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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKINIU TARYBOS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I ' Mokiniq taryba ( MT) savo veikloje remiasi Vaiko teisiq konvencija, LibtuvosRespublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindq istatymu, kitais teisesaktais bei Siomis nuostatomis,
2' Mokinirl taryba - tai .visuotiniais pagrindais veikianti, demokratiSkai iSrinktamokiniq savivaldos institucij a gimnazijoj e

II. MCIKINIU TARYBOS STRUKTURA, NARIU PAREIGOS

3' Mokiniq tarybos pirminink4, pavaduotoj4, sekretoriq issirenka Mokiniq tarybosnariai pirmo posedZio metu.
4' Mokiniq taryba renkama is I-III klasiq deleguotq mokiniq, veiklq koordinuojadirektoriaus pavaduotoj as ugdymui.
5. Pareigomis Mokiniq taryboje nariai pasiskirsto pirmame posedyje.
5. 1. Moksleiviq tarybos pirmininkas:
5.1 .l.Rinkimai:
5. L l.l.pirminink4 renka MT nariai uZdaru balsavimu.
5' l ' l '2'Rinkimai laikomi ivykusiais, jei balsavime dalyvavo 213 tarybosnariq.
5' I ' 1.3' Pirmininkas turi teisg atsista ydinti, pateikgs priezastidel tokio savo

apsisprendimo.
5' 1.1.4' Pirmininkas gali buti atstatydintas uz tai balsuojant 213 tarybosnariq .
5,1 .2. MT pirmininko pareigos

ie MT nutarimus.
mokiniq veikla susijusias uZduotis klasiq

5.1,2.3. Atsakyti i klasiq senitinq pateiktus mokiniq tarybai klausimus.
5.1.3. MT pirmininko teises
5.1.3.1 .SuSaukti neeilini MT susirinkima.
5.l.3,2.pateikti s su mokyklos veikla, su mokiniq ugdymu irugdymusi mokyklos adminis yma.
5.2.MT pirmini ekretoriaus pareigos:
5,2.r.pavaduoti MT pirminink4, kai sis negali uititti-pareigq.
5'2'2'Sekretorius raSo susirinkimq protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai nurodoMT pirmininkas ar pavaduotojas.
5'2'3' Mokiniq tarybos posedZiq protokolai raSomi, kai svarstomi aktual[s mokiniamsir gimnazijai klausimai
5.3. MT nariai:
5.3.1 .Pareigos:
5.3. I' l.Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisvkriu.
5.3.1.2. Lankyi MT pasitarimus, susirinkimus.
5'3' I '3' Dalyvauti MTveikoje pagal pasirinkt4 arba priskirtE veiklos sriti.
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5.3.1.4. Vykdyti MT susirinkimuose nutart? veikl4.
5.3.2. MT nario teises:

' 5 '3'2'l 'organizuoti renginius nepamokiniu laiku, tai suderinus su MT pirmininku irkuruoj andiu pavaduotoj u ;
s l.z,.z-.!atyvauri gimnazijoje ir uZ jos ribq vykdomose veiklose.
5.3,2.3.ReikSti sa.
6. Mokiniq tarybr Lsirinkimuose'

7. Mokiniq taryb r I kartE per menesi'

7.l. Atsistatydina
nepaZangum q arbanetoleruoti rim4 Mokiniq tarybos veikloje, uZ

7 .2. p asibaigia igalioj imo laikas.
7.3, ISvyksta iS mokyklos,
9' I33rio., kurio igaliojimai nutrfrko, vietq deleguojamas kita's atsrovas.

2/3 Mokintu ll;rf"lro,l#atvba 
gali priimti sprendimus,leigu por"av:. auiyvauja ne maZiau kaip

I l' Mokiniq taryba sprendim-us priima posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

i:irl]]ttt 
pasiskirsto po lvgiai' lemia MT pirminiri." cl""n.runt rraf pi-ri"inko- pavaduotojo)

l2' Mokiniq tarybos sprendimai iforminami protokolais. protokolus pasiraso Mokiniqtarybos pirmininkas (o nesant - vokiniq oryuo, pir.ininko pavaduotojas).

III. MOKINIV TARYBOS TIKSLAI IR FLINKCIJOS

13. Mokiniq tarybos tikslas yra:
l3'l' Atstovauti mokiniq interesus gimnazijoje bei formuoti viening4 mokiniqbendruomeng.

l3'2' Skatinti mokiniq pilietini aktyvum4, ugdyti pasididZiavimo savo valstybe irgimnazija jausm4,

I 3.3. Stiprinti mokyklos savivalda.
13'4" skatinti mo iniq iniciatyvum4, savarankiskum4 ir kurybiskum4 dalyvaujantmokyklq bendruomeniq veikloje.
14. MT.numatytq tiksrq siekia igyvendindama sias fu rkcijas:
l4' r. Inicijuoja ir padeda organDuoti Gimnazijo, ,.nginiur, akcijas,
| 4.2. y ykdvti prevencines programas,
14.3. Teikia sillymq del ugdymo(si) organizavimo,
I 4'4' Vaikq.neformaliojo svietimo progiurnq pletros, socialines veiklos,
14.5. Organizuoja savanoriSk4 veiki4, 

-
| 4'6' Dalyvauja rengiant Gimnazijos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus,
l 4.7. Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimls,
14.8. Susitaria
14 e. Mokiniq ;::Tlfl#f;s taryb4,14. 10. Teikia

Savivaldybes mokiniq tarybE,kitas veiklos grupes 
narius konkursui i mokyklos vadovo pareigas,

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mokiniq tarybos reglamentas yra vieSas dokumentas.

,u.,u,nr]3' 
Mokiniq tarybos reglamentas yra skelbiamas Kalvarijos gimnazijos intemetineje


