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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MEN Ų GIMNAZIJOS 
MOKINI Ų TARYBOS NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS: 
 

1. Mokinių taryba, kaip aukščiausia mokinių savivaldos institucija, renkama mokinių 
atstovauti mokinių interesams, sprendžiant ugdymo klausimus ir sudarant Menų gimnazijos 
kultūrinės veiklos programą. 

2. Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija. 
3. Mokinių tarybą sudaro po  du 5-IV klasių mokinius, iš kurių vienas yra klasės seniūnas, 

o kitas narys – klasės deleguotas asmuo: pažangus, aktyvus, iniciatyvus, gero elgesio, abu turintys 
klasės vadovo rekomendaciją. 

4. Mokinių tarybos narius deleguoja 5-IV klasės iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. 
5. Mokinių tarybos pirmininku gali tapti 8 – IV klasių Mokinių tarybos narys, kuris 

išsikelia pats arba yra deleguojamas savo klasės, savo klasės vadovo, administracijos. Kandidatus 
registruoja Mokinių tarybos kuratorius. 

6. Dvi savaites gimnazijoje prieš suderintą su gimnazijos direktoriumi Mokinių tarybos 
pirmininko rinkimų datą vykdoma vieša kandidatų rinkiminė agitacija pasirinkta forma (formos, 
būdai, grėsmės aptariami Mokinių tarybos susirinkimuose ir pristatomi gimnazijos direktoriui 
pritarti). Kandidatas savo rinkiminei agitacijai gali suburti palaikymo komandą. 

7. Uždarame Mokinių tarybos, Gimnazijos tarybos pirmininko, gimnazijos 
administracijos ir 5 – IV klasių vadovų susirinkime slaptu balsavimu išrenkamas Mokinių tarybos 
pirmininkas, prieš tai išklausius visų kandidatų pasisakymus. 

8. Išrinktas Mokinių tarybos pirmininkas, pritarus jį rinkusiems asmenims, suburia 
komandą/aktyvą, kurį sudaro pirmininkas ir du jo pavaduotojai, sekretoriaus funkcijas atlieka 
Mokinių tarybos kuratorius. 

9. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas/i) organizuoja tarybos darbą 
gimnazijoje. 

10. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį. 
11. Mokinių tarybos susirinkimuose svečių teisėmis,  iš anksto informavę tarybos 

kuratorių, gali dalyvauti mokiniai, nepriklausantys Mokinių tarybai. 
12. Mokinių taryba renkama metams, pasilikdama teisę šalinti iš tarybos narių asmenį, 

nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigų. Pasitraukus tarybos nariui, klasėje nedelsiant renkamas 
naujas narys. 

13. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas dvejiems metams. Atsižvelgus į Mokinių 
tarybos darbo rezultatus, pritarus Mokinių tarybai bei gimnazijos administracijai, vadovavimas gali 
būti pratęstas, neorganizuojant naujų Mokinių tarybos pirmininko rinkimų. Pareikšti nepasitikėjimą 
Mokinių tarybos pirmininkui gali: administracija, MT kuratorius, klasės vadovas.  

14. Mokinių tarybos veiklą kuruoja gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 
 

II. MOKINI Ų TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

15. Mokinių tarybos tikslas – vienyti Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos 
mokinius bendroms iniciatyvoms bei problemų sprendimams. 

16. Atstovauti visų mokinių interesams gimnazijoje, stiprinti jų tarpusavio 
bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą bei pilietinį aktyvumą. 
 



 
 

17. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą 
savivaldoje, konstruktyvų bendradarbiavimą su gimnazijos administracija ir kitomis savivaldos 
institucijomis. 
 
 

III. MOKINI Ų TARYBOS FUNKCIJOS  
 

18. Koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, inicijuoti ir padėti organizuoti 
gimnazijos renginius; 

19. Padėti vykdyti prevencines programas; 
20. Teikti siūlymus dėl mokymosi organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, 

socialinės veiklos; 
21. Padėti organizuoti mokinių savanorystės veiklą; 
22. Teikti pasiūlymus rengiant Menų gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 
23. Tartis dėl savivaldos institucijos veiklos organizavimo; 
24. Rinkti narius į Menų gimnazijos tarybą. 

 
 

IV. MOKINI Ų TARYBOS NARIŲ TEISĖS 
 

25. Organizuoti ir dalyvauti Mokinių tarybos veikloje. 
26. Gauti būtiną informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 
27. Teikti pasiūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos. 

 
 

V. MOKINI Ų TARYBOS NARIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYB Ė 
 

28. Dalyvauti Mokinių tarybos susirinkimuose. 
29. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 
30. Laikytis gimnazijos vidaus taisyklių. 
31. Vykdyti Mokinių tarybos susirinkimų sprendimus, pavedimus bei įpareigojimus. 
32. Perteikti Mokinių tarybos nutarimus klasėse. 
33. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams. 

 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

34. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 
35. Mokinių tarybos nuostatai tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. 
36. Mokinių tarybos nuostatų keitimus inicijuoja Mokinių taryba, kitos gimnazijos 

savivaldos institucijos, gimnazijos administracija. 
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