PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI

I. Bendrieji nuostatai
1. Gimnazijos mokinių savivalda (GMS) yra I – IV klasių mokiniams ir jų interesams atstovaujanti
institucija, besidominti, svarstanti ir pagal galimybes sprendžianti aktualius mokiniams klausimus,
teikianti siūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar gimnazijos administracijai.
2. Mokiniai savivaldoje veiklą organizuoja
bendradarbiavimo ir prieinamumo principais.

vadovaudamiesi

demokratiškumo,

viešumo,

3. Gimnazijos mokinių savivaldą kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

II. Mokinių savivaldos struktūra ir veiklos principai
4. Mokinių savivaldą sudaro:
Mokinių taryba (MT) – mokyklos lygmuo.
Seniūnų taryba (ST) – klasės lygmuo.
5. Mokinių taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti
gimnazijos mokinių interesams, besirūpinanti demokratiškais, tarpusavio pagarba ir pasitikėjimu
grįstais bendruomenės santykiais, skatinanti mokinių kūrybiškumą bei pilietinę veiklą.
6. Mokinių tarybos tikslas - burti gimnazistus bendrai veiklai, skatinti tarpusavio toleranciją,
organizuotumą, atstovauti mokiniams bei ginti jų interesus, bendradarbiauti su kitomis
organizacijomis, dalyvauti projektuose.
7. Mokinių tarybos funkcijos:
1. telkti gimnazijos mokinių bendruomenę;
2. bendradarbiauti su Seniūnų taryba, koordinuoti jos veiklą, padėti spręsti iškilusias problemas.
3. Mokinių tarybą sudaro 13 I – IV klasių mokinių.
4. Mokinių tarybai vadovauja gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkas:
5. Mokinių tarybos pirmininkas renkamas visuotiniu mokyklos mokinių balsavimu balandžiogegužės mėnesiais, kadenciją pradeda nuo kitų metų rugsėjo 1 d.
6. MT pirmininko kadencija yra dveji metai:
7. Kiekvienų metų rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje organizuojami Mokinių tarybos narių
rinkimai, juose gali dalyvauti I - III kl. mokiniai.
8. Mokinių tarybos nariai pagal atsiųstus, mokytojų parašytus motyvacinius laiškus, video
medžiagos pristatymą ir surinktus 50 parašų yra renkama komisijos, kurią sudaro mokyklos
Mokinių tarybos pirmininkas, Mokinių tarybos nariai ir klasių seniūnai.
9. Mokinių tarybos nario kadencija - jo mokymosi gimnazijoje laikotarpis.

Drausminės nuobaudos arba veiklos MT nutraukimas:
1. MT narys, neatliekantis jam paskirtų ar įsipareigotų darbų, be rimtų priežasčių nedalyvaujantis
MT susirinkimuose, gauna MT įspėjimą.
2. Jei MT narys gauna tris įspėjimus, pirmininkas ir visi MT nariai svarsto dėl jo buvimo Mokinių
taryboje, gavęs 5 įspėjimus, narys šalinamas iš Mokinių tarybos.
3. MT narys gali išeiti iš MT savo noru.
4. Dėl mokinio buvimo Mokinių taryboje svarstoma ir tuo atveju, jei jis yra pažeidęs gimnazijos
dokumentuose įtvirtintų elgesio taisyklių nuostatas.
8. Mokinių tarybos veiklos sritys:
1. Viešieji ryšiai.
2. Socialinių tinklų kuravimas;
3. Palaikomas aktyvus „Facebook“ puslapis;
4. Vykdoma MT sklaida gimnazijos renginiuose ir interneto puslapyje;
5. Bendradarbiavimas su kitomis savivaldomis;
6. Bendradarbiavimas su kitų Mokyklų tarybomis.

9. Socialiniai klausimai
1. Seniūnų kuravimas;
2. Apklausų kūrimas ir vykdymas;
3. Pagalba mokiniui iškilus klausimams ar problemoms;
4. Dėmesys gimnazijos aplinkos, poilsio erdvių tvarkai.
10. Renginių organizavimas
1. organizuoti renginius, konkursus, projektus;
2. puoselėti gimnazijos tradicijas;
3. informuoti mokinių bendruomenę apie gimnazijoje ir kitur organizuojamus aktualius renginius,
skatinti juose dalyvauti;
4. padėti organizuoti renginius, akcijas.
11. Administraciniai klausimai
1. bendravimas su administracija;
2. dalyvavimas susirinkimuose;
3. narių priėmimo koordinavimas;
12. Mokinių tarybos posėdžiai rengiami kartą per savaitę . Visų narių dalyvavimas privalomas.
Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis posėdis.

13. Nutarimai priimami atviru balsavimu. Slaptas balsavimas vykdomas, jei to pageidauja bent 2
posėdžio dalyviai.
14. Posėdžiuose gali dalyvauti ir pakviesti asmenys.
15. Seniūnų taryba yra savivaldos organas, atstovaujantis klasės bendruomenės interesams Mokinių
taryboje.
1. Seniūnų tarybą sudaro I–IV klasių seniūnai, renkami klasės bendruomenės susirinkime atviru/
arba slaptu balsavimu 1 metų kadencijai.
2. Seniūnų tarybai vadovauja Mokinių taryba.
3. Seniūnų sueigos organizuojamos 1 kartą per savaitę.
16. Seniūnų tarybos funkcijos:
1. kartu su klasės vadovu aptaria ir nagrinėja klasės bendruomenei iškilusius klausimus, juos,
esant būtinybei, svarsto kartu su Mokinių taryba, apie priimtus sprendimus informuoja klasės
bendruomenę;
2. teikia siūlymus Mokinių tarybai dėl renginių organizavimo, ugdymosi aplinkos gerinimo,
socialinės veiklos ir kitais klausimais;
3. teikia informaciją klasės bendruomenei aktualiais gimnazijos veiklos klausimais.
III. Baigiamosios nuostatos:
17. Mokinių tarybos nuostatai gali būti keičiami MT sprendimu ir tvirtinami Gimnazijos
direktoriaus įsakymu.

