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ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių taryba – tai visuotiniais pagrindais veikianti, demokratiškai išrinkta mokinių 
savivaldos institucija mokykloje. 

2. Tarybos nariai yra renkami iš kiekvienos mokinių grupės, grupės narių balsavimu. ( 
nemažiau vienas kandidatas iš grupės). 

3. Tarybą sudaro ne daugiau kaip 19 narių. 
4. Mokinių taryba sprendžia įvairius svarbiausius su mokyklos veikla susijusius klausimus. 
5. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių išsirenka Mokinių tarybos nariai 

pirmo posėdžio metu. 
6. Mokinių taryba renkama vieniems metams.  
7. Mokinių taryba kviečia  posėdžius ne rečiau kaip 3 kartus per metus. 
8. Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos veiklai ir atsako už Tarybos veiklos rezultatus, 

atstovauja Tarybos interesus kitose institucijose. 
9. Pirmininkui išvykus ar susirgus Tarybai vadovauja pirmininko pavaduotojas. 
10. Mokinių taryba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3  

Mokinių tarybos narių. 
11. Mokinių taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.  
12. Mokinių tarybos sprendimai įforminami protokolais. Protokolus pasirašo Mokinių 

tarybos pirmininkas (jo nesant – Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas).  
 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 

13. Mokinių tarybos tikslas yra: 
13.1.Atstovauti daugumos mokinių interesus mokykloje bei formuoti vieningą mokinių 
bendruomenę. 
13.2. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą. 
13.3. Stiprinti mokyklos savivaldą. 
13.4. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklų 
bendruomenių veikloje, kitose savivaldose. 
14. Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas: 
14.1.Atstovauja ir gina mokinių interesus, konstruktyviai bendraudama su mokyklos 
vadovais. 
14.2.Rengia diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kitus renginius, dominančius 
mokinius. 
14.3. Inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, socialinę veiklą. 
14.4. Vykdo mokinių žalingų įpročių prevenciją. 
 

 

 

 



III. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. Mokinių taryba turi šias teises: 
15.1.Organizuoti Mokinių tarybos posėdžius. 
15.2. Reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais. 
15.3.Teikti siūlymus Mokyklos tarybai ir mokyklos vadovams  ugdymo proceso tobulinimo, 
mokyklos vidaus tvarkos ir neformaliojo  švietimo klausimais. 
16. Mokinių taryba turi šias pareigas: 
16.1. Dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose. 
16.2. Informuoti savo grupę ar bendruomenę apie Mokinių taryboje svarstomus klausimus, 
priimtus sprendimus. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI NUTRŪKSTA 

17. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta kai: 
17.1.Atsistatydina arba atstatydinimas už nedalyvavimą Mokinių tarybos veikloje, už 
nepatenkinamą elgesį. 
17.2. Pasibaigia įgaliojimo laikas. 
17.3. Nesimoko mokykloje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 
19. Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami mokyklos internetinėje svetainėje. 
20.Mokinių tarybos posėdžių protokolai rašomi, kai svarstomi aktualūs klausimai ir 
priimami reikšmingi sprendimai. 
21. Mokinių tarybos nuostatų  originalas saugomas mokyklos raštinėje.  

 

____________________ 

 

 
 
APROBUOTA: 

 

Mokyklos mokinių tarybos 2015-11-12 

Posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. T3-4) 


