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KAUNO TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI  

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kauno technologijų mokymo centro (toliau – Kautech) Mokinių taryba - mokinių 

savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įstaigoje įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.  

2. Mokinių taryba veikia pagal Kautech direktoriaus patvirtintus nuostatus, kuriems yra 

pritarta mokinių tarybos nutarimu.  

3. Kautech Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų 

kadencijai.  

4. Kautech Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos narių išrinktas tarybos pirmininkas. 

5. Mokinių tarybą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas Kautech darbuotojas, kuris 

skiriamas vieniems mokslo metams. 

6. Mokinių taryba yra atskaitinga visuotiniam mokinių susirinkimui ir privalo suderinti savo 

veiklą su Kautech direktoriumi. 

 

 

II. CENTRO MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Mokinių tarybos tikslas - Kautech Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti 

Kautech renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl ugdymo ir mokymo 

organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Kautech veiklą 

reglamentuojančius dokumentus, svarsto Kautech direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl Kautech 

veiklos organizavimo, deleguoja narius į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją). 

8. Kautech Mokinių tarybos uždaviniai: 

8.1. Deleguoti mokinius į Įstaigos tarybą (savivaldos institucija); 

8.2. Dalyvauti Įstaigos tarybos (savivaldos institucijos) veikloje, svarstyti Įstaigos veiklos 

bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, nustatytą Įstatuose, priimti sprendimus ir teikti siūlymus 

Įstaigos vadovui, atlikti visuomeninę Įstaigos valdymo stebėseną; 

8.3. Skatinti mokinių aktyvų bendradarbiavimą su kitomis ugdymo įstaigomis, Lietuvos 

moksleivių sąjunga, Kautech socialiniais partneriais; 

8.4. Ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas dalyvaujant projektinėse veiklose, 

prevencijos ir kituose renginiuose; 

8.5. Skatinti mokinių  diskusijas su Kautech administracija, siekiant kurti saugią ir pozityvią 

aplinką; 

8.6. Analizuoti Kautech mokiniams aktualius klausimus, reaguoti į jų prašymus ir 

pasiūlymus;  

8.7. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, dalyvaujant pilietiškumo iniciatyvose Kautech bei 

nacionaliniuose šalies renginiuose;  

8.8. Dalyvauti svarstant mokinių stipendijų, skatinimų ir nuobaudų skyrimo klausimus; 

8.9. Organizuoti žalingų įpročių prevencines priemones.  



III. MOKINIŲ TARYBOS SUDĖTIS 

9. Mokinių tarybos veikloje gali dalyvauti kiekvienas Kautech mokinys; 

10. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas tarybos posėdžio metu, iš taryboje esančių 

mokinių tarpo. Mokinių tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių renka visi tarybos nariai atviru 

balsavimu. 

11. Mokinių tarybos pirmininko kompetencija:  

11.1. Kartu su kitų skyrių mokinių atstovais atstovauti Mokinių tarybą Įstaigos taryboje, 

bendradarbiauti su kitomis jaunimo organizacijomis, fiziniais asmenimis;  

11.2. Organizuoti Mokinių tarybos veiklą; 

11.3. Dalyvauti Lietuvos moksleivių sąjungos veikloje, atstovauti Kautech mokinių 

interesus; 

11.4. Teikti visuotiniam mokinių susirinkimui Mokinių tarybos veiklos ataskaitas.  

12. Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojo kompetencija - atstovauti Mokinių tarybos 

pirmininką, kai šis serga arba yra išvykęs. Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius, kai juose nedalyvauja 

sekretorius.  

13. Mokinių tarybos sekretoriaus kompetencija:  

13.1. Protokoluoti Mokinių tarybos posėdžius;  

13.2. Tvarkyti Mokinių tarybos dokumentus;  

13.3. Informuoti Mokinių tarybos narius apie šaukiamų posėdžių tematiką, numatomą 

darbotvarkę. 

14. Mokinių tarybos susirinkimus kviečia, Mokinių tarybą koordinuojantis Kautech 

darbuotojas.  

15. Mokinių tarybos narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau 

kaip 2/3 Mokinių tarybos narių. 

16. Posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį, esant būtinybei galima 

organizuoti ir dažniau.  Posėdžiuose priimti nutarimai laikomi teisėtais, jei jie priimti dalyvaujančių narių 

balsų dauguma. 

17. Mokinių tarybos sprendimu į posėdį gali būti kviečiami Kautech bendruomenės nariai, 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

18. Mokinių tarybos nariai gali bet kada išstoti iš Mokinių tarybos, apie tai pranešę raštu 

pirmininkui.  

19. Mokinių tarybos sudėtis gali būti atnaujinama, keičiama kiekvienais mokslo metais,  

sumažėjus narių skaičiui dėl mokyklos baigimo, mokymo sutarties nutraukimo, narystės tarybos veikloje 

sustabdymo.  

 

IV. MOKINIŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20.  Mokinių tarybos nariai turi lygias teises.  

21. Kiekvienas Mokinių tarybos narys turi teisę:  

21.1. Rinkti ir būti išrinktas Mokinių tarybos pirmininku;  

21.2. Teikti pasiūlymus Mokinių tarybos veiklai gerinti;  

21.3. Dalyvauti Kautech renginiuose, socialinėse, pilietinėse iniciatyvose; 

21.4. Dalyvauti jaunimo organizacijų veikloje, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.  

22. Mokinių tarybos nariai privalo:  

22.1. Aktyviai dalyvauti Mokinių tarybos veikloje;  

22.2.Informuoti Kautech mokinius apie Mokinių tarybos priimtus nutarimus; 



22.3.Vykdyti Mokinių tarybos susirinkimų sprendimus, įpareigojamus ir pavedimus;  

22.4. Laikytis Mokinių vidaus tvarkos taisyklių ir šių nuostatų reikalavimų.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Mokinių tarybos nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis Mokinių tarybos veiklą. 

24. Mokinių tarybos nuostatų laikytis privalo visi Mokinių tarybos nariai. 

25. Mokinių tarybos nuostatai yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas Kautech 

internetinėje svetainėje. 

26. Mokinių tarybos nuostatai yra keičiami ir papildomi Kautech direktoriaus pavedimu, 

Mokinių tarybos siūlymu, aprobavus Mokinių tarybos posėdyje, ir tvirtinami Kautech direktoriaus 

įsakymu.  

 

 

 

 

 

 

 

 


