ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS „ŠILO“ GIMNAZIJA
MOKINIŲ SAVIVALDOS VEIKLOS NUOSTATAI
I. Bendroji dalis
1. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos Mokinių savivalda yra Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos
mokinius vienijanti ir jų interesams atstovaujanti gimnazijos institucija.
2. Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos Mokinių savivalda (toliau Mokinių savivalda) yra
grindžiama teisėtumo, demokratijos, viešumo, skaidrumo, sąžiningumo, kolegialumo ir
savivaldos principais.
3. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Aukštojo
mokslo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos nuostatais ir jos
veiklą reglamentuojančiais dokumentais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminais aktais ir
įstatymais, Lietuvos Moksleivių parlamento sprendimais.
4. Mokinių savivaldos veikla neterminuota.
5. Mokinių savivaldos buveinės adresas: Vilniaus g. 8, Baltoji Vokė, Šalčininkų raj. LT-17235
II. Mokinių savivaldos tikslai ir uždaviniai
1. Mokinių savivaldos tikslas:
1.1. atstovauti Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokinių interesus vienijant juos bendrai
veiklai.
2. Mokinių savivaldos uždaviniai:
2.1. tobulinti neformalų ugdymo procesą gimnazijoje;
2.2. skatinti mokinių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą;
2.3. palaikyti mokinių iniciatyvas gimnazijos ir visuomeniniame gyvenime;
2.4. plėtoti bendradarbiavimą su kitomis Lietuvoje veikiančiomis moksleivių ir kitomis
organizacijomis.
III. Mokinių savivaldos institucijos ir jų funkcijos
1. Mokinių konferencija
1.1. Mokinių konferencija yra aukščiausia Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokinių
savivaldos institucija;
1.2. Konferenciją sudaro visi 5 –8, I-IV klasių moksleiviai;
1.3. Visi konferencijos dalyviai turi lygias balso teises;
1.4. Konferencija yra teisėta, jei susirenka daugiau nei pusė jos narių;
1.5. Eilinę konferenciją ne rečiau kaip vieną kartą per metus šaukia Seniūnų taryba. Seniūnų
taryba nustato rinkiminės ataskaitinės konferencijos datą;
1.6. Sprendimai priimami dalyvaujant ½ konferencijos narių balsų dauguma;
1.7. Mokinių konferencija atlieka šias funkcijas:
1.7.1. priima, keičia, papildo įstatus;
1.7.2. nustato tikslus, uždavinius, veiklos kryptis;
1.7.3. metų kadencijai renka mokinių atstovus į Gimnazijos tarybą (du nariai, Mokinių
savivaldos pirmininkas eina pagal pareigas);
1.7.4. slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai renka Mokinių savivaldos pirmininką ir
jo pavaduotoją (8, I-III klasių atstovai gali pretenduoti);

1.7.5. metų kadencijai renka tris atstovus į Mokinių valdybą, išsirenkamas sekretorius
(sekretoriaus pareigoms užimti gali būti renkamas 8, I-III klasių mokinys).
2. Seniūnų taryba
2.1. Seniūnų taryba yra sprendžiančioji ir vykdančioji Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos
mokinių savivaldos institucija.
2.2. Seniūnų tarybą sudaro 5 –8, I-IV klasių seniūnai ir jų pavaduotojai, išrinkti klasėse slaptu
balsavimu balsų dauguma vienerių mokslo metų kadencijai rugsėjo mėnesį.
2.3. Seniūnų tarybos funkcijos:
2.3.1. Priima sprendimus dėl mokinių savivaldos veikos plano einamiesiems mokslo
metams kūrimo, koregavimo, tvirtinimo.
2.3.2. Gina mokinių teises ir interesus, prižiūri, kad nebūtų pažeidžiamos mokinių teisės
2.3.3. Prižiūri Mokinių elgesio taisyklių vykdymą, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ar
papildymo
2.3.4. Formuoja ir išreiškia savo poziciją svarbiais gimnazijos taryboje sprendžiamais
klausimais
2.3.5. Svarsto gimnazijos veiklos programą, ugdymo planus, gimnazijos nuostatus,
taisykles, tvarkas ir aprašus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo ar įgyvendinimo.
