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VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINES MOKYKLOS

MOKINIV TARYBOS NUOSTATAI

I. Bendroji dalis:

l.Mokiniq taryba (MT) - demokrati5kai i5rinkta auk5diausia mokyklos mokiniq savivaldos

institucija, kurios struktur4 nustato mokiniq konferencija (susirinkimas). Tai visuomenine

organizacija, savo veikla nesiekianti pelno. Renkama dvejiems metams.

II. Mokiniq tarybos tikslas ir darbo organizavimas

2. Mokiniq taryba kviediama pagal moksleiviq tarybos (MT) nariq priimt4 veiklos program4

(susirinkimq, posedZiq, pasitarimq grafikus ir pan.) arba prireikus, bet ne rediau kaip 2 kartus per

pusmeti.

3. Mokiniq taryba yra visuomenine organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.

4. Mokinig tarybos tikslas yra:

4.1. atstovauti daugumos mokiniq interesams mokykloje;

4.2. fbrmuoti vieningq mokiniq bendruomeng;

4.3. sudarlti s4lygas mokiniq savirai5kai ir ugdyti kiirybinius bei organizacinius sugebejimus;

4.4. etiSkai, pagristai reikSti pageidavimus mokyklos direktoriui, pavaduotojai, pedagogq tarybai,

mokyklos tarybai;

4.5. teikti pasitlymus sudarant, keidiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;

4.6. dalyvauti ir teikti pasi[lymus sudarant rnokyklos veiklos programQ;

4.7. vienyliVilniaus Pavilnio pagrindines mokykios mokinius bendrai veiklai. padetijiems keistis

informacij a, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimE;

4.8. skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokykloje rengiamose prevenciios; Frogra-trro$e,

projektuose, renginiuose;

4.9. puoseleti mok"vklos tradicijas, organizuoti renginius ir Sventes.



III. Mokiniq tarybos (MT) veikla ir pagrindin6s funkcijos

5. Mokiniq taryba:

5.1. priima sprendimus del neeilines mokiniq susirinkimo (su5aukimo);

5.2. svarsto mokiniq teisiq mokykloje gynimo klausimus;

5.3. bendradarbiauja su kitq mokyklq mokiniais;

5.4. svarsto ir, mokyklos vadovybei pritarus, tvirtina mokiniq renginiq planus;

5 .5 . or ganizuoj a popamokinius renginius mokykloj e;

5.6. padeda organizuoti pedagogams nepamoking veikl4;

5.7.kartu su mokyklos pedagogais ir administracijar[pinasi drausmds ir tvarkos palaikymu

mokykloje;

5.8. klases aukletojq teikimu svarsto skatinimq ir nuobaudq skyrimo, Salinimo i5 mokyklos

klausimus ir teikia siDlymus mokyklos tarybai;

5.9. rengia Meting mokiniq tarybos veiklos programq;

5.10. rengia sillymus ugdlmo procesui tobuiinti;

5.11. tvirtina mokiniq delegacijos sudeti i Svietimo institucijq rengiamus pasitarirnus (seminan:s,

konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto rnokiniq veiklos ir ugCyrno

klausimai;

5.12. skiria 3 MT narius (patartina MT pirminink4, MTsekretoriq ir vien4 MT nari) kaip mokiriq

atstovus ! mokyklos tarybq;

5.13. rdpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu mokykloje;

5.15. teikia sifilymus del mokiniq elgesio vertinimo, slcatinimo ir nuobaudq skyrirno tvarkos.

IV. Mokiniq tarybos rinkimai ir suddtis

6. Moksleiviq tarybos narir.rs i5 neriboto skaidiaus kandiclatq, panorusiq dalyvauti rinkimuose,

kasmet i5renka visi 7-10 klasiq mokiniai visuotiniu slapfir balsavimu iki spalio 30 dienos.

7. Moksleiviq tarybos rinkimai laikomi rykusiais, kai balsavime dalyvauja daugiau kaip puse

balsavimo teisg turindiq nariq.

8. Moksleiviq taryb4 sudaro l0 nariq i3 7'10 klasiq. TwybauZdaru balsavimu i5renlra ta.rybos

pirminink4, pavaduo toj 4, seketoriq.

9. Moksleiviq tarybos nario igaliojimq laikas tnrnka tcl, kol MT nary-s mokosi mokykioje. N4 f

narys turi teisg atsistatydinti, ra5tu nurodgs atsistatydinimo prieZastis, kurios" rinkejams

pageidaujant, gali buti paskelbtos vielai.



10. Baigiamosios 10 klases mokiniai, turi teisg nedalyvauti MT posedZiuose, apie tai i5 anksto

prane5g posedZio pirmininkui, bet privalo bUti MT veiklos konsultantais - tai jq pareiga.

V. Mokiniq tarybos pirmininko rinkimai

l l.Moksleiviq tarybos pirmininkE renka MT nariai uZdaru balsavimu.

12. Rinkimai laikomi ivykusiais, kai balsavime dalyvavo 213 tarybos nariq.

13. Moksleiviq tarybos pirmininkas gali atsistatydinti pateikgs parei5kim4 su nurodytomis

prieZastimis, lemusiomis toki jo poelgi.

