
   VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos mokinių savivalda – mokinių grupė, atstovaujanti mokinių interesams, 

reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai bei administracijai ugdymo proceso 

tobulinimo, gimnazijos vidaus tvarkos ir kitais klausimais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS SUDARYMAS, VEIKLOS PRINCIPAI IR 

FUNKCIJOS 

 

 2. Gimnazijoje yra mokinių savivaldos institucijos: Mokinių parlamentas, Seniūnų    

taryba, Mokinių prezidentas:  

                     2.1. Mokinių parlamentas – nuolat veikianti, savanoriškais pagrindais susibūrusi, mokinių 

savivaldos institucija; 

 2.2. Mokinių parlamentui vadovauja mokinių prezidentas, kuris renkamas slaptu 

balsavimu iš I–III gimnazijos klasių mokinių dvejiems mokslo metams, organizuojant rinkimus 

gimnazijoje; 

 2.3. Posėdžius šaukia mokinių prezidentas; 

     2.4. Mokinių parlamento posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jeigu posėdyje 

dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų 

dauguma;  

                     2.5. Svarsto ir, suderinusi su Gimnazijos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių 

planus;  

                     2.6. Inicijuoja gimnazijos laikraščio leidybą, interneto svetainės atnaujinimą, socialinio 

tinklo „Facebook“ paskyrą, informacijos teikimą, vietinio radijo laidas ir pan.; 

                     2.7. Svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų 

projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

         2.8. Remdamiesi pageidavimais planuoja renginius ir padeda juos  įgyvendinti; 

         2.9. Organizuoja gerumo ir vilties (labdaros) akcijas, sporto varžybas; 

         2.10. Į neformaliąją veiklą įtraukia mokinius, mokytojus ir tėvus; 

         2.11. Renka atstovus į gimnazijos tarybą, kitas darbo grupes; 

         2.12. Minimalus parlamento narių skaičius 15; 

         2.13. Parlamento nariai vykdo veiklą komitetuose: Socialinių reikalų, Kultūros ir sporto, 

Mokslo. 

         2.14. Rengia darbo planą mokslo metams.  

 3. Seniūnų taryba – tai demokratiškai išrinkti  I–IV klasių seniūnai, atstovaujantys klasių 

kolektyvams:  

 3.2. Seniūnų tarybą sudaro 1-4 klasių seniūnai, renkami atvirai balsuojantį klasės 

susirinkime; Rinkimai į Seniūnų tarybą vyksta rugsėjo mėnesį;  

        3.3. Seniūnų tarybos kadencija yra vieneri metai;  

      3.4. Seniūnų taryba renkasi kartą per savaitę; 

                     3.5. Susirinkimuose aptaria pažangumo ir lankomumo rezultatus,  tvarkų ir taisyklių 

laikymąsi; 

                     3.6. Po susirinkimo perduoda informaciją savo klasės draugams, informuoja apie priimtus 

sprendimus ir nutarimus, ieško problemų sprendimo būdų;  



                      3.7. Inicijuoja įvairias veiklas, akcijas. 

4. Mokinių prezidentas:  

4.1 koordinuoja Mokinių parlamento veiklą ir jai vadovauja;  

4.2 kartu su Mokinių parlamentu inicijuoja mokyklinius renginius 

4.3 teikia pasiūlymus dėl papildomo ugdymo ir mokinių laisvalaikio organizavimo. 

       4.4. palaiko ryšį su rajono moksleivių taryba ir kitų mokyklų moksleivių tarybomis. 

             4.5. tiria moksleivių poreikius ir atstovauja visų moksleivių interesus gimnazijos taryboje; 

                4.6. inicijuoja, mokinių vardu pasirašo susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis 

savivaldos institucijomis;  

             4.7. pasirašo ir oficialiai skelbia Mokinių parlamento nutarimus. 

                4.8. mokinių prezidento įgaliojimai nutrūksta  pasibaigus jo kadencijai, pačiam 

atsistatydinus, raštiškai pateikus priežastis mokinių savivaldos institucijai: 

                    4.8.1. ne mažiau kaip 2/3 mokinių savivaldos institucijos narių pageidavimu sušaukus 

susirinkimą, kurio metu priimtas nutarimas nušalinti mokinių prezidentą nuo pareigų; 

           4.8.2. inicijuojant Gimnazijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui, kai pažeidžiamos mokinio 

elgesio, darbo tvarkos taisyklės.  

