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                               Vilniaus Užupio gimnazijos  

              MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI 

   

I.       BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1.       Mokinių savivaldos nuostatuose apibrėžiama Vilniaus Užupio gimnazijos  (toliau –

gimnazija ) mokinių savivaldos sudėtis ir rinkimų į ją tvarka, mokinių savivaldos narių teisės, 

pareigos ir funkcijos. 

2.       Mokinių savivaldą sudaro Prezidentas, mokinių prezidentūra ir klasių seniūnų 

taryba( kolegija). 

3.       Prezidentas yra mokinių savivaldos vadovas. 

4.       Mokinių komandą kuruojadirektoriaus pavaduotojas neformaliam ugdymui.. 

5.       Mokinių savivalda savo veikloje vadovaujasi Gimnazijos bei mokinių savivaldos 

nuostatais. 

7.       Mokinių savivaldos nuostatai aprobuojami gimnazijos mokiniams ir teikiami tvirtinti 

mokinių prezidentūros susirinkime. Nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius įsakymu. 

  

II.                PREZIDENTO FUNKCIJOS 

  

8.       Prezidento funkcijos: 

8.1.  vadovauja mokinių savivaldai; 

8.2.  inicijuoja mokinių prezidentūros veiklą; 

8.3.  bendradarbiauja su kitomis gimnazijos savivaldos institucijomis, gimnazijos 

administracija bei  mokyklos bendruomene; 

8.4. atstovauja mokinių interesus; 

8.5.  šaukia mokinių prezidentūros posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

8.6.  priima mokinių prezidentūros  narių atsistatydinimus; 

8.7.  pasirašo ir oficialiai skelbia mokinių prezidentūros nutarimus; 

8.8.-bendradarbiauja ir vadovauja seniūnų tarybai( kolegijai); 

8.9.  atstovauja Gimnazijos mokinių savivaldą Vilniaus miesto  ir Respublikos mokinių 

savivaldoje. 

8.10. bendradarbiauja su kuruojančia pavaduotoja, kartą savaitėje aptaria savaitės 

klausimus. 

9.Rodo  asmeninį pavyzdį  laikantis bendrų gimnazijos sutarimų, dėvėti uniformą.. 

10.       Prezidentui išvykus iš Gimnazijos  ar netekus įgaliojimų jo pareigas eina mokinių 

prezidentūros  - viceprezidentas. 

 

 

III.             PREZIDENTO RINKIMAI 
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10. Prezidento rinkimai organizuojami taip: 

10.1. Prezidentas renkamas demokratiniu principu; 

10.2. Prezidentą 1 metams renka I-IV  klasių mokiniai visuotiniuose, tiesioginiuose ir 

slaptuose rinkimuose; 

10.3.  likus mėnesiui iki Prezidento rinkimų sudaroma rinkimų komisija; 

10.4.   rinkimų komisiją sudaro 5 mokiniai. Komisijos nariai pasiskirsto šiomis 

pareigomis: komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas, sekretorius ir nariai. Komisijos nariai negali 

būti kandidatais į Prezidentus; 

10.5.   mokinių komanda turi teisę keisti atsistatydinusius arba neatliekančius savo 

pareigų komisijos narius; 

10.6. likus trims savaitėms iki rinkimų dienos, prasideda kandidatų į prezidentus registracija; 

10.7. kandidatuoti į prezidentus turi teisę I-III klasių mokiniai;  

10.8. kandidatų skaičius neribojamas; 

       10.9. Prezidentu turi būti renkamas mokinys besimokantis Vilniaus Užupio gimnazijoje, kuris 

komisijai pateikia prašymą, motyvacinį laišką ir 30 palaikančiųjų mokinių parašus iki nurodytos 

datos, laiko. 