14. Moksleiviq tarybos pirmininkas gali bfiti atstatydintas 213 tarybos nariq pageidavimu.

VI. Mokiniq tarybos pirmininko pareigos

| 5.Oryarizuoti moksleiviq tarybos veikl4.

16. Informuoti klasiq seniunus apie MT nutarimus.

lT.Tiksliai ir ai5kiai paskirstlrti su mokiniq veikla susijusias uZduotis klasiq seniflnams bei MT

nariams.

18. Kaip mokiniq atstovui reguliariai (t.y. kart4 per du menesius) susitikti su mokyklos

administracija ir aptarti mokiniq veiklos problemas.

19. Atsakyti i klasiq seniiinq pateiktus mokiniq tarybai klausimus.

VII. Mokiniq tarybos pirmininko teis6s

20. SuSaukti neeilini moksleiviq tarybos pasitarim4.

21. Pateikti klausimus, susijusius su mokyklos veikla, su mokiniq ugdymu ar ugdymusi. ra5tu ar

LodLiu mokyklos administracij ai ir gauti atsakymq.

22. Si[lyti MT narius i Mokyklos tarybq.

VIII. Mokiniq tarybos pirmininko pavaduotoio ir sekretoriaus pareigos

23.Pavaduoti moksleiviq tarybos pirminink4 Siam negalint atlikti pareigq (ligos, i$vykimo ir kt.

atvejais).

24. Sekretorius ra5o skelbimus, susirinkimq protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodo &IT

pirmininkas ar pavaduotojas, taip pat registruoja visus moksleivirl tarybos dokunrentus.

25. Kartu su moksleiviais, i5rinktais imokyklos taryb4, svarsto mokyklos taryboje priimtus

nutarimus.

26.Kartu su moksleiviq tarybos pir4lnintu aptana moksleivirl tarybos posedZiuose svarstytinus

klausimus ir nutarimus. 
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IX. Mokiniq tarybos nario pareigos

27 . Laikytis mokyklos vidaus tvarko s taisykliq.

23. Lankyti MT posedZius, pasitarimus, susirinkimus.

2g.Dalyvautimoksleivirl tarybos veikloje pagalpasirinkt4 arba paskirt4 veiklos sriti.

30.Vykdyi MT posedZiuose nutart4 veikl4.

31. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbls ugdymo ar mokiniq veiklos sprendimai.

X. Mokiniq tarybos nario teis6s

32.Organintoti renginius 7-10 klasiq mokiniams nepamokiniu laiku.

3 3. Dalyvauti pedagogq organizuoj amuose mokyklos renginiuose.

34. Reiklti ra5tu ir Lodiivsavo nuomong moksleiviq pasitarimuose, posedZiuose, susirinkimuose.

XI. Mokiniq tarybos nario igaliojimai nutriiksta:

35. Pasibaigia igaliojimo laikas.

36. Atsistatydina arba atstatydinamas uZ nedalyvavim4 tarybos veikloje ar nepatenkinam4 elgesi'

37. Nebesimoko mokykloje.

XII. Mokiniq tarybos sprendimai

38. Mokiniq tarybos sprendimai priimami, jei susirinkime dalyvauj ane maLiaukaip 213 tarybos

nariq.

39. Sprendimai priimami atviru balsavimu, balsq dauguma.

40. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia pirmininko balsas.

XIII. Nuostatq keitimas

41. Pasi[lymus keisti nuostatus gali teikti tarybos nariai. Nuostatai keidiami 2l3}i{T nariq balsq

dauguma.

XIV. Baigiamosios nuostatos

42. Mokiniq tarybos nuostatai yrq vie5as dokumentas.



43. Mokiniq tarybos nuostatai yra skelbiami Vilniaus Pavilnio pagrindines mokyklos intemetineje

svetaineje.

44. Mokiniq tarybos posedZiq protokolai ra5omi, kai svarstomi aktualfis klausimai ir priimami

reik5mingi sprendimai.

45. Mokiniq tarybos nuostatq originalas saugomas mokyklos ra5tineje.



Priedas

VILNIAUS PAVILNIO PAGRINDINES MOKYKLOS

MOKINIU TARYBOS SARASAS

Mokyklos mokiniq tarybos kuratorius:

Mokytoj a Renata My5kina

Mokyklos mokiniq tarybos pirmininkas:

Aleksej Kurildik

Atstovai Mokyklos taryboje:

Aleksej Kurildik

Olesia Podberezka

Mokyklos mokiniq tarybos sekretord:

Valerija Savickyte
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Mokyklo s tarybo s pirmininkas

2017-rr-16

Eil.

Nr.

Vardas, pavarde Klase

I Albert Jermolkovidius 7 a

2. Anna Kurildik 7 b
a Olesia Podberezka 7 b

4. Rafael Sidarevid 8 a

5 . Maksim Cerniavskij 8 b

6. Valerija Savickyte 9 b

7. Arina Kondratjeva 9 b

8. Karina Vaitkun 9 b

9. Aleksej Kurildik 9 b

10. Emilija Lavskaja 1 0 b
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