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.TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO VIDURINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trakų r. Aukštadvario vidurinės mokyklos Mokinių taryba - tai nuolat veikianti mokinių 

savivaldos institucija. 

2. Mokinių Taryba renkama vieneriems metams. 

3. Taryba reguliariai svarsto ir teikia siūlymus mokyklos administracijai ugdymo proceso 

tobulinimo, mokyklos darbo vidaus tvarkos, neformalaus švietimo veiklos klausimais. Tarybos 

darbo principai: pilietiškumas, tolerancija, demokratiškumas.  

II. TIKSLAS 

4. Siekti, kad visi mokiniai noriai lankytų mokyklą. 

III. UŽDAVINIAI 

5. Organizuoti mokiniams įdomius renginius ir veiklas. 

6. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

7. Kurti draugišką aplinką, ugdyti toleranciją, pasitikėjimu grįstus mokinių tarpusavio santykius. 

8. Atstovauti mokinių interesus mokyklos taryboje. 

9. Į mokinių tarybos veiklą įtraukti jaunesnių klasių moksleivius. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

10. Mokinių taryba renkama vieneriems metams.  

11. Į Tarybą atstovai renkami po 2 iš 5 - 12 klasių. 

12. Mokinių tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. 

13. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 mokinių. 

V. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

14. Teikia pasiūlymus mokyklos vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių, mokinių papildomos 

veiklos. 

15. Mokinių taryba gina mokinių interesus, rūpinasi jų problemomis mokykloje. 

16. Savanoriškai prisideda prie mokyklos masinių renginių organizavimo. 

17. Lanko susirinkimus ir kitus nariams skirtus renginius. 



18. Kultūringu elgesiu ir sąžiningu darbu kelia Tarybos prestižą. 

19. Maksimaliai panaudoja savo sugebėjimus organizuojant renginius. 

20. Užmezga ir palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, jaunimo organizacijomis, klubais. 

21. Rodo gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams. 

22. Mokyklos prezidentas atstovauja savo mokyklą rajone ir šalyje. 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas.  

24. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. Nuostatų 

laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.  

25. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria absoliuti Mokinių 

tarybos dauguma. kitus nariams skirtus renginius; 

______________________________ 