10.10.     likus dviems savaitėms iki Prezidento rinkimų, rinkimų komisija baigia registruoti 

kandidatus į prezidentus ir viešai paskelbia sąrašą Gimnazijos bendruomenei; 

10.11.       kandidatai į prezidentus turi teisę organizuoti rinkimų kampaniją Gimnazijoje ir su 

savo programa supažindina gimnazijos bendruomenę debatų metu; 

10.12.     rinkimų kampanija prasideda, kai komisija viešai paskelbia kandidatų į prezidentus 

sąrašą; 

10.13.       rinkimų dieną draudžiama bet kokia agitacija;  

10.14.     rinkimų komisija 2/3 balsų  gali pašalinti iš rinkimų kandidatus į prezidentus, jei šie 

pažeidė demokratinius rinkimų principus arbą rinkimų tvarką; 

10.15.       rinkimai vykdomi gegužės mėn.; 

10.16.     neeiliniai Prezidento rinkimai vykdomi jam praradus įgaliojimus arba išvykus iš 

Gimnazijos. Jų datą nustato mokiniųprezidentūra; 

10.17.       rinkimų dieną visi teisę balsuoti turintys rinkėjai pateikia mokinio pažymėjimą, 

gauna balsavimo biuletenius ir pasirašo rinkėjų sąraše; 

10.18.       balsavimo biuleteniai metami į balsavimo urną; 

10.19.     pasibaigus rinkimų laikui, rinkimų komisija sunaikina nepanaudotus biuletenius, 

perkirpdama juos pusiau, atidaro urną bei suskaičiuoja balsus; 

10.20.     biuletenis laikomas negaliojančiu, jei ant jo nėra Gimnazijos antspaudo, jei jis 

neužpildytas arba užpildytas neteisingai, apipieštas; 

10.21.     išrinktu laikomas tas kandidatas į prezidentus, kuris pirmą kartą balsuojant surinko 

50 % + 1 visų rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų; 

10.22.     jeigu pirmame rinkimų ture nei vienas kandidatas nesurinko reikiamo skaičiaus balsų 

arba keli kandidatai surinko balsų po lygiai, rengiamas antrasis rinkimų turas; 

10.23.     antrajame rinkimų ture dalyvauja du daugiausiai arba vienodai balsų surinkę 

kandidatai į prezidentus. Šiuo atveju išrinktu Prezidentu laikomas tas kandidatas, kuris surinko 

daugiausiai balsų. 

 

 

11.  Rinkimų komisijos funkcijos: 

11.1.   registruoja kandidatus į Prezidentus; 
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11.2.   skiria rinkimų stebėtojus; 

11.3.   rengia balsavimo biuletenius; 

11.4.   informuoja apie balsavimo tvarką; 

11.5.   kontroliuoja rinkiminę agitaciją; 

11.5organizuoja kandidatų debatus;  

11.6.   vykdo rinkimus; 

11.7.   skelbia rinkimų rezultatus; 

11.8. vykdo naujo  prezidento inauguraciją   naujų mokslo metų rugsėjo mėn. antrą savaitę 

 

IV. PREZIDENTO ĮGALIOJIMŲ NUTRAUKIMAS  

12.  Prezidento įgaliojimai nutrūksta: 

12.1.   kai baigiasi jo įgaliojimų laikas (1 metai); 

12.2.   kai Prezidentas atsistatydina, išvyksta iš Gimnazijos arba netenka įgaliojimų . 

13.  Prezidento atsistatydinimą priima mokinių prezidentūra. 

14.  Mokinių prezidentūra turi teisę 2/3 balsų  pašalinti Prezidentą iš pareigų, jeigu jis 

šiurkščiai pažeidė Mokinio elgesio bei Mokyklos vidaus tvarkos taisykles arba savo elgesiu 

žemina Prezidento vardą. 

  

          V. MOKINIŲ PREZIDENTŪRA.  

        15. Prezidentūros formavimo tvarka: 

15.1.  Prezidentūrą sudaro 14 mokinių I-IV klasės.. 4 prezidentūros nariais tampa prezidento 

rinkiminės kampanijos vykdymo komanda. 10 prezidentūros narių yra išrenkama 7 asmenų 

komisijos (naujas prezidentas, 4 komandos nariai, kuruojantis pavaduotojas , psichologė). 

15.2. Prezidentūros nariai  renkami  rugsėjo mėn. 

15.2.1.Kandidatai į mokinių prezidentūrą  pateikia komisijai prašymą, motyvacinį laišką, 

klasės mokinių ar auklėtojos rekomendaciją  

15.2.2.Komisija susipažįsta su dokumentais ir kviečia kandidatus į pokalbį. Prezidentūros 

nariais tampa  10 mokinių surinkusiu daugiausia balsu. 

