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Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

Mokinių tarybos nuostatai 

 

1. Bendroji dalis 

1.1. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos Mokinių taryba (MT)  yra nuolat veikianti 

aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina 

gimnazijos direktorius. 

1.2. Mokinių taryba veikia savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su kitomis mokinių 

savivaldomis Kauno rajone ir visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su gimnazijos taryba ir 

administracija. 

1.3. Mokinių taryba yra pelno nesiekianti organizacija. 

1.4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, Vaiko teisių konvencija, Švietimo koncepcija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstatymais, LMP sprendimais. 

1.5. Mokinių tarybos veiklos trukmė - du metai. 

1.6. Mokinių tarybos būstinė: Lozoraičio 13, Garliava. 

 

2. Mokinių tarybos ir prezidento rinkimai 

2.1. Mokinių tarybos narius ir prezidentą iš neriboto skaičiaus  kandidatų, panorusių 

dalyvauti rinkimuose arba deleguotų klasės, neformalaus švietimo būrelių, organizacijų,  

renka I-IV klasių mokiniai visuotiniu slaptu balsavimu iki rugsėjo 30 dienos. Rinkimų 

rezultatai fiksuojami protokoluose. 

2.2. MT nariai ir prezidentas renkami dviem mokslo metams. 

2.3. Mokinių prezidentas gali būti perrinktas antrai kadencijai. 

2.4. Kandidatais į  MT gali tapti I-IV klasių mokiniai, kurie gerai mokosi, yra pavyzdingi, 

prieš rinkimus vykdo priešrinkiminę kampaniją, kurios metu bendruomenei pateikia 

kandidato veiklos programą. 

2.5. Kandidatu į mokinių prezidentus gali tapti  I-III klasių mokinys, kuris yra pilietiškai 

aktyvus, komunikabilus, kūrybiškas, atsakingas, gebantis dirbti komandoje, yra 

pavyzdingas, gerai mokosi. 

2.6. MT ir prezidento rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvauja daugiau kaip 

pusė balsavimo teisę turinčių narių.  

2.7. MT sudaro 17  narių iš I-IV klasių. MT uždaru balsavimu išrenka pavaduotojus, 

sekretorių, pasiskirsto pareigomis. 

2.8. Nauji nariai į laisvas vietas yra priimami kiekvienų metų rugsėjo mėnesį 

organizuojamuose visuotiniuose MT rinkimuose.  

 

3. Mokinių tarybos veiklos principai 

        •    bendradarbiavimo; 

        •    prieinamumo, atvirumo; 

        •    demokratiškumo (kiekvieno teisė į savo nuomonę); 

        •    atsakingumo; 

        •    lygiateisiškumo; 

        •    atsiskaitomumo. 

 

4. Mokinių tarybos funkcijos 

4.1. MT ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę. 

4.2. Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos 

taisyklių tobulinimo, neformaliojo švietimo organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, 
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skatinimų ir nuobaudų skyrimo. 

4.3. Svarsto klausimus dėl mokinių teisių bei atstovauja mokinių interesams gimnazijoje ir 

už jos ribų. 

4.4. Dalyvauja vykdant mokinių žalingų įpročių, smurto prevenciją. 

4.5. Rūpinasi drausme ir tvarka gimnazijoje. 

4.6. Inicijuoja gimnazijos mokinių internetinės svetainės (facebook) leidybą. 

4.7. Inicijuoja renginių organizavimą gimnazijoje ir už jos ribų.  

4.8. Bendradarbiauja su Kauno rajono,  Lietuvos miestų  bei užsienio mokyklomis. 

4.9. Įsijungia į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą. 

4.10. Dalyvauja vietiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

4.11. Mokinių taryba vadovauja seniūnų ir lankomumo komitetams. 

4.12. Už savo veiklą mokinių taryba atsiskaito mokinių konferencijoje savo kadencijos 

pabaigoje. 

4.13. Mokinių konferencija organizuojama ne rečiau kaip vieną kartą per mokslo metus. 

Mokinių konferencijoje dalyvauja  I-IV g. klasių susirinkimuose išrinkti trys delegatai iš 

kiekvienos klasės. 

