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VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos Mokinių Savivalda – kolegiali mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti 

siūlymus Progimnazijos Tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, progimnazijos 

vidaus tvarkos bei papildomojo ugdymo veiklos klausimais. 

2. Mokinių Savivaldos atstovai – sudėtinė Progimnazijos tarybos dalis, lygiomis teisėmis 

atstovaujanti mokiniams. 

3. Mokinių Savivalda savo veikloje vadovaujasi Progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančiais 

dokumentais, LR Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LMP sprendimais, švietimo koncepcija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstatymais. 

4. Mokinių Savivaldos veiklą kuruoja Mokinių Savivaldos kuratorė bei direktoriaus pavaduotojas 

neformaliam ugdymui. 

 

II. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRINCIPAI 
 

5. Mokinių Savivaldos tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų 

demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, 

mąstančią,  kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę. 

6. Mokinių Savivaldos uždaviniai: 

6.1. skatinti aktyvios, tolerantiškos, draugiškos, kūrybingos, kultūringos, progimnazijos tradicijas 

puoselėjančios asmenybės ugdymąsi; 

6.2. numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei; 

6.3. stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

6.4. organizuoti ir vykdyti projektus, akcijas, diskusijų popietes, išvykas, susitikimus ir kt. veiklą; 

6.5. padėti organizuoti progimnazijos renginius; 

6.6. bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo 

organizacijomis; 

6.7. ugdyti higienos įgūdžius, prisidėti prie jaukesnės, gražesnės, saugesnės aplinkos progimnazijoje 

kūrimo; 

6.8. padėti spręsti problemas, susijusias su progimnazija. 

7. Mokinių Savivaldos principai: 

7.1. bendradarbiavimo; 

7.2. prieinamumo, atvirumo; 

7.3. demokratiškumo; 

7.4. atsakingumo ir pareigingumo; 

7.5. lygiateisiškumo. 

 

III. MOKINIŲ SAVIVALDOS  RINKIMAI IR VALDYMO STRUKTŪRA 
 

8. Mokinių Savivaldą sudaro Mokinių Taryba ir 5-8 klasių mokiniai, t.y. klasių seniūnai, jų 

pavaduotojai ar kiti atsakingi atstovai (po 1-2 atstovus iš kiekvienos klasės). 

9. Mokinių Savivaldos nariai į susirinkimus renkasi kartą arba du kartus per savaitę (esant būtinybei 

susirinkimai vyksta dažniau). 

10. Mokinių Savivaldai vadovauja Mokinių Taryba: 



10.1.Mokinių Tarybą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas bei keli padėjėjai, kurie renkami 

atviru balsavimu 5-8 klasių mokinių seniūnų per pirmąjį Mokinių Savivaldos susirinkimą iš 

pasiūlytų mokinių arba pačių išsikėlusių kandidatų; 

10.2. Mokinių Tarybos kadencija yra vieneri metai; 

10.3. Mokinių Taryba kiekvienais mokslo metais rugsėjo mėnesį kartu su kitais Mokinių 

Savivaldos nariais rengia bei tvirtina Mokinių Savivaldos veiklos planą; 

10.4. Mokinių Taryba parengia Mokinių tarybos veiklos plano projektą ir teikia nariams jį svarstyti bei 

svarsto mokyklos veiklos programą, ugdymo plano projektą, mokyklos nuostatus, vidaus darbo 

tvarkos taisykles ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

10.5. Mokinių Taryba tvirtina Mokinių Savivaldos  sprendimus; 

10.6. Mokinių Tarybos nariai priklauso Progimnazijos Tarybai. 

11. Mokinių Taryba turi teisę: 

11.1. Mokinių Taryba turi teisę pasitraukti iš veiklos savo noru, apie tai pareiškiant raštu Mokinių 

Savivaldos veiklą kuruojančiai Mokinių Savivaldos kuratorei ir pritarus Mokinių Savivaldos narių 

daugumai; 

11.2. gauti iš progimnazijos administracijos informaciją, reikalingą Mokinių Savivaldos darbui; 

11.3. prašyti, kad Progimnazijos Tarybos ar administracijos priimti sprendimai būtų dar kartą 

svarstomi; 

11.4. inicijuoti klausimų svarstymą Mokinių Savivaldos susirinkimuose; 

