
JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Gimnazijos mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri yra 

renkama dvejiems mokslo metams.  

2. Gimnazijos mokinių taryba sudaro 1 – 4 klasių seniūnai ir mokinių Prezidento komanda. 

3. Gimnazijos mokinių tarybos nariai (klasių seniūnai) yra renkami mokinių klasių  

susirinkimuose. 

4. Mokinių Tarybai vadovauja mokinių Prezidentas, išrinktas pagal Gimnazijos direktoriaus 

patvirtintus mokinių prezidento rinkimų nuostatus. 

5. Mokinių Tarybos susirinkimai vyksta kartą per savaitę.  

 

II. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 

6. Gimnazijos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, 

vykdyti prevencines programas. 

7. Teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų 

plėtros, socialinės veiklos. 

8. Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

9. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos 

organizavimo. 

10. Deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.  

11. Kaupia medžiagą apie Mokinių Tarybos veikla; 

12. Gimnazistų tarybos tikslai: 

12.1.   ugdyti savivaldos gebėjimus; 

12.2.  telkti gimnazistus aktyviai veiklai;  



12.3.  siekti bendradarbiauti su rajono mokyklomis ir kitų rajonų gimnazijomis. 

13. Gimnazisjos Mokinių Tarybos funkcijos: 

13.1. atstovauti visoms gimnazijos moksleivių interesų grupįms, išreikšti ir ginti jų 

interesus ir teises; 

13.2. inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos 

institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis; 

13.3. inicijuoti mokinių laikraščių leidybos, vietinio radijo veiklą. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS 

 

14. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas – Mokinių Prezidentas: 

14.1.  veikia mokinių tarybos vardu; 

14.2.  organizuoja Mokinių Tarybos  posėdžius (esant reikalui posėdžius veda 

pirmininko įgaliotas asmuo); 

14.3.   atstovauja mokyklai;  

15. Sekretorius: 

15.1.  protokoluoja Mokinių Tarybos  posėdžius; 

15.2.  renka ir kaupia medžiagą apie Mokinių Tarybos veiklą; 

15.3.  atsakingas už dokumentus, susijusius su Mokinių Tarybos veikla. 

16. Klasių srautų koordinatoriai: 

16.1.  renkami pirmo susirinkimo metu, po vieną atstovą iš kiekvieno klasių sruto; 

16.2.  koordinuoja savo klasių srautų veiklą; 

16.3. inicijuoja klasių aktyvumą, dalyvaujant įvairiuose projektuose, renginiuose, 

akcijose; 

17. Klasių seniūnai: 

17.1.  atsakingi už informacijos, perduotos Mokinių Tarybos susirinkimų metu, 

perdavimą klasėms.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokinių Tarybos įstatai yra viešas dokumentas. 



19. Mokinių Tarybos įstatų originalas saugomas pas Mokinių Tarybos veiklą kuruojančią 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

 

JONAVOS SENAMIESČIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS 

NUOSTATAI 

 

V. BENDROJI DALIS 

 

20. Gimnazijos mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri yra 

renkama dvejiems mokslo metams.  

21. Gimnazijos mokinių taryba sudaro 1 – 4 klasių seniūnai ir mokinių Prezidento komanda. 

22. Gimnazijos mokinių tarybos nariai (klasių seniūnai) yra renkami mokinių klasių  

susirinkimuose. 

23. Mokinių Tarybai vadovauja mokinių Prezidentas, išrinktas pagal Gimnazijos direktoriaus 

patvirtintus mokinių prezidento rinkimų nuostatus. 

24. Mokinių Tarybos susirinkimai vyksta kartą per savaitę.  

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 

25. Gimnazijos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, 

vykdyti prevencines programas. 

26. Teikia siūlymų dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų 

plėtros, socialinės veiklos. 

27. Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

28. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos 

organizavimo. 

29. Deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.  



30. Kaupia medžiagą apie Mokinių Tarybos veikla; 

31. Gimnazistų tarybos tikslai: 

31.1.   ugdyti savivaldos gebėjimus; 

31.2.  telkti gimnazistus aktyviai veiklai;  

31.3.  siekti bendradarbiauti su rajono mokyklomis ir kitų rajonų gimnazijomis. 

32. Gimnazisjos Mokinių Tarybos funkcijos: 

32.1. atstovauti visoms gimnazijos moksleivių interesų grupįms, išreikšti ir ginti jų 

interesus ir teises; 

32.2. inicijuoti susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos 

institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis; 

32.3. inicijuoti mokinių laikraščių leidybos, vietinio radijo veiklą. 

 

VII. MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS 

 

33. Mokinių tarybai vadovauja pirmininkas – Mokinių Prezidentas: 

33.1.  veikia mokinių tarybos vardu; 

33.2.  organizuoja Mokinių Tarybos  posėdžius (esant reikalui posėdžius veda 

pirmininko įgaliotas asmuo); 

33.3.   atstovauja mokyklai;  

34. Sekretorius: 

34.1.  protokoluoja Mokinių Tarybos  posėdžius; 

34.2.  renka ir kaupia medžiagą apie Mokinių Tarybos veiklą; 

34.3.  atsakingas už dokumentus, susijusius su Mokinių Tarybos veikla. 

35. Klasių srautų koordinatoriai: 

35.1.  renkami pirmo susirinkimo metu, po vieną atstovą iš kiekvieno klasių sruto; 

35.2.  koordinuoja savo klasių srautų veiklą; 

35.3. inicijuoja klasių aktyvumą, dalyvaujant įvairiuose projektuose, renginiuose, 

akcijose; 

36. Klasių seniūnai: 

36.1.  atsakingi už informacijos, perduotos Mokinių Tarybos susirinkimų metu, 

perdavimą klasėms.  



 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Mokinių Tarybos įstatai yra viešas dokumentas. 

38. Mokinių Tarybos įstatų originalas saugomas pas Mokinių Tarybos veiklą kuruojančią 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

 


