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VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Baltupių progimnazijos (toliau – Progimnazija) Mokinių taryba yra demokratinė mokinių 

savivaldos institucija. 

2. Mokinių taryba veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: 

demokratiškumo, atvirumo, pilietiškumo, akademinės veiklos, lygiateisiškumo, kolegialumo ir 

iniciatyvumo. 

3. Mokinių taryba yra ne pelno siekianti organizacija. 

4. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi Vilniaus Baltupių progimnazijos mokinių tarybos nuostatais 

(toliau – Nuostatai), Vilniaus Baltupių progimnazijos  nuostatais, Progimnazijos lokaliniais teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais. 

5. Mokinių tarybos būstinė: Didlaukio g. 23, Vilnius. 

6. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

Pirmininkas – demokratiškumo principais Mokinių taryboje veikiantis, renkamas moksleivis, 

užimantis vadovaujančias jos pareigas; 

Nuostatai – Mokinių tarybos nuostatai; 

Mokinių taryba – mokyklos Mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti moksleivių interesams, 

sudaryta iš išrinkto Pirmininko ir savanorystės pagrindais veikiančių mokyklos moksleivių. 

Mokinių  tarybos narys – Mokinių tarybos Pirmininkas, savanoris ir klasės seniūnas. 

7. Mokyklos tarybos veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

8. Mokinių taryba dirba vadovaudamasi metiniu veiklos planu, patvirtintu Progimnazijos direktoriaus. 

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

9. Mokinių tarybos tikslas – atstovauti mokinių interesams, sprendžiant su mokiniais susijusius 

klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą Progimnazijoje ir už jos ribų. 

10. Mokinių tarybos uždaviniai: 

10.1.  skatinti mokinių įsitraukimą į Progimnazijos veiklos organizavimo procesus; 

10.2.  organizuoti Progimnazijos mokinių poreikius atitinkančius renginius mokykloje; 

10.3. bendradarbiauti su kitomis Vilniaus, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, 

organizacijomis; 

10.4.  skatinti nuolatinį Progimnazijos progresą, bendradarbiaujant su Progimnazijos taryba bei 

administracija; 

10.5. ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes; 



10.6.  siekti Mokinių tarybos finansavimo. 

 

III.  SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

 

11. Mokinių tarybą sudaro demokratiniu būdu išrinktas Pirmininkas, 5-8 klasių mokiniai savanoriai 

ir 4-8 klasių seniūnai. Mokinių tarybą sudaro 40 narių. 

12. Pirmininkas vadovauja Mokinių tarybai, organizuoja jos darbą ir laikosi šių Nuostatų 6 skyriuje 

nurodytų teisių ir pareigų. 

13. Mokinių tarybos nariai atstovauja savo klasių mokiniams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja 

veikloje ir laikosi šių Nuostatų 7 skyriuje nurodytų teisių ir pareigų. 

 

IV. SKYRIUS 

PIRMININKO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS 

 

14. Pirmininku gali būti renkamas Mokinių tarybos narys, esantis taryboje ne trumpiau nei 1 metus. 

15. Pirmininko kadencija trunka vienus metus, tas pats asmuo negali būti renkamas Pirmininku 

daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

16. Rinkimų procedūra: 

16.1.  esantis Mokinių tarybos Pirmininkas mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 d.,  paskelbia naujo 

Pirmininko rinkimus; 

16.2.  rinkimų dieną vykdomuose rinkimuose Mokinių tarybos nariai išklauso kandidatų pasisakymus, 

gauna balsavimo biuletenius, kuriuose slaptai balsuoja už kandidatus; 

16.3.  po rinkimų yra suskaičiuojami rinkimų biuleteniai; 

16.4.  nuotoliniu būdu rinkimai vyksta per Progimnazijoje naudojamas platformas. Mokinių tarybos 

nariai išklauso delegatų pasisakymų ir žinučių laukelyje, pasirinkę „Siųsti tik rinkimų organizatoriui“, įrašo 

pasirinkto kandidato vardą ir pavardę. Susirašinėjimas yra išsaugojamas. Suskaičiuojami balsavimo 

rezultatai; 

16.5.  paskelbiamas naujas Pirmininkas, jei už vieną kandidatą balsuoja daugiau nei  50 proc. visų 

balsuojančių; 

16.6.  Mokinių tarybos nariai turi po vieną balsą. 

17. Pirmininko atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai: 

17.1.  Pirmininkas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru, apie tai pranešdamas raštiškai ne vėliau kaip 

prieš keturiolika kalendorinių dienų raštu arba žodžiu Mokinių tarybos posėdžio metu; 

