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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinių taryba – tai aukščiausias mokinių savivaldos organas, atstovaujantis ir ginantis 

mokinių interesus gimnazijoje, sprendžiantis įvairias problemas, susijusias su gimnazijos gyvenimu 

ir organizuojantis užklasinę veiklą. 

2. Mokinių tarybą sudaro 8 klasių ir I-V gimnazijos mokiniai. 

3. Mokinių taryba renkama rugsėjo – spalio mėn., vieneriems mokslo metams. Uždaru 

balsavimu klasė išrenka po 2 atstovus iš 8 klasės ir po 3 atstovus iš 9 – 12 klasių. Naujai sudaryta 

Mokinių taryba išrenka savo Pirmininką ir jo pavaduotoją, informacijos platintoją, sekretorių, 

vykdytojus. 

4. Mokinių tarybos Pirmininkas šaukia tarybos posėdžius esant būtinybei bei iškilus 

probleminei situacijai, bet ne rečiau kaip 3 kartus per mėnesį. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

5. Mokinių taryba: 

5.1.  Vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti gimnazijoje iškilusias problemas, analizuoja ir 

formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos klausimais, atstovauja mokinių poziciją gimnazijos 

valdymo institucijose, teikia siūlymus gerinant ugdymo procesą. 

5.2.  Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas popamokinėje veikloje: analizuoja mokinių 

popamokinės veiklos poreikius, sudaro galimybes juos realizuoti, skatina prisidėti prie auklėjamosios 

veiklos mokykloje. 

5.3.  Dalyvauja sprendžiant gimnazijoje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant 

gimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija, Gimnazijos taryba, Vaiko gėrovės 

komisijos nariais ir tėvais, dalyvauja ginant mokinių teises, gerinant drausmę ir tvarką. 

5.4.  Teikia pasiūlymus ir pageidavimus gimnazijos vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių, 

skatinimo ir drausminimo priemonių. 

5.5.  Formuoja gimnazijos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria miesto ar respublikos 

mokyklų mokinių savivaldos. 

5.6.  Informuoja mokinius apie kitų mokinių savivaldų, veikiančių mieste ar respublikoje, veiklą, 

bendradarbiauja su miesto mokinių tarybomis, ruošdami programas ir projektus. 

5.7.  Organizuoja mokinių užklasinius ir prevencinius renginius gimnazijoje. 



5.8. Teikia siūlymus dėl mokinių, kurie aktyviai dalyvauja užklasinėje veikloje ir gali būti 

skatinami įvairiais apdovanojimais: padėkos raštu, siuntimu į tarptautinių žydų organizacijų 

organizuojamas vaikų stovyklas ir pan. 

5.9.  Mokinių taryba deleguoja 2 mokinius į Gimnazijos taryba kas 3 metus. 

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

6. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai: 

6.1. Vienyti gimnazijos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant veiklos klausimus. 

6.2.Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą. 

6.3. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

6.4. Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su gimnazijos vadovybe. 

6.5. Palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas gimnazijoje ir visuomeniniame gyvenime. 

6.6. Ginti mokinių teises. 

6.7. Rengti diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kt. renginius, dominančius gimnazijos mokinius. 

6.8. Įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos programas. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA, NARIŲ PAREIGOS 

 

7. Mokinių tarybos Pirmininkas: 

7.1.  Rinkimai: 

7.1.1. Pirmininką renka Mokinių tarybos nariai uždaru balsavimu. 

7.1.2. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių. 

7.1.3. Pirmininkas turi teisę atsistatydinti, pateikęs priežastį dėl tokio savo apsisprendimo. 

7.1.4. Pirmininkas gali būti atstatydintas už tai balsuojant 2/3 tarybos narių. 

7.1.5. Mokinių tarybos Pirmininkas renkamas vienai kadencijai, mokslo metams, po to gali 

būti išrinktas pakartotinai. 

7.2. Mokinių tarybos Pirmininko pareigos: 

7.2.1. Organizuoti Mokinių tarybos veiklą. 

7.2.2. Ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios elektroniniu paštu ir/ar 

socialinio tinklo grupėje informuoja Mokinių tarybos narius ir kitus suinteresuotus 

asmenis apie tarybos posėdžio datą, laiką ir ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas 

elektroniniu paštu ir/ar socialinio tinklo grupėje išsiųsti posėdžio darbotvarkę. 

7.2.3. Informuoti klasių atstovus apie Mokinių tarybos nutarimus. 

7.2.4. Tiksliai ir aiškiai paskirstyti su mokinių veikla susijusias užduotis klasių atstovams bei 

Mokinių tarybos nariams. 

