
PATVIRTINTA 

Juozo Grušo meno  gimnazijos direktoriaus  

2020-09-24 įsakymu Nr. V-130 

 

KAUNO JUOZO GRUŠO MENO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 

  

I. Bendroji dalis 

1. Gimnazijos mokinių taryba (toliau – GMT) yra kolegiali, mokinių ir jų interesams atstovaujanti 

institucija, besidominti, svarstanti  ir pagal galimybes sprendžianti aktualius mokinių  mokymo(si) ir 

socialinius klausimus, teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai ir (ar) gimnazijos direktoriui ugdymo 

proceso organizavimo, jo tobulinimo, neformaliojo švietimo ir kitais klausimais.  

2. GMT veikla organizuojama ir vykdoma vadovaujantis demokratiškumo, viešumo, kolegialumo, 

bendradarbiavimo principais. 

3. Gimnazijos mokinių savivaldą kuruoja gimnazijos direktoriaus įgaliotas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui/ mokytojas, metodinę ir dalykinę pagalbą bei konsultacijas pagal kuruojamas sritis teikia 

visi gimnazijos vadovai.   

 

II. Mokinių tarybos struktūra ir veiklos principai 

4. GMT – aukščiausia mokinių savivaldos institucija gimnazijoje, atstovaujanti mokinių interesams  

Gimnazijos taryboje, besirūpinanti demokratiškais, tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu  grįstais 

bendruomenės  santykiais, skatinanti mokinių kūrybiškumą bei pilietinę veiklą. 

5. GMT sudaro:  

5.1. gimnazijos mokinių Prezidentas; 

5.2. po vieną 5–8 ir I–IV gimnazijos klasių mokinių atstovą, kurie išrenkami klasių 

susirinkimuose atviru balsavimu. 

6.  GMT vadovauja gimnazijos mokinių Prezidentas: 

6.1.  Gimnazijos mokinių Prezidentą dvejiems metams slaptu mokinių balsavimu renka  5–8 

ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Rinkimų datą įsakymu nustato gimnazijos direktorius. 



6.2. Kandidatas į Prezidentus turi būti nepriekaištingo elgesio, pažangumo vidurkis turi būti ne 

žemesnis kaip 8 (aštuoni), nepraleidęs  pamokų be pateisinamų priežasčių.  

6.3. Prezidentas yra Gimnazijos tarybos narys. 

7. Prezidentas: 

7.1. palaiko ryšius su gimnazijos vadovais  ir kitomis gimnazijoje veikiančiomis institucijomis; 

7.2. pirmininkauja mokinių konferencijoms; 

7.3. reprezentuoja gimnaziją už jos ribų, oficialiose institucijose; 

7.4. prižiūri, kad darbas visose GMT veiklos srityse vyktų sklandžiai; 

7.5. teikia pasiūlymus ir padeda organizacinėje veikloje; 

7.6. pasirašo mokinių tarybos protokolus; 

7.7. prezidento  įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, jam atsistatydinus ar atšaukus jį iš 

pareigų; 

8. Prezidentą iš pareigų atšaukia mokinių tarybos nariai, jeigu už tai (slaptai) balsuoja ne mažiau kaip 

2/3 tarybos narių. 

9.  Viceprezidentas: 

9.1. Viceprezidentą iš mokinių tarybos narių pasirenka Prezidentas; 

9.2. Prezidentui nesant atlieka prezidento funkcijas. 

10.  Mokinių tarybos kuratorius turi teisę dalyvauti visuose GMT posėdžiuose. 

11. Mokinių tarybos kuratorius turi veto teisę, jeigu GMT nutarimai prieštarauja gimnazijos 

nuostatams ir mokinių elgesio taisyklėms. 

12. GMT narys, neatliekantis jam paskirtų ar įsipareigotų darbų/  be rimtų priežasčių nedalyvaujantis 

GMT susirinkimuose/ pažeidžiantis mokinių elgesio taisykles, gauna GMT įspėjimą. 

13. Jei GMT narys gauna tris įspėjimus, Prezidentas klausimą dėl jo buvimo mokinių taryboje teikia 

viešam mokinių tarybos balsavimui. 

14. GMT narys gali išeiti iš GMT nusprendęs pats. 

15. Mokinių tarybos veiklos sritys: 

15.1. Viešieji ryšiai.  

Funkcijos: 

15.1.1. palaikomas aktyvus „Facebook“ puslapis; 

15.1.2. kuruojamas elektroninis paštas; 

15.1.3. vykdoma aktyvi GMT veiklos sklaida gimnazijos renginiuose ir interneto 

puslapyje; 

15.1.4. bendradarbiavimas su kitomis savivaldomis; 



15.1.5. bendradarbiavimas su  LMS; 

15.1.6. bendradarbiavimas su kitomis gimnazijos/kitų gimnazijų tarybomis. 

15.2. Socialiniai klausimai. 

Fukcijos: 

15.2.1. mokinių, mokinių tėvų, mokytojų apklausų inicijavimas, kūrimas ir vykdymas; 

15.2.2. rūpinimasis mokinių gerove; 

15.2.3. pagalba mokiniui iškilus klausimams ar problemoms; 

15.2.4. dėmesys gimnazijos aplinkos, edukacinių, poilsio ir maitinimosi erdvių tvarkai. 

15.3. Renginių organizavimas. 

Funkcijos: 

15.3.1. organizuoti renginius, konkursus, projektus;  

15.3.2. puoselėti gimnazijos tradicijas; 

15.3.3. informuoti mokinių bendruomenę apie gimnazijoje ir kitur organizuojamus 

aktualius renginius, skatinti juose dalyvauti;  

15.3.4. padėti renginių organizaciniuose ir kūrybiniuose darbuose. 

15.4. Administraciniai klausimai.  

Funkcijos: 

15.4.1. bendravimas ir bendradarbiavimas su gimnazijos vadovais; 

15.4.2. GMT prašymų inicijavimas ir rašymas; 

15.4.3. projektų inicijavimas, rengimas ir vykdymas. 

16.  Mokinių tarybos posėdžiai rengiami 1 kartą/ mėnesį. Visų narių dalyvavimas privalomas. 

Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis posėdis.  

17.  Nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Slaptas balsavimas vykdomas, jei 

to pageidauja bent 5 posėdžio dalyviai. 

18.  Posėdžiuose gali dalyvauti ir pakviesti  asmenys. 

19. GMT funkcijos: 

19.1. deleguoja į Gimnazijos tarybą 4 atstovus (be Prezidento), kurie yra sudėtinė Gimnazijos 

tarybos dalis, ir lygiomis teisėmis  (5+5+5) atstovauja mokinių interesus.  

19.2. telkia gimnazijos mokinių bendruomenę demokratiškam  bendravimui ir 

bendradarbiavimui; 

19.3. vadovaudamasi gimnazijos veiklos tikslais ir uždaviniais nusistato mokinių savivaldos 

veiklos tikslus ir uždavinius bei numato priemones jiems įgyvendinti; 

19.4. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, laisvalaikį, 

socialinę veiklą ir paramą; 



19.5. bendradarbiauja su gimnazijos administracija, socialiniais partneriais; 

19.6. priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių 

sušaukimo; 

19.7. inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą; 

19.8. padeda organizuoti rūkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevenciją. 

 

III. Baigiamosios nuostatos. 

20. GMT už savo veiklą atsiskaito visuotiniame gimnazijos mokinių susirinkime mokslo metų 

pabaigoje. 

21. GMT nuostatai gali būti keičiami GMT sprendimu ir tvirtinami Gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

 