17.2.  Mokinių taryba, pastebėjusi, kad Pirmininko veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam 

raštą su nurodymais, argumentais ir, jei yra, kitomis nepasitikėjimo priežastimis, bei suteikia galimybę 

Pirmininkui pasiaiškinti ir pasitaisyti.  Jei per mėnesį Mokinių taryba vis dar yra nepatenkinta Pirmininko 

darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl Pirmininko nušalinamo. Pirmininkas yra nušalinimas, jei už tai 

pasisako bent 4/5 visų Mokinių tarybos narių, nušalintas Pirmininkas netenka visų savo teisių ir pareigų; 

17.3.  Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų esant bent vienai iš žemiau nurodytų 

priežasčių: 

17.3.1.  Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

17.3.2.  Progimnazijos direktorės įsakymu gautas papeikimas; 

17.3.3.  netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 

17.3.4.  grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas; 



17.3.5. Mokinių tarybai pateikus raštišką Tarybos narių prašymą įtraukti nušalinimo klausimą į 

posėdžio darbotvarkę. Prašyme turi būti nurodomos nušalinimo priežastys. 

17.4.  pasitraukus Pirmininkui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu Mokinių taryba 

balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas Pirmininką. Per tris savaites po pirmininko pasitraukimo, 

laikinai einantis pareigas Pirmininkas ir Mokinių taryba skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas 

naujas Pirmininkas pagal Nuostatų 16 punktą. 

 

V. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS 

 

18. Mokinių tarybos sudarymas: 

18.1.  Mokinių tarybos nariai  – 5-8 klasių mokiniai savanoriai ir 4-8 klasių seniūnai; 

18.2.  5-8 klasių mokiniai savanoriai, kandidantuojantys į Mokinių tarybą, turi pateikti motyvuotą 

prašymą Pirmininkui iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d.; 

18.3.  4-8 klasių seniūnai renkami klasių valandėlių metu iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. Klasių 

vadovai pateikia išrinktojo klasės seniūno duomenis kuruojančiam Mokinių tarybą asmeniui iki rugsėjo 15 

d.; 

18.4.  Tarybos nariais mokiniai gali būti tol, kol jie mokosi Progimnazijoje, nepasikeičia klasės 

seniūno statusas, neatsistatydina patys arba nebūna nušalinti; 

18.5.  Mokinių taryba gali būti kasmet papildoma naujais nariais. 

19. Mokinių tarybos nario atsistatydinimo ir šalinimo procedūros: 

19.1.  Mokinių tarybos narys gali atsistatydinti, pateikdamas bet kokios formos argumentuotą 

prašymą Pirmininkui, posėdžio metu; 

19.2.  Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti Pirmininkas ir/ ar Mokinių tarybos nariai dėl 

šiurkščių šių Nuostatų, Vilniaus Baltupių progimnazijos nuostatų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, 

įstatymų, kitų teisės aktų ir/ ar Mokinių taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, 

nedalyvavimo pasėdžiuose; 

19.3.  Mokinių tarybos narys pašalinamas Mokinių tarybos slaptu balsavimu, už tai balsavus 2/3 

visų Mokinių tarybos narių; 

19.4.  pašalinus ar atsistatydinus nariui, prašoma tos pačios klasės deleguoti naują narį ar skelbiama 

papildoma savanorio atranka.  

 

VI. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAREIGOS IR TEISĖS. 

 

20.  Užtikrina, kad Mokinių tarybos veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais. 

21.  Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja Mokinių tarybos posėdžiams. 

22. Stebi ir kontroliuoja Mokinių tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

23.  Kartu su Mokinių tarybos sekretoriumi ar pavaduotoju kuria posėdžių darbotvarkes. 

24.  Kartu su Mokinių tarybos nariais rengia ir vykdo veiklos planą einamiesiems mokslo metams. 

25. Atstovauja Progimnazijos mokiniams, priimant spendimus Progimnazijoje ir už jos ribų. 

26. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir organizacijomis. 

27. Įsijungia į Progimnazijos valdymo procesą sprendžiant su Mokinių tarybos veikla susijusius 

klausimus arba paskiria tam Mokinių tarybos atstovus. 

28. Kadencijos pabaigoje teikia viešai prieinamą Mokinių tarybos veiklos ataskaitą. 

 



VII. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS IR TEISĖS. 