4.14. MT skiria mokinius į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus, 

konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami mokinių veiklos ir ugdymo 

klausimai. Gimnazijos direktorius tvirtina mokinių delegacijos sudėtį. 

4.15. Skiria 3 MT narius kaip mokinių atstovus į gimnazijos tarybą. 

4.16. Bendradarbiauja su Kauno rajono mokinių taryba. 

4.17. Palaiko ryšius su Lietuvos mokinių parlamentu. 

 

5. Mokinių tarybos nario teisės  

5.1. Rinkti ir būti išrinktam mokinių prezidentu ar darbo grupės vadovu. 

5.2. Dalyvauti MT organizuojamuose renginiuose, projektuose. 

5.3. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

5.4. Suderinus su gimnazijos administracija, naudotis mokyklos video ir audio technika, 

patalpomis ir kt. 

5.5. Dalyvauti renkant kandidatus į Lietuvos moksleivių parlamentą. 

5.6. Išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai raštu. 

5.7. Baigiamosios (IV) klasės mokiniai turi teisę nedalyvauti MT posėdžiuose II 

pusmetyje, apie tai iš anksto pranešę posėdžio pirmininkui, bet privalo būti MT veiklos 

konsultantais. 

 

6. Mokinių tarybos nario pareigos 

6.1. Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems 

gimnazijos mokiniams. 

6.2. Laikytis MT nuostatų. 

6.3. Lankyti visus MT posėdžius, pasitarimus, susirinkimus. 

6.4. Dalyvauti MT veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.  

6.5. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai. 

6.6. Esant svarbiai priežasčiai apie nedalyvavimą MT posėdyje, pasitarime pranešti  

prezidentui arba sekretorei. 

6.7. Planuoti veiklą ir analizuoti veiklos rezultatus bei numatyti tolimesnius tikslus. 

6.8. Vykdyti MT priimtus nutarimus. 

6.9. Dalyvauti MT organizuojamuose renginiuose. 

6.10. Atsiskaityti už atliktą darbą juos išrinkusiai mokinių bendruomenei. 

 

7. Mokinių prezidento įgaliojimai 

7.1. Organizuoti MT posėdžius, pasitarimus bei sušaukti neeilinį MT posėdį. 

7.2. Kartu su pavaduotojais ir sekretoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes. 

7.3. Pirmininkauti posėdžiams. 

7.4. Kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 



7.5. Reprezentuoti gimnaziją už jos ribų. 

7.6. Atstovauti MT ir gimnazijai  įvairiuose renginiuose. 

7.7. Atstovauti MT interesams gimnazijos administracijos veikloje arba paskirti tam MT 

atstovus. 

7.8. Palaikyti ryšius su gimnazijoje veikiančiomis savivaldomis. 

7.9. Ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis mokyklomis. 

7.10. Pasirašyti gimnazijos mokinių vardu susitarimus su kitomis institucijomis 

bendradarbiavimo klausimais. 

7.11. Informuoti klasių seniūnus apie MT nutarimus, atsakyti į klasių seniūnų pateiktus 

MT klausimus. 

7.12. Atsakyti už mokinių tarybos dokumentacijos išsaugojimą. 

7.12. Metų pabaigoje atsiskaityti už MT veiklą. 

7.13. Informuoti gimnazijos bendruomenę apie MT nutarimus. 

8. Mokinių prezidento pavaduotojų ir sekretoriaus pareigos 

8.1. Pavaduoti MT prezidentą šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. atvejais).  

8.2. Sekretoriui protokoluoti MT posėdžius, pasitarimus. 

8.3. Rašyti skelbimus, skelbti nutarimus, kai jiems tai nurodo MT prezidentas, taip pat  

registruoti visus mokinių tarybos dokumentus.  