 

III SKYRIUS 

 PREZIDENTO RINKIMAI 

5. Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai yra demokratiški, laisvi ir tiesioginiai.   

6. Balsuoti turi teisę visi I – IV gimnazijos klasių mokiniai.  

7. Likus  trims savaitėms iki prezidento rinkimų sudaroma rinkimų komisija.  

              8. Rinkimų komisija, susidedanti iš 1 mokytojo ir 4 mokinių, pareigomis pasiskirsto    taip: 

komisijos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius ir nariai. Komisijos nariais negali būti kandidatai į 

Prezidento postą.  

9. Rinkimų komisija: 

              9.1. registruoja kandidatus ir stebėtojus;  

                  9.2. paruošia oficialius balsavimo biuletenius;  

                9.3.  informuoja apie balsavimo tvarką;  

    9.4. kontroliuoja rinkiminę agitaciją;  

    9.5. vykdo rinkimus;  

                  9.6. skelbia oficialius rinkimų rezultatus.  

   10. Likus trims savaitėms iki rinkimų dienos prasideda kandidatų į Prezidento postą 

registracija.  

                     11. Kandidatuoti į Prezidento postą turi teisę I–III gimnazijos klasių mokiniai. 

               12. Kandidatų į Prezidentus skaičius neribojamas. Prezidentas renkamas 2 metų kadencijai.  

               13. Likus dviem savaitėms iki rinkimų, rinkimų komisija baigia registruoti kandidatus ir 

paskelbia oficialų sąrašą.  

     14. Kandidatai turi teisę organizuoti rinkimų kampaniją Gimnazijoje ir su savo programa    

supažindina Gimnazijos bendruomenę.    

               15. Rinkimų kampanija prasideda kai rinkimų komisija paskelbia oficialų kandidatų sąrašą.  

               16. Rinkimų dieną draudžiama bet kokia agitacija. Rinkimų komisija 2/3 balsų iš rinkimų 

gali pašalinti kandidatus, pažeidusius demokratinių rinkimų principus.  

 17. Neeiliniai rinkimai vykdomi prezidentui praradus įgaliojimus arba išvykus. Jų datą 

nustato Mokinių parlamentas.  

 18. Visi rinkėjai gauna balsavimo biuletenį ir pasirašo rinkėjų sąraše. Balsavimo 

  biuleteniai metami į balsavimo urną.  

       19. Pasibaigus rinkimų laikui, rinkimų komisija sunaikina nepanaudotus biuletenius, 

perkirpdama juos pusiau, atidaro urną ir skaičiuoja balsus. Biuleteniai laikomi negaliojančiais, jei nėra 

antspaudo, jei biuletenis neužpildytas ar užpildytas netinkamai.  



      20. Išrinktu laikomas tas  kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant surinko 50% + 1 visų 

dalyvavusių rinkėjų balsų.  

 21. Jeigu pirmajame rinkimų ture nė vienas kandidatas nesurinko reikiamo skaičiaus balsų 

arba du kandidatai surinko po lygiai balsų, po savaitės rengiamas antrasis rinkimų turas. Antrajame 

ture dalyvauja du daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Išrinktu į prezidento postą laikomas tas 

kandidatas, kuris surinko daugiau balsų.  

 22. Rinkimų komisija skelbia oficialius rinkimų rezultatus kitą dieną po įvykusių rinkimų.  

 23. Prezidentas ir prezidentūros komanda pradeda eiti pareigas po inauguracijos, kuri 

organizuojama kitą savaitę po rinkimų. 

                                     

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ SAVIVALDOS TEISĖS 

 

   24. Gauti iš gimnazijos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui. 

      25. Inicijuoti klausimų svarstymą savivaldos posėdžiuose. 

                26. Laisvai, tačiau nepažeidžiant kitų mokyklos bendruomenės narių laisvės bei orumo, 

reikšti nuomonę įvairiais klausimais. 

 

 

 

 

 

 


