėse organizacijose, 

dalyvauti jų veikloje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Mokinių tarybos nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

19. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

20. Mokinių tarybos nuostatus svarsto mokinių tarybos nariai ir teikia tvirtinti Progimnazijos 

direktoriui, originalas saugomas Progimnazijoje. 

21. Mokinių tarybos nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja Mokinių tarybos pirmininkas, 

Progimnazijos taryba ar Progimnazijos direktorius. 

 

_____________________________________ 


