
 

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL ASMENS, VYKDANČIO  MOKINIŲ 
SAVIVALDOS KURATORIAUS FUNKCIJAS, PAREIGŲ      

 

2016 m. lapkričio 3 d.   Nr. V-967 

Vilnius 

 

 

Siekdama stiprinti mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) veikiančių mokinių savivaldų 
veiklą ir užtikrinti mokinių savivaldų kuratoriaus funkcijų įgyvendinimą, 

p r i t a r i u  Lietuvos moksleivių sąjungos parengtoms Rekomendacijoms dėl asmens, 

vykdančio  mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas, pareigų (pridedama). 

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė 
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PRITARTA 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. lapkričio 3 d. 

įsakymu Nr. V-967 

 

REKOMENDACIJOS DĖL ASMENS, VYKDANČIO  MOKINIŲ SAVIVALDOS 

KURATORIAUS FUNKCIJAS, PAREIGŲ 

 

1. Asmens, vykdančio mokinių savivaldos kuratoriaus funkcijas (toliau – mokinių savivaldos 

kuratorius), paskirtis – konsultuoti mokinių savivaldą bei kuruoti jos veiklą, užtikrinti mokinių 

savivaldos įtraukimą į mokyklos, išskyrus aukštosios mokyklos (toliau – mokykla), valdymo procesus 

bei, esant poreikiui, atstovauti mokinių savivaldai. 

2. Mokinių savivaldos kuratoriaus pareigos: 

2.1. mokykloje dirbantis mokinių savivaldos kuratorius savo funkcijas vykdo 

vadovaudamasis skaidrumo ir nešališkumo principais bei imasi visų reikiamų priemonių išvengti bet 

kokio galimo interesų konflikto; 

2.2. padeda mokinių savivaldos nariams atlikti mokinių savivaldos funkcijas, koordinuoja 

mokinių savivaldos veiklą; 

2.3. užtikrina sklandų bendradarbiavimą tarp mokyklos administracijos, mokyklos savivaldos 

ir mokinių savivaldos; 

2.4. vykdo tęstinę mokinių savivaldos veiklos stebėseną bei sistemingai teikia 

rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus dėl jų veiklos efektyvumo gerinimo; 

2.5. vykdo mokinių savivaldos dalyvavimo mokyklos valdymo procesuose stebėseną ir teikia 

rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus mokyklos administracijai ir / ar mokyklos savivaldai dėl 

aktyvesnio mokinių savivaldos įtraukimo į mokyklos valdymo procesus; 

2.6. palaiko ryšius su mokinių tėvais, pedagogais ir ne mokyklos bendruomenei 

priklausančiomis įstaigomis mokinių savivaldos veiklai aktualiais klausimais; 

2.7. bendradarbiauja su savivaldybės administracijos specialistu, atsakingu už mokinių 

savivaldų kuravimą; 

2.8. skatina mokinių savivaldų bendradarbiavimą su kitomis miesto, rajono, šalies, užsienio 

mokinių savivaldomis; 
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2.9. mokinių savivaldos kuratoriui mokykloje negali būti suteikiama teisė atlikti mokinių 

savivaldos pareigas, trukdyti ar trikdyti jos veiklą, perimti mokinių savivaldos kontrolę;  

2.10. pagal kompetenciją atlieka kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su mokinių 

savivaldos veikla. 

 

3. Mokinių savivaldos kuratoriaus atsakomybė ir pavaldumas: 

3.1. mokinių savivaldos kuratorius yra atsakingas už sklandžią ir tęstinę mokinių savivaldos 

veiklą; 

3.2. sprendimą dėl mokinių savivaldos kuratoriaus atliekamų pareigų, mokyklos tarybos 

siūlymu, priima mokyklos vadovas. 

 

 

_____________________ 

 

 


