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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos taryba (toliau – Mokinių 

taryba) yra aukščiausia gimnazijos mokinių savivaldos institucija. 

2. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, gimnazijos nuostatais, 

Lietuvos respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

3. Mokinių tarybą sudaro: mokinių tarybos pirmininkas, mokinių tarybos sekretorius, 

mokinių tarybos nariai. 

4. Mokinių tarybos veiklą kuruoja direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI 

5. Mokinių tarybą sudaro iš kiekvienos klasės deleguoti 2 mokiniai. 

6. Mokinių tarybos nariais gali tapti visi pageidaujantys 5-8, I-IV klasių mokiniai. 

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesį klasės susirinkime slaptu balsavimu išrenkami daugiausia balsų 

surinkę 2 atstovai. 

7. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas iš I -III klasių narių pirmajame Mokinių 

tarybos susirinkime slaptu balsavimu. Gimnazijos narys tampa pirmininku, jei už jį balsuoja 51% 

tarybos narių. 

8. Mokinių tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas iš 8-III klasių narių 

pirmajame Mokinių tarybos susirinkime slaptu balsavimu. 

9. Mokinių tarybos pirmininko ir sekretoriaus kadencija – vieneri metai. 

10. Gimnazijos tarybos nariu tampama visam mokymosi gimnazijos laikotarpiui. 

Dvyliktos klasės ilgalaikiams tarybos nariams suteikiamas gimnazijos tarybos garbės vardas. 

11. Mokinių taryba bendru sprendimu turi teisę pašalinti iš tarybos narį, kuris nevykdo 

arba blogai vykdo savo pareigas, yra nepavyzdingas ir nepažangus. 

12. Mokinių tarybos turi teisę dėl svarių priežasčių iš tarybos pasitraukti savo noru. 

13. Į laisvas tarybos narių vietas organizuojami rinkimai. 

14. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta du kartus per mėnesį, susiklosčius 

aplinkybėms – kiekvieną savaitę. 
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15. Mokinių tarybos susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. 

Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma atviru balsavimu. Slaptas balsavimas 

vykdomas, jei to pageidauja bent 2 posėdžio nariai. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia 

gimnazijos tarybos pirmininko arba posėdžio pirmininko balsas. 

16. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys. 

17. Posėdžiai, kuriuose svarstomi svarbūs klausimai, protokoluojami. Posėdžio 

protokolą pasirašo pirmininkas ir sekretorius. 

18. Mokinių tarybos nutarimai yra rekomendacinio pobūdžio ir teikiami gimnazijos 

tarybai. 

19. Mokinių tarybos veikla organizuojama pagal veiklos programą mokslo metams, 

kurią įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

20. Teikti siūlymus gimnazijos administracijai dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo 

tvarkos taisyklių tobulinimo, popamokinės veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, 

skatinimų ir nuobaudų skyrimo. 

21. Planuoti ir organizuoti mokinių laisvalaikį, popamokinę veiklą. 

22. Padėti organizuoti renginius. 

23. Kartu su gimnazijos mokytojais ir administracija rūpintis drausmės ir tvarkos 

palaikymu gimnazijoje. 

24. Dalyvauti vykdant mokinių patyčių, rūkymo, narkomanijos prevenciją. 

25. Ginti mokinių teises gimnazijoje ir už gimnazijos ribų. 

26. Inicijuoti mokinių tarybos dalies informacijos atnaujinimą gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

27. Skirti 3-5 narius kaip mokinių atstovus į gimnazijos tarybą. 

28. Teikti mokinių delegacijos sudėtį švietimo institucijų rengiamus pasitarimus ir kitus 

renginius, kuriuose aptariami miesto mokinių veiklos ir ugdymo klausimai. 

29. Bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldomis. 

30. Informuoti apie savo veiklą gimnazijos bendruomenę. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAREIGOS IR TEISĖS 

31. Vadovauti mokinių tarybai ir organizuoti jos veiklą. 

32. Reprezentuoti gimnaziją visose oficialiose institucijose. 

33. Kaip mokinių atstovui bendrauti su gimnazijos administracija ir aptarti mokinių 

veiklos problemas. 
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34. Informuoti klasių seniūnus apie tarybos nutarimus. 

35. Atsakyti į klasių seniūnų pateiktus Mokinių tarybai klausimus. 

36. Turi teisę pateikti klausimus, susijusius su gimnazijos veikla, su mokinių ugdymu 

raštu ar žodžiu gimnazijos administracijai ir gauti atsakymą. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS IR TEISĖS 

 

37. Kiekvienas narys privalo laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių. 

38. Kiekvienas narys privalo lankyti Mokinių tarybos susirinkimus ir pasitarimus. 

39. Kiekvienas narys privalo dalyvauti Mokinių tarybos veikloje pagal paskirtą ar 

pasirinktą veiklos sritį. 

40. Kiekvienas narys privalo atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar 

mokinių veiklos sprendimai. 

41. Mokinių tarybos nariai turi teisę gauti informaciją iš gimnazijos vadovų ir 

gimnazijos tarybos apie gimnazijos veiklą. 

42. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo 

klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

43. Skleisti gimnazijos bendruomenei informaciją apie savo veiklą, inicijuoti 

diskusijas ugdymo proceso ir gimnazijos tobulinimo klausimais. 

44. Mokinių tarybos nariai atsako už veiklos programos sudarymą ir jos 

įgyvendinimą. 

45. Mokinių tarybos nariai jaučia atsakomybę ir sąžiningai atlieka jiems pavestas 

užduotis. 

 

VI. KITOS SĄLYGOS 

46.   Mokinių tarybai veiklos sąlygas sudaro gimnazijos direktorius.  

47. Mokinių tarybos protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduodamas tarybos 

veiklą kuruojančiam asmeniui ir ten kaupiami.  

48. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai 

nustoja galioti patvirtinus naujus nuostatus. 

 

________________________________________ 

  

 


