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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių taryba veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos          
konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Lygumų pagrindinės         
mokyklos (toliau – Mokykla) nuostatais, patvirtintais 2017 m. gegužės 25 d. (Pakruojo rajono             
savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-188), Lygumų pagrindinės mokyklos darbo tvarkos          
taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-89, kitais             
teisės aktais bei šiomis nuostatomis. 

2. Mokinių taryba – tai nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija. 
3. Mokinių taryba sprendžia svarbiausius mokiniams klausimus. Mokiniai savivaldoje veiklą          

organizuoja vadovaudamiesi demokratiškumo, viešumo, bendradarbiavimo ir prieinamumo       
principais.  

4. Mokinių tarybos pirmininką išsirenka Mokinių tarybos nariai pirmo susirinkimo metu. 
5. Mokinių tarybą sudaro 5–10 klasių mokiniai, kurie buvo išrinkti klasių susirinkimų metu.  
6. Mokinių tarybos posėdžiai kviečiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per pusmetį. 
7. Mokinių taryba gali priimti sprendimus, jeigu posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė            

tarybos narių. 
8. Mokinių taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai            

pasiskirsto po lygiai, lemia Mokinių tarybos pirmininko balsas.  
9. Mokinių tarybos sprendimai įforminami protokolais. Protokolus pasirašo Mokinių tarybos          

pirmininkas.  
 

II. MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS 
 

10. Mokinių tarybos tikslas yra: 
10.1. Vienyti Lygumų pagrindinės mokyklos mokinius bendrai veiklai, padėti jiems          

keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti mokinių iniciatyvumą,        
savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant mokyklų bendruomenių veikloje, kitose savivaldose. 

11. Mokinių taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas: 
11.1.  atstovauja mokyklos mokinius; 
11.2. pagal kompetenciją prisideda prie inicijavimo, organizavimo kultūrinių renginių,         

diskotekų, švenčių, ekskursijų, talkų, socialinės veiklos. 
11.2. Apie savo veiklą informuoja visą mokyklos bendruomenę. 
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III. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

12. Mokinių taryba turi šias teises: 
12.1. Priima sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo. 
12.2. Organizuoja Mokinių tarybos posėdžius. 
12.3. Reiškia savo nuomonę svarstomais klausimais. 
12.4. Teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir mokyklos vadovams ugdymo proceso          

tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos ir neformaliojo vaikų švietimo klausimais. 
13. Mokinių taryba turi šias pareigas: 

13.1. Dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose.  
13.2. Informuoti savo klasę ar bendruomenę apie Mokinių taryboje svarstomus          

klausimus, priimtus sprendimus; 
13.3. Vykdyti Mokinių tarybos susirinkimuose nutartą veiklą. 

 
 

IV. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO ĮGALIOJIMAI 
 
14. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas Mokinių tarybos narių siūlymu; 
15. Kandidatu į Mokinių tarybos pirmininku gali būti 7-10 klasės mokinys, kuris yra             

pilietiškai aktyvus, komunikabilus, kūrybiškas, atsakingas, gebantis dirbti komandoje, yra         
pavyzdingas, gerai mokosi.  

16. Mokinių tarybos pirmininko rinkimai organizuojami mokslo metų pradžioje – rugsėjo           
mėn., pradeda eiti pareigas pirmininko išrinkimo dieną.  

17. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas vieneriems metams;  
18. Mokinių tarybos pirmininkas, blogai vykdantis pareigas, nepavyzdingai pasielgęs, gali          

būti atstatydintas Mokinių tarybos susirinkime;  
19. Atstatydinus Mokinių tarybos pirmininką, renkamas naujas pirmininkas.  
20. Mokinių tarybos pirmininko teisės: 

20.1 sušaukti neeilinį Mokinių tarybos susirinkimą; 
20.2 pateikti žodinį ar raštišką užklausimą mokyklos administracijai ir gauti atsakymą; 

21. Mokinių tarybos pirmininko pareigos: 
21.1 susitinka su mokyklos administracija, sprendžia mokinių problemas; 
21.2 vadovauja Mokinių tarybai; 
21.3. informuoja mokyklos bendruomenę apie Mokinių tarybos nutarimus. 

 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

22.  Mokinių tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius. 
23. Mokinių tarybos nuostatai keičiami ir papildomi mokyklos direktoriaus, mokyklos          

tarybos iniciatyva. 
______________________________ 