 

29. Mokinių tarybos nario pareigos: 

29.1. laikytis šių Nuostatų, Progimnazijos lokalinių teisės aktų reikalavimų, Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų, kitų teisės aktų; 

29.2.  rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems Progimnazijos mokiniams; 

29.3.  lankytis ir aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose; 

29.4.  esant svarbiai priežasčiai, apie nedalyvavimą posėdyje pranešti Mokyklos tarybos pirmininkui 

arba kitam Mokyklos tarybos nariui; 

29.5.  informuoti mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus sprendimus; 

29.6.  vykdyti Mokinių tarybos priimtus nutarimus; 

29.7.  dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamose renginiuose; 

29.8.  tiesiogiai ir aktyviai dalyvauti Progimnazijos valdyme; 

29.9.  padėti spręsti Progimnazijos mokiniams iškilusias problemas; 

29.10. reprezentuoti Progimnaziją už jos ribų. 

30. Kiekvienas Mokyklos tarybos narys turi teisę: 

30.1. teikti siūlymus dėl Mokinių tarybos veiklos; 

30.2.  dalyvauti Mokinių tarybos rinkimuose ir būti išrinktas Mokinių tarybos pirmininku; 

30.3.  dalyvauti Mokinių tarybos organizuojamose renginiuose; 

30.4.  gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą; 

30.5.  laikinai sustabdyti savo narystę, prieš tai pranešus Mokinių tarybos pirmininkui; 

30.6.  laisvai išstoti iš Mokinių tarybos, prieš tai pranešus Mokinių tarybos pirmininkui. 

30.7.  tapti Progimnazijos tarybos nariu. 

 

VIII. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

31. Mokinių tarybos veikla organizuojama Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu Mokyklos 

tarybos metiniu veiklos planu, kuris yra sudaromas naujos Mokinių tarybos per rugsėjo mėnesį. 

32. Mokinių tarybos nutarimai priimami Mokinių tarybos posėdžiuose: 

32.1. pirmojo posėdžio organizavimas: 

32.1.1. pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo Pirmininko išrinkimo. 

Pirmajam posėdžiui pirmininkauja praėjusių mokslo metų Mokinių tarybos pirmininkas. Posėdžio metu 

patvirtinama nauja Mokinių tarybos narių priėmimo data; 

32.1.2.  Mokinių tarybos posėdžio dieną ir laiką numato visi Mokinių tarybos nariai bendru nutarimu; 

32.1.3. Mokinių tarybos sekretorių skiria Pirmininkas Mokinių tarybos pritarimu. Mokinių tarybos 

sekretorius protokoluoja Mokinių tarybos posėdžius, tvarko visą Mokinių tarybos dokumentaciją; 

32.1.4.  Mokinių tarybos Pirmininko pavaduotojas renkamas atviru balsavimu; 

32.1.5.  Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pareigomis, kuruojamomis sritimis: kultūrinių ir sporto 

renginių organizavimas, aplinkos kūrimas, ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas, prevencinės 

veiklos vykdymas, projektų rengimas ir vykdymas; 

32.1.6.  Mokinių tarybos nariai yra supažindinami su Nuostatais. 

32.2.  eilinių posėdžių organizavimo tvarka: 

32.2.1. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta nuolat ir reguliariai ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį; 



32.2.2. posėdžių darbotvarkę rengia Pirmininkas ir, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki posėdžio, 

pateikia Mokinių tarybos nariams susipažinti ir teikti pasiūlymus; 

32.2.3. visi posėdžiai yra protokoluojami; 

32.2.4. posėdis laikomas įvykusiu, jei į jį susirenka 3/5 Mokinių tarybos narių. 

32.3. baigiamojo Mokinių tarybos posėdžio organizavimo tvarka: 

32.3.1. posėdis vyksta mokslo metų pabaigoje, paskutinę mokslo metų savaitę; 

32.3.2. posėdyje svarstoma Mokinių tarybos metinė ataskaita ir teikiamos narių rekomendacijos kitų 

mokslo metų Mokinių tarybos veiklos planui. 

32.4.  nuotolinio ugdymo(si) metu, posėdžiai organizuojami nuotoliniu būdu per Progimnazijoje 

naudojamas platformas. 

33. Mokinių taryba, veikdama darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas: 

33.1. atstovavimo; 

33.2. dokumentų tvarkymo; 

33.3. veiklų organizavimo; 

33.4. vidinės ir išorinės komunikacijos; 

33.5.  veiklos atskaitomybės; 

33.6.  tarpmokyklinio bendradarbiavimo. 

 

IX.  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

34. Nuostatai yra viešas dokumentas. 

35. Nuostatų originalas saugomas Progimnazijoje. 

36. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. Nuostatų laikytis privalo 

visi Mokinių tarybos nariai. 

37. Nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria 4/5 visų Mokinių tarybos narių. 

38. Nuostatai tvirtinami, Progimnazijos tarybai pritarus, Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

________________________________ 