15.2.3. Mokinių prezidentūra pradeda darbą po prezidento inauguracijos. 

15.3..Suformuota prezidentūra dirba 1m.  

15.4. Nario įgaliojimai nutrūksta anksčiau, kai jis atsistatydina, išvyksta iš Gimnazijos arba 

šiurkščiai pažeidė mokinio elgesio bei mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 

16.Mokinių prezidentūros darbo reglamentas; 

         16.1. Mokinių prezidentūra pirmojo posėdžio metu išrenka prezidento pavaduotoja( 

viceprezidentą) ir sekretorių, pasiskirsto pareigomis. 

16.2.  Mokinių komandos posėdžiai vyksta pagal poreikį, bet nerečiau kaip kartą per mėnesį; 
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16.3.  Neeilinius posėdžius šaukia Prezidentas savo iniciatyva arba inicijuoja ne mažiau kaip 

trys mokinių komandos nariai. 

16.4.  Posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. 

16.5.  Komandos posėdžiams vadovauja Prezidentas arba viceprezidentas. 

16.6.  Posėdžius protokoluoja sekretorius. 

16.7.  Mokinių komandos posėdžio nutarimai priimami balsuojantasmeniškai ir sprendimas 

priimamas balsų dauguma. 

                 17. Mokinių prezidentūros funkcijos, teisės, pareigos : 

       17.1. Sudaro, suderina su Gimnazijos administracija , tvirtina prezidentūros veiklos planą. 

17.2. Vykdyto prezidento paskirtas funkcijas. 

17.3. Dalyvauja  prezidento organizuojamuose susirinkimuose. 

17.4. Balsuoja sprendžiant klausimą ar  problemą gimnazijos mastu 

      17.5.  Bendradarbiauja su klasių seniūnais. 

      17.6. Rodo asmeninį pavyzdį laikantis bendrų sutarimų ir rūpinasi jų laikymosi Gimnazijoje; 

       17.7.  Rūpinasi mokinių teisių gimnazijoje ir už mokyklos ribų gynimu; 

      17.8.   Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje; 

      17.9. Teikia pasiūlymus Mokyklos administracijai ir savivaldos institucijoms; 

       17.10. Bendradarbiauja su kuruojančia pavaduotoja 

       17.11. Sudaro Prezidento rinkimų komisiją; 

17.12. Pagal poreikį kviečia į mokinių prezidentūros posėdžius Mokyklos administracijos bei 

kitų Mokyklos savivaldos institucijų narius 

17.13. Prezidentas  su prezidentūra pateikia išsamią mokinių savivaldos ataskaitą visuotiniame 

mokinių susirinkime 

VI. SENIŪNŲ KOLEGIJA  ( TARYBA) 

   18.Rinkimų tvarka: 

18.1. Renkamas  makslo metų pradžioje. 

18.2. Kandidarūras kelia patys ar klasės mokiniai . 

18.3.. Renkamas visuotiniu , atviru klasės mokinių balsavimu. 
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18.4 .Kadencija -1m. 

18.5. Seniūno įgaliojimai nutrūksta anksčiau, kai jis atsistatydina, išvyksta iš Gimnazijos 

arba šiurkščiai pažeidė mokinio elgesio bei mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 

 

19. Funkcijos, pareigos, teisės: 

19.1.Inicijuoti, organizuoti veiklas klasėje. 

19.2 Kelti , aptarti, spręsti klasėje kilančias problemas 

19.3.Atstovauti  klasės mokinių interesus . 

19.4. Informuoti klasės mokinius apie administracijos, mokinių prezidentūros pasiūlymus, 

nutarimus. 

19.5. Teikti pagalbą prezidentūrai, mokytojams organizuojant gimnazijos renginius. 

19.6. Rodyti asmeninį pavyzdį  laikantis bendrų gimnazijos sutarimų. 

19.7.  Skatinti klasės mokinius laikytis bendrų gimnazijos sutarimų. 

19.8. Kartą savaitėje dalyvauti seniūnų kolegijos susitinkimuose. 

19.9. Reikšti savo  ar klasės mokinių nuomonę savivaldos susirinkimuose. 

19.10.Balsuoti sprendžiant klausimą ar  problemą gimnazijos mastu. 

 

 

_____________________________________ 

  

  

 


