Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos
MOKSLEIVIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
I. Mokinių taryba – aukščiausioji savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams
(globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Mokinių taryba atsiskaito ją rinkusiems
bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams.
Moksleivių taryba kviečiama pagal moksleivių tarybos (MT) narių priimtą veiklos programą (posėdžių,
pasitarimų grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rečiau kaip kartą į du mėnesius.
TIKSLAI:


ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą ir bendrąsias kompetencijas atstovauti ir ginti mokinių
teises bei interesus, ugdyti laisvą, mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai
asmenybę.

UŽDAVINIAI








Plėtoti ir skatinti mokinių veiklą.
Įsijungti į įvairių visuomeninių organizacijų veiklą.
Palaikyti ryšį su mokyklos vadovais, vaiko gerovės komisija (VGK) ir spręsti susijusias su
mokiniais problemas.
Stebėti, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės.
Stebėti, kaip mokiniai vykdo savo pareigas.
Padėti organizuoti renginius, akcijas, žalingų įpročių prevencija, sportines, ūkines veiklas,
Dalyvauti projektuose.

II. Moksleivių tarybos (MT) pagrindinės funkcijos













Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą.
Priima sprendimus dėl neeilinės mokinių konferencijos(susirinkimo) sušaukimo.
Svarsto mokinių teisių mokykloje gynimo klausimus.
Svarsto ir, mokyklos vadovybei pritarus, tvirtina mokinių renginių planus.
Organizuoja popamokinius renginius mokykloje.
Padeda organizuoti pedagogams nepamokinę veiklą.
Kartu su mokyklos pedagogais ir administracija rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu
mokykloje.
Priima perspektyvinę mokinių bendruomenės veiklos programą.
Rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti.
Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus (seminarus,
konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo
klausimai.
Skiria 3 MT narius kaip mokinių atstovus į mokyklos tarybą.
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III. Moksleivių tarybos rinkimai






Moksleivių tarybos narius iš neriboto skaičiaus kandidatų, panorusių dalyvauti rinkimuose,
kasmet išrenka visi VII-XII klasių mokiniai visuotiniu slaptu balsavimu .
Moksleivių tarybos rinkimai laikomi vykusiais, kai balsavime dalyvauja daugiau kaip pusė
balsavimo teisę turinčių narių.
Moksleivių tarybą sudaro 10 - 15 narių iš VII-XII klasių. Taryba uždaru balsavimu išrenka
tarybos pirmininką, pavaduotoją, sekretorių.
Moksleivių tarybos nario įgaliojimų laikas trunka tol, kol MT narys mokosi mokykloje. MT narys
turi teisę atsistatydinti, raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis, kurios, rinkėjams
pageidaujant, gali būti paskelbtos viešai.
Baigiamosios (XII) klasės mokiniai, turi teisę nedalyvauti MT posėdžiuose, apie tai iš anksto
pranešę posėdžio pirmininkui, bet privalo būti MT veiklos konsultantais – tai jų pareiga.

IV. Moksleivių tarybos pirmininko rinkimai




Moksleivių tarybos pirmininką renka MT nariai uždaru balsavimu.
Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių.
Moksleivių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti pateikęs pareiškimą su nurodytomis
priežastimis, lėmusiomis tokį jo poelgį.

V. Moksleivių tarybos pirmininko pareigos






Organizuoti moksleivių tarybos veiklą.
Informuoti klasių seniūnus apie MT nutarimus.
Tiksliai ir aiškiai paskirstyti su mokinių veikla susijusias užduotis klasių seniūnams bei MT
nariams.
Kaip mokinių atstovui reguliariai (t.y. kartą per mėnesį) susitikti su mokyklos administracija ir
aptarti mokinių veiklos problemas.
Atsakyti į klasių seniūnų pateiktus mokinių tarybai klausimus.

VI. Moksleivių tarybos pirmininko teisės




Sušaukti neeilinį moksleivių tarybos pasitarimą.
Pateikti klausimus, susijusius su mokyklos veikla, su mokinių ugdymu ar ugdymusi, raštu ar
žodžiu mokyklos administracijai ir gauti atsakymą.
Siūlyti MT narius į mokinių tarybos valdybą.

VII. Moksleivių tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos





Pavaduoti moksleivių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt.
atvejais).
Sekretorius rašo susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodo MT pirmininkas ar
pavaduotojas, taip pat registruoja visus moksleivių tarybos dokumentus.
Kartu su moksleiviais, išrinktais į mokyklos tarybą, svarsto mokyklos taryboje priimtus nutarimus.
Kartu su moksleivių tarybos pirmininku aptaria moksleivių tarybos posėdžiuose svarstytinus
klausimus ir nutarimus.

VIII. Moksleivių tarybos nario pareigos
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Laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.
Lankyti MT posėdžius, pasitarimus, susirinkimus.
Dalyvauti moksleivių tarybos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį.
Vykdyti MT posėdžiuose nutartą veiklą.
Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai.

IX. Moksleivių tarybos nario teisės




Organizuoti renginius gimnazijos mokiniams nepamokiniu laiku.
Dalyvauti pedagogų organizuojamuose mokyklos renginiuose.
Reikšti raštu ir žodžiu savo nuomonę moksleivių pasitarimuose, posėdžiuose, susirinkimuose.

X. Moksleivių tarybos valdybos narių pareigos






Aptarti ir išspręsti MT veiklos problemas.
Priimti sprendimus dėl bendros MT ir klasių seniūnų veiklos organizavimo.
Organizuoti bendrą MT ir gimnazijos moksleivių veiklą.
Dalyvauti klasių seniūnų bendruose susirinkimuose. Informuoti klasių seniūnus apie MT veiklą,
apie bendrus darbus, reikalus.
Atsiskaityti pedagogų metodinei tarybai, mokyklos administracijai (jei paprašo), klasių seniūnams,
rajono ir miesto savivaldos institucijoms (jei oficialiai reikalauja) apie MT veiklą.

XI. Moksleivių tarybos valdybos rinkimai




Moksleivių tarybos valdybos narius; rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo daugiau
kaip pusė tarybos narių
Moksleivių tarybos valdybos nariai gali atsisakyti pareigų savo noru, pateikę pareiškimą su
nurodytomis priežastimis arba būti atleidžiami iš pareigų 2/3 mokinių tarybos narių prašymu.
Atsistatydinus kuriam nors nariui, naują MT valdybos narį iš moksleivių tarybos narių išrenka MT,
vadovaujama moksleivių tarybos pirmininko.

XII. VII-XII klasių mokinių susirinkimas organizuojama ne rečiau kaip kartą per mokslo metus,.
Jos darbe dalyvauja klasių susirinkimuose išrinkti delegatai.
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