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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI
I. Bendrieji nuostatai
1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos Mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba) –
renkama mokinių savivaldos institucija.
2. Mokinių taryba veikia pagal Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos Nuostatus.
II. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai
3. Tikslai:
3.1. Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
3.2. Skatinti aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, mąstančios, kūrybingos asmenybės
ugdymą.
3.3. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
3.4. Atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus Vilniaus savivaldybės Grigiškių
gimnazijoje.
4. Uždaviniai:
4.1. Inicijuoti, organizuoti ir dalyvauti įvairioje pamokinėje ir popamokinėje veikloje:
renginiuose, projektuose, parodose, konkursuose, akcijose ir kt.
4.2. Mokytis išklausyti ir suprasti vieniems kitus bei suburti vieningą komandą.
4.3. Bendradarbiauti su kitomis miesto ir Respublikos mokinių savivaldomis bei jaunimo
organizacijomis.
4.4. Organizuoti susitikimus su gimnazijos administracija, mokytojais, psichologu,
socialine pedagoge siekiant spręsti iškilusias problemas.
4.5. Rengti susirinkimus su klasių seniūnais.
4.6. Užtikrinti drausmės, saugumo ir tvarkos palaikymą mokykloje, mokinių laisvalaikio
užimtumą.
4.7. Skatinti pilietinį aktyvumą, socialinę atsakomybę, ugdyti gebėjimą konstruktyviai
spręsti problemas.

4.8. Organizuojant įvairias veiklas mažinti tęstinį smurtą ir patyčias.
4.9. Skatinti siekti lyderystę savivaldos srityje.
4.10. Kreipti didelį dėmesį į atliekamų pareigų kokybę ir atsakomybę.

III. Mokinių tarybos funkcijos
`

5. Mokinių taryba:

5.1. Vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas,
analizuoja ir formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos klausimais, atstovauja mokinių pozicijai
mokyklos valdymo institucijose.
5.2. Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas, analizuoja mokinių popamokinės veiklos
poreikius, prisideda prie mokytojų auklėjamosios veiklos gimnazijoje.
5.3. Dalyvauja sprendžiant mokykloje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant
mokyklos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, dalyvauja ginant mokinių
teises, gerinant drausmę ir tvarką.
5.4. Informuoja mokinius apie kitų mokyklų savivaldų, veikiančių mieste ar Respublikoje,
veiklą, bendradarbiauja su miesto Mokinių tarybomis, ruošiant programas ir projektus.
5.6. Formuoja gimnazijos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria miesto ar
Respublikos mokyklų mokinių savivaldos.
IV. Mokinių tarybos teisės
6. Rengti susirinkimus gimnazijos teritorijoje ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
7. Skelbti informaciją gimnazijos teritorijoje tam skirtose vietose.
8. Turėti galimybę atstovams klasių valandėlių ir tėvų susirinkimų metu pranešti aktualią
informaciją.
9. Susipažinti su norminiais mokyklos dokumentais ir jų projektais, teikti savo
pasiūlymus.
10. Atstovauti mokiniams, bendraujant su gimnazijos administracija, svarstant gimnazijos
veiklos klausimus Mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose.
11. Dalyvauti susirinkimuose su mokyklos direktoriumi ir administracijos nariais ne
rečiau kaip 1 kartą per semestrą.
12. Rengti mokinių apklausas, referendumus.
13. Rengti spaudos leidinius.

14. Bendrauti, bendradarbiauti su kitose mokymosi įstaigose esančiomis Mokinių
tarybomis.
15. Naudotis informacinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis ir kt. mokyklos turtu,
suderinus su gimnazijos administracija.
16. Dalyvauti sprendžiant konfliktus, iškilusius tarp mokinių.
17. Dalyvauti sudarant sąrašus, deleguojant mokinius į mieste ar kitur vykstančius
renginius.

V. Mokinių tarybos formavimas ir struktūra
18. Mokinių taryba formuojama rinkimų būdu 1 metams.
19. Mokinių tarybą sudaro I-IV kl. mokiniai.
20. Mokinių tarybos narių skaičius yra neribotas, gali keistis.
21. Prašymą įstoti į Mokinių tarybą gali pateikti kiekvienas I-IV gimnazinės klasės
mokinys.
22. Mokinių taryba atrenka naujus kūrybingus, norinčius aktyviai dalyvauti gimnazijos
veikloje kandidatus.
23. Mokinių tarybos valdymo forma – parlamentinė.
24. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas kasmet, siūlo ir renka Mokinių tarybos nariai.
25. Mokinių tarybos narys pasilieka sau teisę išstoti iš Mokinių tarybos savo noru.
VI. Baigiamieji nuostatai
26. Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

