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Kauno Šančių mokyklos Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. 

Mokinių tarybai vadovauja tarybos pirmininkas. 

  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių taryba: 

• mokinių taryba renkama vieneriems mokslo  metams; 

• mokinių tarybą sudaro 5-10 klasių išrinkti 1 – 2 mokinių atstovai   

( pageidautina seniūnai)  

• mokinių taryba vadovaujasi mokinių tarybos nuostatais; 

2. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai: 

• mokinių tarybos pirmininką renka visi mokinių tarybos nariai atviru 

balsavimu; 

• mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieneriems mokslo metams. 

• mokinių tarybos pirmininko rinkimai vyksta mokslo metų pradžioje, 

pirmo posėdžio metu. 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 

1. Tikslai ir uždaviniai 

            1 .1. Mokinių tarybos tikslai yra šie: 

▪ vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos 

klausimus; 

▪ ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; 

▪ skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

                  1.2. Mokinių tarybos uždaviniai yra šie: 

• atstovauti ir ginti mokinių interesams mokykloje, bendradarbiaujant su 

mokyklos vadovybe; 



• palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas mokykloje ir visuomeniniame 

gyvenime; 

• ginti mokinių teises; 

• rengti diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kt. renginius, dominančius 

mokyklos mokinius; 

• įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos programas. 

• kurti draugišką aplinką. 

• prisidėti organizuojant mokyklos kultūrinius renginius.  

• savo darbais garsinti mokyklą mieste, puoselėti mokyklos tradicijas. 

• į mokinių tarybos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius. 

2. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai: 

• Mokinių tarybos pirmininkas gali sušaukti neeilinį mokinių tarybos 

susirinkimą; 

• Pateikti raštišką paklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą. 

• Susitikti su mokyklos administracija, mokyklos taryba ir diskutuoti apie 

mokinių problemas mokinių vardu; 

• Mokyklos bendruomenę informuoti apie savo nutarimus. 

• Mokinių tarybos pirmininkas yra mokinių atstovas mokyklos taryboje. 

3. Mokinių tarybos nario pareigos: 

• Lankyti susirinkimus ir kitus nariams skirtus renginius; 

• savanoriškai prisidėti prie mokyklos masinių renginių organizavimo; 

• laiku įvykdyti tarybos nutarimus, įpareigojimus; 

• rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS. 

Mokinių taryba: 

1. Vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas, analizuoja 

ir formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos klausimais, atstovauja mokinių pozicijai 

mokyklos valdymo institucijose, teikia siūlymus gerinant ugdymo procesą. 



2. Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas popamokinėje veikloje: analizuoja mokinių 

popamokinės veiklos poreikius, sudaro galimybes juos realizuoti, skatina prisidėti prie 

auklėjamosios veiklos mokykloje. 

3. Dalyvauja sprendžiant mokykloje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant 

mokyklos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, dalyvauja 

ginant mokinių teises, gerinant drausmę ir tvarką. 

4. Formuoja mokyklos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria miesto ar 

respublikos mokyklų mokinių savivaldos. 

5. Informuoja mokinius apie kitų mokinių savivaldų, veikiančių mieste ar respublikoje, 

veiklą, bendradarbiauja su miesto mokinių tarybomis, ruošiant programas ir projektus. 

Mokinių taryba turi teisę: 

1. Vesti mokyklos teritorijoje susirinkimus ir kitus renginius ne rečiau kaip 1 kartą per 

mėnesį. 

2. Skelbti informaciją mokyklos teritorijoje tam skirtose vietose, gauti savo atstovams laiko 

pasisakymams klasių valandėlių metu ir tėvų susirinkimų metu. 

3. Susipažinti su norminiais mokyklos dokumentais ir jų projektais, teikti savo pasiūlymus. 

4. Atstovauti mokiniams, bendraujant su mokyklos administracija, svarstant mokyklos 

veiklos klausimus pedagogų posėdžiuose, susirinkimuose. 

5. Dalyvauti susirinkimuose su mokyklos direktoriumi ir administracijos nariais.  

6. Rengti mokinių apklausas. 

7. Priimti sprendimus, informuoti apie tai mokinius, mokyklos administraciją. 

8. Teikti siūlymus gerinant ugdymo procesą, dalyvauti rengiant auklėjamosios veiklos 

planus. 

9. Teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams. 

10. Bendrauti su kitose mokymosi įstaigose esančiomis mokinių tarybomis. 

11. Naudotis informacinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis ir kt. mokyklos turtu, 

suderinus su mokyklos administracija. 

12. Dalyvauti sprendžiant konfliktus, iškilusius tarp mokinių, mokytojų, tėvų. 

13. Dalyvauti sudarant sąrašus, deleguojant mokinius į mieste ar kitur vykstančius renginius. 

14. Rengti apžiūras, kaip naudojamasi mokyklos vadovėliais, kaip nešiojamos mokyklos 

uniformos, stebėti mokinių elgesį ir kt. 



15. Pašalinti narį iš tarybos bendru tarybos narių sutarimu už rimtus nusižengimus (pvz. 

mokyklos vardo žeminimas, tarybos posėdžių nelankymas, pavestų užduočių piktybiškas 

neatlikimas ir pan.). 

6. Baigiamosios nuostatos. 

• Mokyklos tarybos veikla organizuojama pagal visų tarybos narių sudarytą veiklos planą 

mokslo metams. 

• Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

 

 

 

 

 


