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MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos politechnikos mokyklos (toliau - Įstaiga) mokinių taryba (toliau – Mokinių taryba) 

yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Įstaigos mokiniams. Įstaigos Mokinių 

tarybos kadencija – du metai.  

2. Mokinių taryba veikia Įstaigoje savo narių iniciatyvos pagrindu, bendrauja su kitomis 

Mokinių savivaldomis Jonavos mieste ar visoje Lietuvoje. Bendradarbiauja su Įstaigos taryba 

(savivaldos institucija) ir administracija. 

3. Mokinių taryba – mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus Įstaigos tarybai 

(savivaldos institucijai) ir administracijai mokymo proceso tobulinimo, Įstaigos vidaus tvarkos ir 

kitais mokymo/mokymosi klausimais, padedanti organizuoti įvairius renginius, socialines, 

prevencines veiklas ir programas, deleguoja narius į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją). 

4. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu ir kitais teisės aktais, 

Įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, šiais nuostatais ir kitais Įstaigos tvarką 

reglamentuojančiais dokumentais. 

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

 

5. Mokinių tarybos tikslas – suvienyti Įstaigos mokinius bendrai veiklai, padėti jiems keistis 

informacija, skatinti aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, stiprinant aktyvumą, socialinį 

sąmoningumą, motyvaciją, savarankiškumą, gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo elgesį, 

veiksmus. 

6. Mokinių tarybos uždaviniai: 

6.1. dalyvauti Įstaigos Mokinių tarybos veikloje, atstovaujant mokinių interesus;  

6.2. teikti mokiniams informaciją apie Įstaigos Mokinių tarybos veiklą, įtraukiant visų 

klasių/grupių mokinius į bendrą veiklą; 

6.3. puoselėti Įstaigos tradicijas, garsinti Įstaigos vardą, organizuojant tradicinius renginius ir 

šventes; 

6.4. skatinti mokinius aktyviai dalyvauti Įstaigos organizuojamose prevencinėse veiklose, 

programose, įvairiuose projektuose. 

7. Mokinių tarybos funkcijos: 

7.1. priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių 

sušaukimo; 

7.2. atstovauja ir gina daugumos mokinių interesus Įstaigoje, svarsto mokinių teisių Įstaigoje 

ir už Įstaigos ribų klausimus; 



7.3. inicijuoja ir organizuoja įvairius Įstaigos renginius, akcijas, prevencines veiklas bei 

projektus, atstovauja savo Įstaigą įvairiuose renginiuose; 

7.4. bendrauja su Įstaigos direktoriumi, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, gimnazijos 

skyriaus vedėja, profesinio mokymo skyriaus vedėja įvairiais rūpimais, aktualiais klausimais; 

7.5. teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Įstaigos 

veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Įstaigos vadovo teikiamus klausimus; 

7.6. deleguoja tris Mokinių tarybos narius į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją); 

7.7. rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu Įstaigoje, inicijuoja mokinių elgesio taisyklių 

kūrimą ir svarstymą; 

7.8. padeda Įstaigos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas Įstaigoje; 

7.9. teikia pasiūlymus administracijai dėl neformalaus ugdymo mokinių užsiėmimų poreikio 

pasiūlos Įstaigoje;  

7.10. planuoja ir organizuoja turiningą mokinių laisvalaikį po pamokų; 

7.11. Įstaigos socialinių tinklų pagalba teikia informaciją apie savo vykdomą veiklą; 

7.12. esant poreikiui, bendradarbiauja su kitų įstaigų Mokinių savivaldomis bei kitomis 

jaunimo organizacijomis, įvairiais socialiniais partneriais.  

 

III. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Mokinių tarybos posėdžius organizuoja mokinių tarybos pirmininkas. Mokinių tarybos 

pirmininko kadencija – du metai.  

9. Mokinių tarybos pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma renka Mokinių 

tarybos nariai. 

