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VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių taryba (MT) – mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus mokyklos
tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos vidaus tvarkos bei popamokinės
mokinių veiklos klausimais.

II. MT TIKSLAS

2. MT pagrindinis tikslas – praskaidrinti mokinių kasdienybę ir formuoti vieningą mokinių
bendruomenę.

III.

MT STRUKTŪRA

3. MT sudaro 5–8 klasių seniūnai bei kiti mokiniai, išrinkti klasių susirinkimuose.
4. MT sudaro iki 20 narių.
5. MT vadovauja pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius, išrinkti iš MT narių.
6. MT renkasi vieną kartą per savaitę mokyklos patalpose.
7. MT nariai iš savo tarpo išsirenka atsakingus už šiuos veiklos sektorius:
- kultūrinių renginių organizavimą;
- sporto renginių organizavimą;
- socialinių ir buitinių klausimų sprendimą;
- mokymosi proceso organizavimą;
- informacijos sklaidą.
8. MT veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

IV.

MT PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

9.

MT nariai organizuoja popamokinius ir mokinių laisvalaikio .renginius mokykloje,

10.

Kartu su mokyklos pedagogais ir administracija rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu

mokykloje.
11.

Teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos.

12.

Pritaria įvairioms mokinių keliamoms iniciatyvoms ir planuojamoms veikloms.

13.

Į MT su siūlymais, pageidavimais, nusiskundimais gali kreiptis bet kuris mokinys.

V. MT NARIŲ PAREIGOS

14.

Dalyvauti MT renginiuose ir posėdžiuose.

15.

Aktyviai dalyvauti MT veikloje, reikšti mintis ir siūlyti idėjas dėl veiklos organizavimo ir

įgyvendinimo.
16.

Įgyvendinti veiklos planą: organizuoti renginius, susirinkimus, susitikimus, diskusijas, apklausas

ir kitą veiklą.
17.

Informuoti savo klasę apie MT veiklą, numatomus renginius ir pan.

18.

Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems progimnazijos mokiniams.

19.

Laikytis šių nuostatų ir vykdyti posėdžių metu priimtus sprendimus, įsipareigojimus ir pavedimus.

VI.

MT NARIŲ TEISĖS

20.

Rinkti ir būti išrinktam MT pirmininku, pavaduotoju, sekretoriumi ar darbo grupės vadovu.

21.

Pagal pomėgius ir gebėjimus rinktis MT veiklos sritis.

22.

Teikti siūlymus dėl MT veiklos.

23.

Padėti spręsti progimnazijos mokiniams iškilusias problemas.
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