12. Mokinių Tarybos pirmininkas: 

12.1. vadovauja Mokinių Savivaldos veiklai; 

12.2. gali būti perrinktas antrai kadencijai, taip pat turi teisę atsistatydinti, pateikęs Mokinių 

savivaldos kuratorei motyvuotą prašymą. Tuo atveju jo pareigas atlieka Mokinių Tarybos 

pirmininko pavaduotojas. Nariui atsistatydinus jį pakeičia mokinys, naujų rinkimų metu surinkęs 

daugiausiai balsų; 

12.3. organizuoja Mokinių Savivaldos narių susirinkimus ir jiems vadovauja; 

12.4. veikia ir atstovauja progimnazijai Mokinių Savivaldos vardu, t.y. atstovauja mokinių interesus 

Progimnazijos Tarybos posėdžiuose bei miesto (respublikos) mokyklų Mokinių Savivaldų 

susirinkimuose bei kituose renginiuose; 

12.5. teikia pasiūlymus Mokinių Savivaldai; 
12.6. parengia Mokinių Savivaldos veiklos plano projektą ir teikia nariams jį svarstyti; 
12.7. reguliariai susitinka su progimnazijos administracija ir aptaria mokinių problemas; 

12.8. informuoja Mokinių Savivaldos narius apie Mokyklos Tarybos nutarimus ir sprendimus. 

13. Mokinių Tarybos pirmininko pavaduotojas: 
13.1. renka ir kaupia medžiagą apie Mokinių Savivaldos veiklą. 

13.2. prireikus vykdo pirmininko funkcijas. 

14. Mokinių Savivaldos nariais gali tapti visi pažangūs 5 – 8 klasių moksleiviai, kurie renkami 

atviru balsavimu savo klasės mokinių balsų dauguma kiekvienų naujų mokslo metų pradžioje. 

15. Kiekvienas Mokinių Savivaldos narys turi teisę: 

15.1.būti išrinktas Mokinių Tarybos pirmininku ar pirmininko pavaduotoju bei vienu iš padėjėjų; 

15.2. organizuoti renginius, susirinkimus, susitikimus, diskusijas, konferencijas ir kitą veiklą; 

15.3. aktyviai dalyvauti, reikšti mintis ir siūlyti idėjas dėl Mokinių Savivaldos veiklos organizavimo ir 

įgyvendinimo; 

15.4. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, teikti siūlymus dėl 

Mokinių Savivaldos veiklos; 

15.5. gauti informaciją, susijusią su progimnazijos veikla; 

15.6. laisvai išstoti ar laikinai sustabdyti savo narystę Mokinių Savivaldos veikoje. 

16. Mokinių Savivaldos nario pareigos: 

16.1. laikytis šių nuostatų ir vykdyti posėdžių metu priimtus sprendimus, įsipareigojimus ir pavedimus; 

16.2. aktyviai dalyvauti veikloje bei lankyti visus Mokinių Savivaldos susirinkimus; 

16.3. aktyviai dalyvauti progimnazijos veikloje bei valdyme; 

16.4. vykdyti visus Mokinių Savivaldos priimtus nutarimus; 



16.5. informuoti mokinius apie Mokinių Savivaldos susirinkimuose priimtus nutarimus; 

16.6. dalyvauti Mokinių Savivaldos organizuojamuose renginiuose; 

16.7. įgyvendinti parengtą veiklos planą; 

16.8. informuoti savo klasės susirinkime apie Mokinių Savivaldos veiklą, numatomus renginius ir 

pan. bei padėti spręsti atstovaujamos klasės mokiniams iškilusias problemas. 

17. Mokinių Savivalda sprendimus priima atviru balsavimo būdu susirinkime dalyvavusių narių 

balsų dauguma. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokinių Savivaldos nariai gali būti pašalinti iš šios savivaldos institucijos sudėties dėl šių   

nuostatų sąlygų ir mokinių elgesio taisyklių pažeidimo. 

19. Šie nuostatai gali būti papildyti ar pakeisti Mokinių tarybos iniciatyva ir sprendimu. 

20. Mokinių tarybos veiklą kuruoja progimnazijos direktoriaus paskirtas administracijos atstovas. 

 

 

__________________________ 

 

 


