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ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS 

NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių taryba-demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija progimnazijoje. 

2. Mokinių tarybos tikslai: 

2.1. atstovauti mokinių interesams  progimnazijos bendruomenėje; 

2.2. ugdyti mokinių pilietiškumą, organizuotumą, kūrybiškumą bei individualumą. 

2.3. padėti mokiniams spręsti jų problemas; 

2.4. inicijuoti ir organizuoti popamokinę veiklą mokykloje bei skatinti mokinius aktyviai joje 

dalyvauti.  

3. Mokinių taryba renkama einamųjų mokslo metų spalio mėnesį. 

4. Mokinių tarybos nariais gali būti gero ar pavyzdingo elgesio, atsakingi, iniciatyvūs, išradingi 

mokiniai. 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

 

5. Mokinių tarybą sudaro 5-8 klasių seniūnai ir 6-8 klasių mokiniai, deleguoti klasės tarybos 

atstovauti mokinių interesams (iš klasės po 2 mokinus).  

6. Mokinių tarybai vadovauja demokratiškai išrinktas progimnazijos mokinių Prezidentas. 

7. Mokinių tarybos sektoriai: 

7.1. pažintinės veiklos organizavimo sektorius; 

7.2. prevencinės veiklos sektorius; 

7.3. mokinių laisvalaikio organizavimo sektorius; 

7.4. ryšių su progimnazijos bendruomene ir miesto visuomene grupė; 

7.5. tvarkos palaikymo sektorius. 

8. Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pareigomis per pirmą posėdį. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

9. Uždaviniai: 

9.1. svarstyti ir teikti siūlymus administracijai, Progimnazijos  ir Mokytojų taryboms dėl ugdymo 

proceso tobulinimo, progimnazijos vidaus tvarkos bei neformaliojo vaikų švietimo veiklos 

organizavimo; 

9.2. bendradarbiaujant su mokytojais svarstyti ir rengti švenčių, konkursų bei kitų renginių planus 

ir pagal galimybę juos įgyvendinti; 

9.3. palaikyti drausmę ir tvarką progimnazijoje. 

10. Funkcijos: 

10.1. rengia mokinių tarybos posėdžius; 

10.2. dalyvauja sudarant Progimnazijos veiklos planą, inicijuojant ir organizuojant kultūrinius 

renginius; 

10.3. svarsto mokinių elgesio, pareigų ir teisių klausimus; 

10.4. kuria naujas ir puoselėja senas progimnazijos tradicijas; 

10.5. bendradarbiauja su kitomis ugdymo įstaigomis. 



 

IV. PREZIDENTO RINKIMAI 

  
11.    Prezidentas renkamas demokratiniu principu: 

11.1. Prezidentą  renka 5-8  klasių mokiniai visuotiniuose, tiesioginiuose ir slaptuose rinkimuose; 

11.2. likus mėnesiui iki Prezidento rinkimų sudaroma rinkimų komisija; 

11.3. rinkimų komisiją sudaro 2 mokytojai ir 3 mokiniai. Komisijos nariai pasiskirsto šiomis 

pareigomis: komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir nariai. Komisijos nariai 

negali būti kandidatais į  Mokinių Prezidento postą; 

11.4. mokinių komanda turi teisę keisti atsistatydinusius arba neatliekančius savo pareigų 

komisijos narius; 

11.5. likus trims savaitėms iki rinkimų dienos, prasideda kandidatų į prezidentus registracija; 

11.6. kandidatuoti į prezidentus turi teisę 5-7 klasių mokiniai;  

11.7. kandidatų skaičius neribojamas; 

11.8. likus dviems savaitėms iki Prezidento rinkimų, rinkimų komisija baigia registruoti 

kandidatus  ir viešai paskelbia sąrašą Progimnazijos bendruomenei; 

11.9. kandidatai turi teisę organizuoti rinkimų kampaniją Progimnazijoje; 

11.10. rinkimų kampanija prasideda, kai komisija viešai paskelbia kandidatų į prezidentus sąrašą; 