7.2.5. Atsakyti į bet kurio Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos moksleivio 

klausimus pateiktus Mokinių tarybai. 

7.3. Mokinių tarybos Pirmininko teisės: 

7.3.1. Šaukti neeilinį Mokinių tarybos susirinkimą. 



7.3.2. Pateikti klausimus, susijusius su gimnazijos veikla, su mokinių ugdymu mokyklos 

administracijai ir gauti atsakymą. 

8. Mokinių tarybos Pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos: 

8.1. Pavaduoti Mokinių tarybos Pirmininką, kai šis negali atlikti pareigos. 

8.2. Sekretorius rašo susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam nurodo Mokinių 

tarybos Pirmininkas ar pavaduotojas. 

8.3. Mokinių tarybos posėdžių protokolai, privalo būti rašomi, kai susirinkimas yra oficialus. 

9. Mokinių tarybos nariai: 

9.1. Pareigos: 

9.1.1. Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių. 

9.1.2. Mokinių tarybos narių dalyvavimas posėdyje yra privalomas, neatvykimas 

pateisinamas tik dėl svarbios priežasties. 

9.1.3. Jei Mokinių tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai turi iš anksto, bet ne vėliau 

kaip prieš 2 darbo dienas, pranešti Mokinių tarybos pirmininkui, o jo nesant, – 

pavaduotojui, nurodant nedalyvavimo priežastį. 

9.1.4. Mokinių tarybos narys, be svarbių priežasčių praleidęs 2 posėdžius, gali būti pašalintas 

arba pakeistas nauju nariu. 

9.1.5. Vykdyti Mokinių tarybos susirinkimuose nutartą veiklą. 

9.1.6. Vykdyti Mokinių tarybos pirmininko arba jo pavaduotojo pavestą užduotį. 

9.2. Mokinių tarybos nario teisės: 

9.2.1.  Rinkti ir būti išrinktam Mokinių tarybos pirmininku. 

9.2.2. Dalyvauti Mokinių tarybos renginiuose. 

9.2.3. Teikti siūlymus Mokinių tarybai dėl Mokinių tarybos veiklos. 

9.2.4. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS NARIO ŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

10. Mokinių tarybos narys šalinamas esant vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

10.1.  Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

10.2.  Savo pareigų nevykdymas. 

10.3.  Grubus mokinio taisyklių pažeidimas ir mokinio pareigų nevykdymas. 

10.4.  Posėdžio praleidimas 2 kartus be pateisinamos priežasties. 

10.5.  Mokinių tarybos narį motyvuotai pašalinti gali siūlyti Mokinių tarybos Pirmininkas, 

  sekretorius, Mokinių tarybos narys. 

10.6.  Mokinių tarybos narys šalinamas už tai balsavus 50 proc. +1 Mokinių tarybos nariui. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO NUŠALINIMO PROCEDŪRA 

 

11. Mokinių tarybos pirmininkas šalinamas iš pareigų, esant bent vienai iš žemiau nurodytų priežasčių: 

11.1. Mokinių tarybos nuostatų pažeidimas. 

11.2. Netinkamas savo pareigų vykdymas ir pasyvumas. 



11.3. Grubus gimnazijos mokinio taisyklių pažeidimas ir gimnazijos mokinio pareigų 

nevykdymas. 

11.4. Mokinių tarybos pirmininkas motyvuotai šalinamas iš užimamų pareigų, jei tam 

pritaria 2/3 Mokinių tarybos narių: 

11.5. Mokinių tarybos pirmininkas gali būti nušalintas Gimnazijos tarybos motyvuotu 

nutarimu, balsų dauguma atviru balsavimu. Mokinių tarybos pirmininką motyvuotai 

nušalinti gali siūlyti gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai. 

11.6. Mokiniai, gali motyvuotai siūlyti nušalinti Mokinių tarybos pirmininką pateikę 

prašymą Gimnazijos tarybai raštu bei nurodę nušalinimo priežastis. 

11.7. Mokinių tarybos pirmininkas gali atsistatydinti raštiškai pateikęs priežastis Mokinių 

tarybai. 

11.8. Nutrukus Pirmininko veiklai, jo darbus perima pavaduotojas iki naujų Pirmininko 

rinkimų. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokinių tarybos nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

13. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

14. Mokinių tarybos nuostatus, suderintus su Gimnazijos taryba, tvirtina įsakymu gimnazijos 

direktorius, originalas saugomas gimnazijoje. 

15. Mokinių tarybos nuostatų keitimą ar papildymą inicijuoja Mokinių tarybos pirmininkas, 

Gimnazijos taryba ar gimnazijos direktorius. Mokinių tarybos nuostatų pakeitimai derinami su 

Mokinių taryba ir Gimnazijos taryba. 
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