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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro mokinių taryba (toliau – 

Mokinių taryba) – yra renkama mokinių savivaldos institucija. 

2. Mokinių taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno. 

3. Mokinių taryba veikia pagal Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro 

(toliau – Centro) Nuostatus. 

II. MOKINIŲ TARYBOS FORMAVIMAS 

4. Mokinių taryba formuojama rinkimų būdu (atviru balsavimu) dvejiems metams, 

visuotinio mokinių susirinkimo metu. 

5. Mokinių taryba (pilnai ir (ar) dalinai) gali būti perrenkama kasmet, atsižvelgiant į 

mokinių pageidavimus. 

6. Mokinių taryba turi teisę pašalinti iš tarybos narį, kuris nevykdo (blogai vykdo) 

pareigas, yra nepavyzdingo elgesio arba nepažangus. 

7. Mokinių tarybos narys turi teisę iš tarybos pasitraukti savo noru, į laisvą nario vietą 

organizuojami rinkimai. 

8. Mokinių tarybos narių skaičių ir kadencijos trukmę nustato Centro direktorius. 

9. Mokinių tarybą kuruoja Centro socialinis pedagogas. 

 

III. MOKINIŲ TARYBOS STRUKTŪRA 

10. Mokinių tarybą sudaro ne mažiau kaip 5 ir ne daugiau kaip 7 nariai iš 8–IV 

gimnazijos klasių, kurie savo noru dalyvauja visuotiniuose rinkimuose. 

11. Mokinių tarybos sudėtyje gali būti ne daugiau kaip 2 nariai iš tos pačios klasės. 

12. Mokinių tarybos pirmininką renka mokinių tarybos nariai. 

13. Rinkimai laikomi įvykusiais, kai balsavime dalyvavo 2/3 tarybos narių. 

14. Pareigomis Mokinių tarybos nariai pasiskirsto pirmajame posėdyje. 

15. Pirmininkas iš tarybos narių pasirenka pavaduotoją. 

16. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta kartą per mėnesį arba esant būtinybei. 

17. Mokinių tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 

tarybos narių. 

18. Mokinių tarybos posėdžiuose turi teisę dalyvauti visi 5–IV gimn. klasių mokiniai. 

19. Mokinių taryba vadovaujasi Mokinių tarybos nuostatais. 

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 

20. Mokinių taryba: 

20.1. svarsto ir tvirtina mokinių renginių planus; 

20.2. priima sprendimus dėl mokinių susirinkimo sušaukimo; 

20.3. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą bei 

laisvalaikį; 



20.4. Kartu su Centro administracija svarsto mokinių skatinimo bei nuobaudų 

skyrimo, šalinimo iš Centro ir Centro bendrabučio klausimus; 

20.5. dalyvauja (reikalui esant) Centro Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose; 

20.6. svarsto mokinių teisių gynimo klausimus Centre ir už jo ribų; 

20.7. organizuoja žemesnių klasių mokinių globojimą renginių ar mokytojų 

susirinkimų metu; 

20.8. teikia siūlymus Centro tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, 

Centro vidaus tvarkos ir popamokinės mokinių veiklos klausimais; 

20.9. deleguoja narį (-ius) į Centro tarybą. 

 

V. MOKINIŲ TARYBOS KURATORIAUS ĮGALIOJIMAI 

21. Kuratorius privalo dalyvauti visuose Mokinių tarybos posėdžiuose. Dėl tam tikrų 

priežasčių kuratoriui nesant ir (ar) negalint dalyvauti, Mokinių tarybos posėdyje dalyvauja 

kuratoriaus paskirtas pedagogas. 

22. Kuratorius yra ir Mokinių tarybos sekretorius, protokoluojantis Mokinių tarybos 

posėdžius. 

23. Kuratorius turi veto teisę, jeigu Mokinių tarybos nutarimai prieštarauja sveikai 

logikai ir įstatymams, Centro darbo tvarkos taisyklėms. 

 

VI. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO, TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO 

ĮGALIOJIMAI 

24. Mokinių tarybos pirmininkas turi teisę: 

24.1. savarankiškai priimti sprendimą dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo; 

24.2. organizuoti Mokinių tarybos veiklą; 

24.3. organizuoti Mokinių tarybos posėdžius ir pirmininkauti jiems; 

24.4. diskutuoti apie mokinių problemas mokinių vardu su Centro administracija, 

Centro taryba; 

24.5. atstovauti Mokinių Tarybai ir Centrui įvairiuose renginiuose; 

25. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas pavaduoja Mokinių tarybos pirmininką 

jam nesant. 

VII. MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMAI 

 

26. Dalyvauti Mokinių tarybos posėdžiuose, susirinkimuose. 

27. Gauti informaciją apie Mokinių tarybos veiklą. 

28. Teikti pasiūlymus Mokinių tarybai dėl veiklos organizavimo ir tobulinimo. 

29. Laikytis Mokinių tarybos nuostatų. 

30. Laikytis Centro vidaus tvarkos taisyklių.  

31. Vykdyti Mokinių tarybos susirinkimų sprendimus, pavedimus bei įpareigojimus. 

32. Sąžiningai vykdyti visus įsipareigojimus ir savo iniciatyva prisiimtą atsakomybę. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

33. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas. 

34. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos 

veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

35. Mokinių tarybos nuostatai gali būti papildomi ir (ar) koreguojami. Nuostatai 

papildomi ir (ar) koreguojami, jei tam pritaria visi Mokinių tarybos nariai. 

 

_______________ 