11.11. rinkimų dieną draudžiama bet kokia agitacija;  

11.12. rinkimų komisija 2/3 balsų  gali pašalinti iš rinkimų kandidatus į prezidentus, jei šie 

pažeidė demokratinius rinkimų principus arbą rinkimų tvarką; 

11.13. rinkimai vykdomi gegužės mėnesį ; 

11.14. neeiliniai Prezidento rinkimai vykdomi jam praradus įgaliojimus arba išvykus iš 

progimnazijos; 

11.15. rinkimų dieną visi teisę balsuoti turintys rinkėjai gauna balsavimo biuletenius ir pasirašo 

rinkėjų sąraše; 

11.16. balsavimo biuleteniai metami į balsavimo urną; 

11.17. pasibaigus rinkimų laikui, rinkimų komisija sunaikina nepanaudotus biuletenius, 

perkirpdama juos pusiau, atidaro urną bei suskaičiuoja balsus; 

11.18. biuletenis laikomas negaliojančiu, jei ant jo nėra Progimnazijos antspaudo, jei jis 

neužpildytas arba užpildytas neteisingai; 

11.19. rinkimai laikomi įvykusiai, jei dalyvavo 1/2 rinkimų teisę turinčių rinkėjų; 

11.20. išrinktu laikomas tas kandidatas į prezidento postą, kuris pirmą kartą balsuojant surinko 50 

% + 1 visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų; 

11.21. jeigu pirmame rinkimų ture nei vienas kandidatas nesurinko reikiamo skaičiaus balsų arba 

keli kandidatai surinko balsų po lygiai, po savaitės rengiamas antrasis rinkimų turas; 

11.22. antrajame rinkimų ture dalyvauja du daugiausiai arba vienodai balsų surinkę kandidatai. 

Šiuo atveju išrinktu Prezidentu laikomas tas kandidatas, kuris surinko daugiausiai balsų. 

12. Rinkimų komisijos funkcijos: 

12.1. registruoja kandidatus į prezidentus; 

12.2. skiria rinkimų stebėtojus; 

12.3. rengia balsavimo biuletenius; 

12.4. informuoja apie balsavimo tvarką; 

12.5.  kontroliuoja rinkiminę agitaciją; 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. PREZIDENTO STATUSAS 

 

13. Organizuoja Mokinių tarybos darbą. 

14. Kviečia Tarybos posėdžius ir jiems vadovauja. 

15. Esant lygiai svarstomo klausimo balsų pusiausvyrai, klausimo sprendimą priima prezidentas. 

16. Kontroliuoja Mokinių tarybos sektorių veiklą. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS  IR ATSAKOMYBĖ 

 

17. Mokinių tarybos nariai turi teisę: 

17.1. dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose, jei juose svarstomi mokiniams rūpimi klausimai; 

17.2. etiškai, pagrįstai teikti pageidavimus mokyklos administracijai, Progimnazijos ir Mokytojų 

taryboms; 

17.3. keisti tarybos nuostatus, jei tam pritaria du trečdaliai tarybos narių; 

17.4 į Mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali 

kreiptis bet kuris mokinys; 

17.5 Mokinių tarybos narys - pavyzdys kitiems, todėl turi  nepriekaištingai elgtis progimnazijoje ir 

už jos ribų; 

17.6 Mokinių tarybos narys blogai atliekantis pareigas, balsų dauguma šalinamas iš tarybos narių,  jį 

keičia naujai išrinktas narys; 

17.7 Mokinių tarybos sprendimai galioja juos priėmus 2/3 tarybos narių ir yra privalomi visiems 

mokiniams; 

17.8 Informaciją klasių kolektyvams perduoda per klasių seniūnus. 

17.9  Mokinių tarybos nariai rengia tarybos darbo planą mokslo metams. Planą tvirtina 

progimnazijos direktorius. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

Mokinių tarybos nuostatams 

pritarta Mokinių tarybos posėdyje 

2016 m. balandžio 26 d. 

protokolo Nr. MTP - 2 