8.4. Aptarti MT posėdžiuose svarstytinus klausimus ir nutarimus. 

8.5. Tvarkyti visą Mokinių tarybos dokumentaciją. 

 

9. Mokinių tarybos veikos organizavimo tvarka 
9.1.1. Mokinių tarybos nutarimai priimami MT posėdžiuose dauguma balsų. 

9.2. Pirmojo posėdžio organizavimas: 

9.2.1. Pirmajam posėdžiui pirmininkauja paeitų mokslo metų mokinių prezidentas arba 

pavaduotojas. 

9.3. Antrojo posėdžio organizavimas: 

9.3.1. Antrasis MT posėdis vyksta kitą savaitę po mokinių prezidento išrinkimo. 

9.3.2. MT pasėdžių dieną ir laiką priima visi MT nariai bendru nutarimu. 

9.3.3. MT sekretorių skiria prezidentas tarybos pritarimu. 

9.3.4. Nustatoma naujų narių priėmimo data. 

9.4. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

9.4.1. MT posėdžiai vyksta 1 kartą per mėnesį, pasitarimai- mažiausiai tris kartus per 

savaitę. 

9.4.2. Posėdžių veiklos planą sudaro MT prezidentas ir pavaduotojai vadovaujantis MT 

narių pasiūlymais ir pritarimu. 

9.4.3. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu pusė MT narių, posėdis laikomas neįvykusiu ir  

prezidentas skelbia naują posėdžio datą. 

9.5. Baigiamojo posėdžio organizavimas: 

9.5.1. Posėdis vyksta kalendorinių metų pabaigoje. 

9.5.2. Posėdžio darbotvarkė: 

9.5.2.1. MT metinė veiklos ataskaita. 

9.5.2.2. MT narių pasiūlymai kaip gerinti MT veiklą kitais mokslo metais. 

9.5.2.3. Kiti aktualūs klausimai. 

 

10. Mokinių tarybos nario šalinimo procedūra 

10.1. MT narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

10.1.1. MT nuostatų pažeidimas. 

10.1.2. Savo pareigų nevykdymas. 

10.1.3. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

10.1.4. Nedalyvavimas posėdžiuose. 

10.2. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti mokinių  prezidentas, sekretorius, MT 

narių grupė. 



10.3. MT narys šalinamas, jei tam  pritaria 2/3 tarybos narių.  

10.4. MT narys gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis tarybai. 

 

11. Mokinių prezidento įgaliojimų nutraukimas 

11.1. Mokinių prezidento įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, atsistatydinus ar 

atšaukus jį iš pareigų. 

11.2. Prezidentą iš pareigų atšaukia MT nariai, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė narių. 

11.3. Prezidentas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

11.4.1. MT nuostatų pažeidimas. 

11.4.2. Gimnazijos direktoriaus papeikimas. 

11.4.3. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas. 

11.4.4. Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

11.5. MT narių prašymas įtraukti nušalinimo klausimą į posėdžio darbotvarkę. Prašyme 

turi būti nurodomos nušalinimo priežastys. 

11.6. Balsavimas vykdomas uždara balsavimo forma. Užpildomas protokolas. 

11.7. Pašalintas mokinių prezidentas gali likti MT nariu. 

 

12. Mokinių tarybos veiklos nutraukimas 

12.1. MT veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus MT. 

12.2. Priimti sprendimą dėl MT likvidavimo gali  Mokinių taryba 3/5 tarybos narių balsų 

dauguma.  

 

13. Baigiamosios nuostatos 
13.1. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

13.2. Mokinių tarybos nuostatų originalas saugomas Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje. 

13.3. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos 

veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

13.4. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami: 

13.4.1. Nuostatai papildomi, jei tam pritaria absoliuti Mokinių tarybos dauguma. 

13.5. Koreguoti nuostatai turi būti patvirtinti direktoriaus įsakymu. 

13.6. Mokinių tarybos nariams už aktyvią veiklą gimnazijoje, už jos ribų, J.Lukšos vardo 

garsinimą įteikiamos Juozo Lukšos Daumanto vardinės stipendijos, padėkos. 

13.7. Mokinių tarybos nariams už aktyvią veiklą gimnazijoje, už jos ribų dovanojama 

nemokama kelionė po Lietuvą. 
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