10. Mokinių tarybos pirmininko teisės: 

10.1. sušaukti Mokinių tarybos susirinkimus ir jiems pirmininkauti; 

10.2. reikalui esant, sušaukti neeilinį Mokinių tarybos susirinkimą; 

10.3. gauti reikiamą informaciją iš Mokinių tarybos kuratoriaus apie Mokinių tarybos veiklą; 

10.4. pagal poreikį, dalyvauti įvairiose Įstaigos veikiančiose komisijose, darbo grupėse; 

10.5. pateikti raštišką užklausimą Įstaigos administracijai ir gauti atsakymą; 

10.6. reikalui esant, susitikti su Įstaigos administracija ir diskutuoti apie mokinių problemas 

mokinių vardu; 

11. Mokinių tarybos pirmininko pareigos: 

11.1. nepraleisti, be pateisinamos priežasties, Mokinių tarybos posėdžių; 

11.2. dalyvauti Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) posėdžiuose; 

11.3. informuoti Mokinių tarybos narius apie Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) 

posėdžiuose priimtus nutarimus, kurie liečia mokinius; 

11.4. kartu su sekretoriumi sudaryti posėdžių darbotvarkes; 

11.5. vadovauti Mokinių tarybos veiklai; 

11.6. paskirstyti užduotis Mokinių tarybos nariams; 

11.7. kontroliuoti posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą; 

11.8. padedant Mokinių tarybos kuratoriui rengti Mokinių tarybos veiklos planą, metinę 

ataskaitą; 

11.9. atsakyti į Mokinių tarybai klasės/grupių seniūnų pateiktus klausimus; 

11.10. dalyvauti kitų savivaldybės įstaigų Mokinių savivaldų veikloje, veikti ir atstovauti 

Įstaigos Mokinių tarybos vardu; 



11.11. ieškoti bendradarbiavimo galimybių su kitomis švietimo įstaigomis. 

12. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo teisės (nurodytos 10 punkto 10.1; 10.2; 10.3; 

10.4; 10.5; 10.6 papunkčiuose); 

13. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo pareigos: 

13.1. pavaduoti Mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir 

kt. atvejais); 

13.2. prisidėti rengiant Mokinių tarybos veiklos planą, metinę ataskaitą. 

14. Mokinių tarybos sekretoriaus teisės (nurodytos 10 punkto 10.3 ir 10.5 papunkčiuose). 

15. Mokinių tarybos sekretoriaus pareigos: 

15.1. protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius; 

15.2. padedant Mokinių tarybos kuratoriui tvarkyti Mokinių tarybos dokumentaciją. 

16. Mokinių tarybos narių teisės: 

16.1. rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku, jo pavaduotoju ar sekretoriumi; 

16.2. teikti siūlymus Mokinių tarybos kuratoriui dėl Mokinių tarybos veiklos; 

16.3. siūlyti Mokinių tarybai svarstyti įvairius, aktualius klausimus, spręsti iškilusias 

problemas; 

16.4. dalyvauti diskusijose svarstomais klausimais, posėdžio metu klausti pranešėjų, 

pasisakyti įvairiais klausimais; 

16.5. gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą; 

16.6. laisvai išstoti arba sustabdyti savo narystę, pranešant apie tai, raštu, Mokinių tarybos 

kuratoriui. 

17. Mokinių tarybos narių pareigos: 

17.1. laikytis mokinių elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių, būti pavyzdingo elgesio pavyzdžiu 

Įstaigoje; 

17.2. dalyvauti, be pateisinamos priežasties, nepraleisti Mokinių tarybos posėdžių; 

17.3. informuoti savo klasės/grupės mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus 

nutarimus; 

17.4. vykdyti visus Mokinių tarybos priimtus sprendimus; 

17.5. inicijuoti – dalyvauti Įstaigos organizuojamuose renginiuose, akcijose, prevencinėse 

veiklose bei programose; 

17.6. atstovauti mokinių interesus Įstaigos taryboje (savivaldos institucijoje); 

17.7. atstovauti Įstaigos mokinių interesus Mokinių savivaldose Jonavos mieste ar Lietuvoje, 

dalyvauti jų veiklose; 

17.8. dalyvauti mokymuose, kelti kompetenciją Mokinių savivaldose Jonavos mieste ar 

Lietuvoje. 

18. Mokinių tarybos nario įgaliojimai baigiasi, kai: 

18.1. pasibaigia įgaliojimo laikas; 

18.2. atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą Mokinių tarybos veikloje ar 

netinkamą elgesį; 

18.3. direktoriaus įsakymu nutraukiama mokymosi sutartis. 

19. Mokinių tarybos narys, norintis atsisakyti narystės Mokinių taryboje, apie tai turi pranešti, 

raštu, Mokinių tarybos kuratoriui. 

20. Mokinių taryba pasilieka teisę pašalinti iš narių, netinkamai vykdantį ar nevykdantį savo 

pareigų, mokinį. 

