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MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Profesinio mokymo centro  „Žirmūnai“ (toliau – Centras) mokinių taryba yra demokratiškai 

išrinkta mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokiniams.  

2. Mokinių taryba - mokinių grupė, svarstanti ir teikianti siūlymus Centro tarybai (savivaldai) ir 

administracijai mokymo proceso tobulinimo, Centro vidaus tvarkos  ir kitais mokymo/mokymosi veiklos 

klausimais, padedanti organizuoti įvairius renginius, socialines veiklas, deleguoja narius į Centro tarybą 

(savivaldą). 

3. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos 

profesinio mokymo įstatymu ir kitais teisės aktais, įstaigos įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Centro 

tvarką reglamentuojančiais dokumentais. 

 

II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

 

4. Mokinių tarybos tikslas - vienyti Centro mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti 

bendruomenės gyvenime, stiprinant aktyvumą, motyvaciją, savarankiškumą. 

5. Mokinių tarybos uždaviniai: 

5.1.  Vienyti mokinius bendrai veiklai, skatinant mokinių iniciatyvą, pilietiškumą, savarankiškumą, 

kūrybiškumą, saviraišką; 

5.2. Inicijuoti kultūros, sporto, sveikos gyvensenos, aplinkosaugos renginius, projektus, prevencines 

veiklas, akcijas; 

6. Mokinių tarybos funkcijos: 

6.1. Atstovauja daugumos mokinių interesus Centre, teikia siūlymus Centro tarybai ir 

administracijai; 

6.2. Padeda išspręsti mokiniams iškylančias problemas; 

6.3. Inicijuoja ir organizuoja veiklinimo priemones, kultūrinius, sportinius ir kitokio pobūdžio 

renginius; 

6.4. Aptaria ir teikia siūlymus dėl metinių veiklos programų, su ugdymu/ mokymu susijusių tvarkų 

rengimu, veiklų organizavimu.  

 

III. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokinių tarybos veikla organizuojama Vilniuje ir Druskininkuose (įstaigos filiale). 

8. Narius į Mokinių tarybą deleguoja grupės susirinkimas. Atstovauti gali būti deleguota po keletą 

mokinių iš grupės. 

9. Jei mokinys mokosi ne trumpiau nei pusė metų (pagal neformalias ir formalias trumpalaikes 

programas), gali dalyvauti mokinių tarybos veikloje pateikęs prašymą. 

10. Iš mokinių tarybos narių renkamas pirmininkas, jo pavaduotojai. Vienas pavaduotojų atstovauja 

Druskininkų filiale mokinių tarybos esančius narius. 

11. Druskininkų filiale mokinių tarybos veikla organizuojama pagal atskirą veiklos planą, kurį 

derina su Centro pirmininku. 

12. Mokinių tarybos pirmininko funkcijos: 

12.1. vadovauja mokinių tarybos veiklai; 

12.2. sušaukia susirinkimus ir jiems pirmininkauja; 

12.3. parengia mokinių tarybos veiklos plano projektą ir teikia nariams jį svarstyti; 

12.4. gali dalyvauti kitų savivaldos institucijų veikloje; 



12.5. veikia ir atstovauja mokinių tarybos vardu. 

13. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojų(-jo) funkcijos: 

13.1. pavaduoja mokinių tarybos pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, išvykimo ir kt. 

atvejais) ar veikla vykdoma Druskininkų filiale; 

13.2. veikia ir atstovauja mokinių tarybos vardu; 

13.3. Druskininkų filiale pavaduotojas organizuoja savarankiškai mokinių tarybos veiklą, bet pagal 

suderintą veiklos planą su pirmininku.  

14. Mokinių tarybos nariai nerečiau kaip kartą į ketvirtį renkasi į susirinkimą. Susirinkimo laiką ir 

vietą suderina tarpusavyje. Nenumatytais atvejais pirmininkas ar mokinių tarybos veiklą koordinuojantis 

asmuo gali organizuoti susirinkimą. 

15. Mokinių taryba sprendimus priima atviru balsavimo būdu susirinkime dalyvavusių narių balsų 

dauguma. 

16. Į mokinių tarybos susirinkimus, esant poreikiui, gali būti kviečiami ir kiti Centro bendruomenės 

nariai. 

17. Mokinių taryba pasilieka teisę pašalinti iš narių asmenį, blogai vykdantį ar nevykdantį savo 

pareigų.  

18. Mokinių tarybos narys, norintis atsisakyti narystės mokinių taryboje, apie tai turi pranešti 

pirmininkui ar jo pavaduotojui. 

19. Pasitraukus mokinių tarybos nariui, gali būti renkamas naujas narys.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Siūlymus keisti ir papildyti mokinių tarybos nuostatus gali teikti Centro administracija, Centro 

taryba. 

21. Centre ir Druskininkų filiale mokinių tarybos veiklų įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus 

įsakymu paskirti darbuotojai. 

 

 

___________________ 
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