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I. Bendroji dalis 

1. Mokyklos mokinių taryba (toliau tekste MT) – mokyklos mokinių savivaldos institucija, 

skirta atstovaujamuoju būdu mokykloje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę. 

2. MT inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 

programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių 

judėjimą, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos 

direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl mokyklos veiklos organizavimo, deleguoja narius į 

Mokyklos tarybą (savivaldos instituciją). 

3. MT nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. 

4. MT vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. 

5. Pirmininkas iš MT narių laisvai pasirenka vieną pavaduotoją ir vieną sekretorių. 

6. MT pirmininkas (jam nesant pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą mokykloje. 

7. Pareigomis MT nariai pasiskirsto pirmame posėdyje. 

8. Mokinių tarybą sudaro 5 sektoriai: 

8.1. tvarkos; 

8.2. kultūros; 

8.3. sporto ir sveikos gyvensenos; 

8.4. socialinio; 

8.5. ryšių su visuomene. 

9. MT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. 

10. MT sprendimai galioja pritarus jiems 51 procentui MT narių ir yra privalomi visiems. 

11. MT kuruoja popamokininės veiklos organizatorius. 

 

II. Mokinių tarybos veikla 

12. MT pirmininkas dalyvauja mokyklos tarybos susirinkimuose sprendžiant mokiniams 

aktualius klausimus, gina jų teises. 

13. Padeda pravesti popamokinius renginius ir organizuoja mokinių laisvalaikį. 

14. Kuria naujas ir puoselėja senas mokyklos tradicijas. 

15. MT atstovai gali dalyvauti svarstant skatinimų ir nuobaudų skyrimo klausimus, 

stipendijų skyrimą. 

16. Padeda palaikyti drausmę ir tvarką mokykloje. 

17. Atstovauja Mažeikių politechnikos mokyklą visuomeninėse organizacijose. 

 

III. Mokinių tarybos uždaviniai 

 

18. Suvienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos 

gyvenime, organizuojant ir pravedant renginius, akcijas, projektus. 

19. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir atsakingumą. 



20. Ugdyti mąstančią, laisvą, demokratišką ir kūrybingą asmenybę. 

21. Atstovauti mokinių interesams, dalyvauti kryptingoje veikloje. 

22. Analizuoti aktualius mokiniams klausimus, reaguoti į aktualijas. 

23. Padėti skleisti informaciją apie mokyklos gyvenimą, propaguoti savo būsimas profesijas 

bendro lavinimo mokyklų mokinių tarpe. 

24. Bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos vadovybe ir mokytojais. 

 

IV. Mokinių tarybos pirmininko pareigos 

25. Veikia visų mokinių vardu, atstovauja mokyklai. 

26. Vadovauja MT ir dalyvauja visuose MT susirinkimuose. 

27. Tvirtina MT veiklos planus. 

28. Ne rečiau kaip kartą per mokslo metus pateikia MT veiklos ataskaitą. 

29. Paskirsto užduotis MT nariams. 

30. Informuoja seniūnus apie savo nutarimus. 

31. Dalyvauja mokyklos tarybos veikloje. 

 

V. Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta 

32. Pasibaigus jo pareigų ėjimo laikui (po 2 metų). 

33. Atsistatydinus iš pareigų. 

34. MT pašalinus jį dėl pareigų nevykdymo, dėl nusiskundimų iš mokyklos bendruomenės. 

 

VI. Mokinių tarybos sekretorius 

35. Protokoluoja tarybos posėdžius. 

36. Tvarko tarybos dokumentaciją. 

37. Informuoja tarybos narius apie šaukiamų posėdžių tematiką, numatomą darbotvarkę. 

38. Paruošia informaciją mokyklos bendruomenei apie tarybos priimtus nutarimus. 

 

VII. Mokinių tarybos nariai turi teisę 

39. Rinkti ir būti išrenkami į Mokyklos tarybą. 

40. Teikti pasiūlymus mokyklos vadovams. 

41. Gauti būtiną informaciją apie MT veiklą. 

 

VIII. Mokinių tarybos nariai privalo 

42. Dalyvauti MT susirinkimuose ir laikytis MT įstatų. 

43. Vykdyti MT susirinkimų sprendimus, įpareigojimus ir pavedimus. 

 

IX. Mokinių tarybos nariai gali būti pašalinti 

44. Jeigu nedalyvauja pusėje susirinkimų. 

45. Už MT vadovybės sprendimų ir nutarimų nevykdymą. 

46. Už savo pareigų neatlikimą. 

47. Sprendimą dėl mokinių tarybos nario pašalinimo gali priimti 

47.1. MT pirmininkas, pasitaręs su MT nariais ir MT kuratoriumi. 

47.2. MT kuratorius, perspėjęs apie tai MT narius ir pasitaręs su MT pirmininku. 

 



X. Veiklos sritys 

 

51. Tvarkos sektorius – stebėti pamokų lankomumą, vykdyti apklausas mokiniams 

aktualiais klausimais. 

52. Kultūros sektorius – organizuoti mokinių popamokinius renginius, akcijas, prevencinius 

renginius. 

53. Sporto ir sveikos gyvensenos sektorius – bendradarbiaujant su kūno kultūros mokytojais 

organizuoti sportinius užsiėmimus mokykloje ir už mokyklos ribų. Domėtis vykstančiais sportiniais 

renginiais rajone. Padėti suburti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos, rajono sportinėse varžybose. 

54. Socialinis sektorius – kaupti mokinių problemas ir teikti svarstyti MT posėdžiuose, esant 

reikalui mokyklos taryboje išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos 

susirinkimuose ir svarstymuose. 

55. Ryšiai su visuomene – informuoti mokyklos bendruomenę, rajono mokyklas apie 

mokykloje vykdomas veiklas (renginius, akcijas); naujų partnerių paieška ir bendradarbiavimas 

(nevyriausybinės organizacijos, aktyvios visuomeninės jaunimo grupės). Domėtis rajone vykdoma veikla 

ir apie tai informuoti mokyklos bendruomenę. 
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