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BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos mokinių savivaldai atstovauja Mokinių
taryba (toliau mokinių taryba) - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.
2. Mokinių taryba savo veikloje vadovaujasi Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos
nuostatais.
II. MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
3. Mokinių savivaldos tikslai:
3.1. vienyti gimnazijos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant gimnazijos veiklos klausimus;
3.2. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
3.3. skatinti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
4. Mokinių savivaldos uždaviniai:
4.1. atstovauti ir ginti mokinių interesus gimnazijoje bendradarbiaujant su gimnazijos
vadovybe;
4.2. palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas gimnazijoje ir visuomeniniame gyvenime;
4.3. ginti mokinių teises;
4.4. rengti diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kitus renginius, dominančius gimnazijos
mokinius;
4.5. įtraukti mokinius į miesto, rajono, respublikos mokinių savivaldos programas.
III. MOKINIŲ SAVIVALDOS FUNKCIJOS
5. Vienija gimnazijos mokinius ir skatina spręsti gimnazijoje iškilusias problemas,
analizuoja ir formuoja mokinių nuomonę gimnazijos veiklos klausimais, atstovauja mokinių
poziciją gimnazijos valdymo institucijose, teikia pasiūlymus gerinant ugdymo procesą.
6. Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas popamokinėje veikloje: analizuoja mokinių
popamokinės veiklos poreikius, sudaro galimybes juos realizuoti, skatina prisidėti prie
auklėjamosios veiklos gimnazijoje.
7. Dalyvauja sprendžiant gimnazijoje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant
gimnazijos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, dalyvauja ginant
mokinių teises, gerinant drausmę ir tvarką.
8. Formuoja gimnazijos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria rajono ar
respublikos mokinių savivaldos institucijos.
9. Informuoja mokinius apie kitų mokinių savivaldų, veikiančių rajone, kitose rajono
ugdymo įstaigose, respublikoje veiklą, bendradarbiauja su rajono mokyklų mokinių tarybomis
ruošiant programas ir projektus, skleidžiant gerąją patirtį.
IV. MOKINIŲ SAVIVALDOS TEISĖS
10. Organizuoti gimnazijos teritorijoje susirinkimus ir kitus renginius ne rečiau kaip kartą
per du mėnesius.

11. Skelbti informaciją gimnazijos teritorijoje tam skirtose vietose, klasių seniūnai privalo ją
perduoti klasių valandėlių metu.
12. Susipažinti su norminiais gimnazijos dokumentais ir jų projektais, teikti savo
pasiūlymus.
13. Atstovauti mokiniams, bendraujant su gimnazijos administracija, svarstant gimnazijos
veiklos klausimus. Siūlyti 8-tų klasių ir I-IV gimnazijos klasių atstovus į Mokyklos tarybą, kurie
renkami visuotiniu slaptu balsavimu klasių susirinkimuose.
14. Dalyvauti susirinkimuose su gimnazijos direktoriumi ir administracijos nariais ne rečiau
kaip kartą per pusmetį.
15. Rengti mokinių apklausas, referendumus.
16. Priimti sprendimus, informuoti apie tai mokinius, gimnazijos administraciją.
17. Teikti siūlymus gerinant ugdymo procesą, dalyvauti rengiant auklėjamosios veiklos
planus.
18. Teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams.
19. Rengti spaudos leidinius.
20. Bendrauti su kitose mokymosi įstaigose esančiomis mokinių tarybomis.
21. Naudotis informacinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis ir kitu gimnazijos turtu,
suderinus su gimnazijos administracija.
22. Dalyvauti sprendžiant konfliktus, iškilusius tarp mokinių, mokytojų, tėvų.
23. Rengti apžiūras, kaip naudojamasi gimnazijos vadovėliais.
V. MOKINIŲ TARYBOS FORMAVIMAS IR STRUKTŪRA
24. Mokinių taryba sudaro klasių seniūnai, mokinių veiklos grupė (savanoriai) ir mokinių
prezidentas(-ė).
25. Mokinių taryba formuojama rinkimų ir savanoriškos veiklos būdu vieneriems metams.
26. Mokinių savivaldoje dalyvauja klasių seniūnai iš kiekvienos klasės (išskyrus pradines
klases), aktyvūs mokiniai savanoriai.
27. Mokinių taryba savarankiškai pasirenka savo struktūrą, nustato valdymo formą
(prezidentinę ar parlamentinę). Kas metai slaptu balsavimu renka mokinių prezidentą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
28. Šie nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos.
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