21. Mokinių tarybos narys šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš nurodytų priežasčių: 

21.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 



21.2. grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas; 

21.3. nedalyvavimas Mokinių tarybos posėdžiuose; 

21.4. Mokinių tarybos narį pašalinti gali siūlyti visi Mokinių tarybos nariai; 

21.5. Mokinių tarybos narys gali būti nušalintas Mokinių tarybos nutarimu, balsų dauguma 

atviru balsavimu; 

21.6. pasitraukus ar pašalintam Mokinių tarybos nariui, į jo vietą gali būti renkamas, atvirų 

balsų dauguma, naujas narys.  

22. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš nurodytų 

priežasčių: 

22.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas; 

22.2. netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas; 

22.3. grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas; 

22.4. Mokinių tarybos pirmininką gali siūlyti nušalinti Įstaigos administracija, Mokinių tarybą 

kuruojantis socialinis pedagogas. 

22.5. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam pritaria daugiau nei 

pusė Mokinių tarybos narių – absoliuti dauguma ir vienas Įstaigos administracijos narys, pateikęs 

raštišką pranešimą dėl Mokinių tarybos pirmininko nušalinimo iš pareigų.  

23. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis Mokinių 

tarybos kuratoriui. 

24. Pašalintas arba atsistatydinęs Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę likti Mokinių tarybos 

nariu. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

25. Įstaigos Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo. Atstovauti 

gali būti deleguota po keletą mokinių iš klasės/grupės.  

26. Mokinių tarybą, pagal Įstaigos įstatus, sudaro devyni mokinių tarybos nariai.  

27. Mokinių tarybos veiklą kuruoja socialinis pedagogas, kurio pareigos: 

27.1. organizuoti, rugsėjo mėnesį, Įstaigoje visuotinį mokinių susirinkimą, kuriame dalyvauja 

mokiniai, norintys pretenduoti į Įstaigos Mokinių tarybą; 

27.2. sudaryti ir tikslinti, norinčių dalyvauti Mokinių taryboje rinkėjų sąrašus ir parengti 

balsavimo biuletenius; 

27.3. nustatyti rinkimų kampanijos balsavimo datą ir laiką, apie balsavimą informuoti 

mokinius; 

27.4. rinkimų dieną organizuoti balsavimą, su rinkimų komisija (atsitiktinai atrinktais 3 

mokiniais) skaičiuoti balsus;  

27.5. kitą dieną informuoti mokinius, kurie, balsų dauguma, pateko į Mokinių tarybą; 

27.6. parengti visuotinio mokinių susirinkimo posėdžio protokolą.  

28. Pirmo posėdžio metu Mokinių taryba sprendimus priima atviro balsavimo balsų dauguma, 

išrinkdama mokinių tarybos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.  

29. Mokinių tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokinių 

tarybos narių. 

30. Jeigu į posėdį susirenka mažiau negu du trečdaliai Mokinių tarybos narių, posėdis 

laikomas neįvykusiu ir Mokinių tarybos pirmininkas skelbia naują posėdžio datą. 



31. Mokinių taryba sprendimus priima atviro balsavimo būdu posėdyje dalyvavusių narių 

balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Mokinių tarybos pirmininko balsas. 

32. Į Mokinių tarybos susirinkimus, esant poreikiui, gali būti kviečiami ir kiti Įstaigos 

bendruomenės nariai. 

33. Įstaigos administracija Mokinių tarybos posėdžiuose dalyvauja kviestinio nario teisėmis. 

Kviestinis narys neturi balsavimo teisės.  

34. Į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją) atviro balsavimo balsų dauguma deleguojami trys 

Mokinių tarybos nariai, jei buvusių Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) narių kadencijos yra 

pasibaigusios. 

35. Mokinių taryba dirba vadovaudamasi metiniu Mokinių tarybos veiklos planu, suderintu su 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

36. Mokinių tarybos posėdžiai yra organizuojami ne rečiau kaip kas trys mėnesiai ir pagal 

poreikį, atsižvelgiant į Mokinių tarybos veiklos planą. 

37. Mokinių tarybos nutarimai, įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Mokinių tarybos 

pirmininkas ir sekretorius. 

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

38. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos 

veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

39. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria ne mažiau 

kaip du trečdaliai Mokinių tarybos narių.  

40. Mokinių tarybos nuostatus įsakymu tvirtina Įstaigos direktorius.  

41.Mokinių tarybos nuostatai yra skelbiami Įstaigos internetinėje svetainėje adresu 

www.jpm.lt  

 

___________________________________ 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokinių tarybos 2020 m. gruodžio 16 d. 

Protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 5 ) 
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