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KLAIPĖDOS LAIVININKŲ MOKYKLOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos laivininkų mokyklos (toliau – Mokykla) Mokinių taryba (toliau-Taryba) yra 

aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Mokyklos mokiniams bei sudaranti sąlygas 

mokiniui integruotis į Mokyklos bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią visuomenės veiklą. 

2. Taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, juridinio asmens 

statuso neturintis mokyklos mokinių susivienijimas. 

3. Taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno. 

4. Taryba vadovaujasi Mokyklos nuostatais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokyklos 

tarybos, Mokyklos mokytojų tarybos, Mokyklos administracijos nutarimais ir veikia pagal patvirtintus 

Mokyklos mokinių tarybos nuostatus. 

5. Tarybos nuostatai tvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

6. Veiklos sąlygas Tarybai sudaro Klaipėdos laivininkų mokykla. 

7. Tarybos veiklą koordinuoja paskirtas asmuo (kuratorius). 

 

II. MOKINIŲ TARYBOS PAGRINDINĖ VEIKLA 

 

8. Veiklos tikslas ir uždaviniai: 

Tarybos tikslas - vienyti moksleivius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus 

bei siekiant mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 

Tarybos uždaviniai: 

8.1. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; 

8.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę; 

8.3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai, ugdyti kūrybinius bei organizacinius 

gebėjimus; 

8.4. etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus mokyklos vadovybei; 

8.5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams; 

8.6. dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programas. 

9. Tarybos funkcijos (veikla): 

9.1. prisideda prie mokyklos renginių organizavimo; 

9.2. vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis; 

9.3. dalyvauja mokyklos prevencinėje veikloje; 

9.4. rengia pasiūlymus mokyklos administracijai; 

9.5. bendradarbiauja su mokyklos taryba; 

9.6. dalyvauja ir inicijuoja talkas/akcijas; 

9.7. puoselėja Mokyklos tradicijas. 

 

 



III. MOKINIŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

10. Nauji nariai į Tarybą priimami mokslo metų pradžioje. 

11. Kandidatai į Tarybos narius yra keliami nuo oficialių mokinių grupių. 

12. Tarybos nariu gali tapti kiekvienas pažangus mokyklos mokinys, nepriklausomai nuo jo 

amžiaus, socialinės padėties, įsitikinimų ir pan. 

13. Mokinių dalyvavimas Tarybos veikloje pagrįstas savanoriškumo ir savarankiškumo 

principais.  

14. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas tarybos narių. 

15. Tarybos pirmininko kadencija – vieni metai, renkamas mokslo metų II pusmečio pradžioje. 

Pirmininkas gali būti perrenkamas ir kitoms kadencijoms. 

16. Tarybos pirmininkas: 

16.1. inicijuoja Tarybos programos bei projektų rengimą; 

16.2. vadovauja Tarybai ir telkia tarybos narius veiklos programos bei projektų įgyvendinimui; 

16.3. rūpinasi palankaus darbo mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius tarpusavio 

santykius; 

16.4. informuoja grupės seniūnus apie Taryboje priimtus sprendimus; 

16.5. atstovauja Tarybai ir palaiko ryšius bei plėtoja bendradarbiavimą su įvairiomis 

institucijomis; 

16.6. teikia veiklos ataskaitas; 

16.7. organizuoja Tarybos darbą mokykloje. 

16.8. iš Tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių. 

17. Tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį, esant reikalu posėdžiai gali vykti dažniau. 

18. Posėdžiai yra teisėti, jei susirenka nemažiau, kaip 2/3 tarybos narių. 

19. Sprendimai priimami balsų dauguma. 

20. Tarybos posėdžių nutarimai protokoluojami. 

21. Taryba renkama metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį 

(blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant renkamas naujas narys. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

22. Taryba turi teisę: 

22.1. priimti sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo; 

22.2. mokyklos patalpose organizuoti Tarybos posėdžius; 

22.3. pareikšti savo nuomonę anketose, apklausose; 

22.4. teikti siūlymus mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, 

mokyklos vidaus tvarkos ir neformaliojo ugdymo organizavimo klausimais. 

23. Tarybos pareigos: 

23.1. laikytis Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių; 

23.2. laikytis bendrosios etikos normų. 

 

V. TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI  

 

24. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 

2.4.1. pasibaigia įgaliojimo laikas; 

24.2. atsistatydina arba atstatydinamas už nedalyvavimą tarybos veikloje ar nepatenkinamą 

elgesį; 

24.3. nebesimoko mokykloje. 



 

VI. TARYBOS NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

25. Tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

26. Tarybos nuostatai gali būti keičiami ir papildomi Tarybos narių iniciatyva. 

27. Tarybos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina mokyklos direktorius. 

 

VII. TARYBOS DOKUMENTŲ VALDYMASIR SAUGOJIMAS 

 

28. Tarybos dokumentų saugojimą ir valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų 

ir archyvų įstatymas, Dokumentų rengimo taisyklės, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, 

Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės, 

Mokyklos dokumentacijos planas, tvirtinamas mokyklos direktoriaus. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

29. Tarybos veikla gali būti sustabdyta ir (ar) nutraukta: 

29.1. reorganizavus arba likvidavus Tarybą; 

29.2. reorganizavus arba likvidavus mokyklą. 

 

__________________________________ 


