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MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO MOKINIŲ
TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių taryba yra aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro
mokiniams. Ji sudaro sąlygas mokiniui integruotis į Centro bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią
visuomenės veiklą, gilėti mokinio savimonei, vystytis jo asmenybei.
2. Taryba vadovaujasi Centro nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, Centro tarybos
nutarimais ir veikia pagal patvirtintus mokinių tarybos nuostatus, kurie negali prieštarauti Centro
nuostatams.
II. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI
3. Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai:
3.1 atstovauti mokinių interesams centre;
3.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
3.3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius
gebėjimus;
3.4. etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus centro direktoriui, pavaduotojoms, Mokytojų
tarybai, Centro tarybai.
III. MOKINIŲ TARYBOS FUNKCIJOS
4. Mokinių tarybos funkcijos:
4.1. rinkti mokinių tarybos pirmininką;
4.2. teikti pasiūlymus sudarant centro veiklos planą, tobulinant ugdymo proceso
organizavimą, neformaliojo švietimo programų plėtrą,
4.3. inicijnuoti ir padėti organizuoti Centro renginius, akcijas, vykdyti prevencines
programas;
4.4. dalyvauti rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus;
4.5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos, mokinių elgesio
taisykles;
4.6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl mokinių skatinimo ir drausminimo;
4.7. parengti mokinių savivaldos institucijų nuostatus;
4.8. svarstyti Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitarti dėl centro veiklos
organizavimo;
4.9. palaikyti ryšius su kitų suaugusiųjų centrų mokinių tarybomis;
4.10. ginti mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
4.11. rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu Centre;
4.12. deleguoti narius į Centro tarybą.
IV. MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKO PAREIGOS

5. Mokinių tarybos pirmininkas:
5.1. atstovauja mokinių interesams;
5.2. nuolat aktyviai dalyvauja mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdo pareigas;
5.3. sistemingai informuoja centro mokinius apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
5.4. informuoja mokinių tarybą apie centro mokinių pageidavimus ir pasiūlymus;
5.5. reikalui esant, padeda spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;
5.6.atstovauja centrą santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis;
5.7. organizuoja mokinių tarybos posėdžius, tarybos dokumentų tvarkymą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Centro mokinių tarybos
veiklą.
7. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai.
8. Mokinių tarybos nuostatai skelbiami centro internetinėje svetainėje.

