
MOKYKLOS MOKINIŲ TARYBA ,,VIENMINČIAI“ 
 

Mokinių tarybos pirmininkė – Laurynas Liuiza, kuris atstovauja tarybai ir vadovauja jos 
veiklai. 

 
Mokyklos tarybos pavaduotoja – Raminta Markauskaitė. 

 
Klasė Seniūnai Pavaduotojai 
12 Dovydas Rutkauskas Laurynas Liuiza 
11 Raminta Markauskaitė Monika Grygelevičiūtė 
10 Karolina Prus Titas Makauskas 
9 Emilija Švedaitė Reda Čižiūnaitė 
8 Emilija Mikučionytė Artūras Grinevičius 
7 Deividas Verkauskas Kipras Mockus 
6 Mantas Dirsė Luka Ragauskaitė 
 

MOKINIŲ TARYBA – mokiniai, atstovaujantys savo klases ir sprendžiantys svarbiausias 
mokinių problemas, įgyvendinanti mokinių idėjas, koordinuojanti jų veiklą. Mokinių taryba sudaro 
5-12 klasės seniūnai ir jų pavaduotojai. Kiekvienais metais Mokinių tarybą papildo nauji mokiniai. 

 
Mokinių tarybos narys – pavyzdys kitiems. Būtent dėl to jis stengiasi nepriekaištingai elgtis 

mokykloje ir už jos ribų. 
 
Mokinių tarybos posėdžiai vyksta vieną kartą per mėnesį, o pasitarimai – vieną kartą per 

dvi savaites. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė visų Mokinių tarybos narių. 
Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi 
Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, Gelvonų vidurinės mokyklos mokinių elgesio 
taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais ir kitais teisiniais aktais. 

 
MOKINIŲ TARYBOS TIKSLAS – atstovauti mokinių interesams mokykloje ir rajone, 

įtraukiant mokinius į turiningą ir prasmingą veiklą mokyklos bendruomenės labui. 
 
MOKINIŲ TARYBOS UŽDAVINIAI: 
1) atstovauti mokinių interesams mokykloje; 
2) aiškintis mokinių nedrausmingumo, pamokų nelankymo priežastis; 
3) burti mokinius įvairioms akcijoms, iniciatyvoms, renginiams; 
4) koordinuoti klasės savivaldą, etiškai pagrįstai reikšti pageidavimus mokyklos direktoriui, 

pavaduotojui, mokyklos tarybai; 
 
MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS: 
1) skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, popamokinėje ir 

užklasinėje veikloje; 
2) organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas; 
3) bendrauti su mokyklos mokytojais, auklėtojais, mokyklos ir tėvų bendruomene; 
4) svarstyti mokinių elgesio pažeidimus mokykloje; 
5) rūpintis mokinių budėjimu mokykloje. 
 
MOKINIŲ TARYBOS NARIO PAREIGOS: 
1) nuolat aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas; 
2) sistemingai informuoti savo klasę apie Mokinių taryboje priimamus nutarimus; 
3) klasėse iškylančias problemas aptarti Mokinių taryboje (klasių bendruomenėms 

pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams; 



4) informuoti Mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus; 
5) reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas. 
 
MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKAS: 
1) kviečia Mokinių tarybos susirinkimus ir jiems vadovauja; 
2) Mokinių taryboje, esant lygiai svarstomo klausimo balsų pusiausvyrai, sprendžia klausimo 

likimą; 
3) Mokinių tarybos pirmininkas prieš užimdamas savo postą, rinkėjams pasižada maksimaliai 

stengtis būti geru pavyzdžiu mokyklos bendruomenės nariams, atsakingai vykdyti savo pareigas ir 
mokyklos interesams teikti pirmenybę; 

4) atstovauja Gelvonų vidurinės mokyklos mokinius oficialiuose renginiuose; 
5) organizuoti Mokinių tarybos narių darbą, ugdyti jų savarankiškumą. 
 
 
 
 
 