2.3.6. Planuoja, svarsto, tvirtina mokinių renginius
2.3.7. Klasės auklėtojų teikimu svarsto skatinimų ir nuobaudų skyrimo, šalinimo iš
gimnazijos klausimus ir teikia siūlymus Gimnazijos tarybai.
2.3.8. Tvirtina mokinių delegacijos sudėtį į švietimo institucijų rengiamus pasitarimus
(seminarus, konferencijas, susitikimus) ir kt. renginius, kuriuose aptariami miesto
mokinių veiklos ir ugdymo klausimai
2.3.9. Priima sprendimus dėl eilinės ir neeilinės mokinių konferencijos sušaukimo.
2.3.10. Informuoja klasės mokinius apie priimtus sprendimus
2.4. Seniūnų tarybos narys (seniūnas ar seniūno pavaduotojas) turi teisę
2.4.1. Reikšti raštu ir žodžiu savo ir savo klasės mokinių nuomonę moksleivių
pasitarimuose, posėdžiuose ugdymo, renginių organizavimo, atstovavimo klausimais
2.4.2. Dalyvauti įgyvendinant Seniūnų tarybos veiklos planus, sprendimus.
2.4.3. Dalyvauti Mokinių valdybos posėdžiuose
2.5. Seniūnų tarybos narys (seniūnas ar seniūno pavaduotojas) privalo:
2.5.1. Laikytis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių
2.5.2. Lankyti Seniūnų tarybos posėdžius, pasitarimus, susirinkimus
2.5.3. Dalyvauti Seniūnų tarybos veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį
2.5.4. Vykdyti Seniūnų tarybos nutartą veiklą, priimtus sprendimus
2.5.5. Atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai
2.6. Seniūnų tarybos posėdis yra teisėtas jei jame dalyvauja ne mažiau nei 2/3 jos narių.
Nutarimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma. Slaptas balsavimas
vykdomas, jei to pageidauja bent 2 posėdžio dalyviai. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai
asmenys.
2.7. Posėdžiai, kuriuose svarstomi reikšmingi klausimai, protokoluojami
2.8. Seniūnų taryba turi teisę pašalinti savo narį, jei jis neatlieka savo pareigų. Sprendimas
priimamas, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė Seniūnų tarybos narių.
2.9. Už mokslo metų veiklą atsiskaito mokinių konferencijoje.
3. Mokinių valdyba
3.1. Mokinių valdyba yra Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokinių savivaldos vykdančioji
institucija, vykdanti ar kuruojanti Seniūnų tarybos, Konferencijos priimtų sprendimų
vykdymą.
3.2. Mokinių valdyba renkasi ne rečiau kaip kartą per savaitę.
3.3. Mokinių valdyba atlieka tokias funkcijas:

3.3.1. Atsako už Konferencijos, Seniūnų tarybos priimtų sprendimų vykdymą, koordinuoja
jų įgyvendinimą
3.3.2. Koordinuoja mokinių savivaldos piniginius reikalus, išlaidas
3.3.3. Nuolat seka informaciją apie mokinių iniciatyvas Lietuvoje ir pasaulyje, Lietuvos
Moksleivių parlamento priimtus sprendimus, pokyčius Lietuvos Švietimo sistemoje,
mokykloje.
3.3.4. Atsako už informacijos aktualios mokiniams, bei informacijos apie mokinių
savivaldos veiklą, sklaidą.
3.3.5. Tvarko mokinių savivaldos dokumentaciją.
3.4. Mokinių valdybą sudaro 5 nariai:
3.4.1. Mokinių savivaldos pirmininkas
3.4.2. Mokinių savivaldą kuruojantis mokytojas
3.4.3. Trys mokinių atstovai, išrinkti Mokinių konferencijos metu
4. Mokinių savivaldos pirmininkas
4.1. Mokinių savivaldos pirmininkas yra mokinių savivaldos vadovas, atsakingas už jos veiklą
4.2. Mokinių savivaldos pirmininką vienerių metų kadencijai renka Konferencija
4.3. Mokinių savivaldos pirmininku gali tapti ne jaunesnis nei 8 klasės moksleivis
4.4. Mokinių savivaldos pirmininkas atlieka šias funkcijas:
4.4.1. Koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą
4.4.2. Vadovauja Mokinių valdybos veiklai, tiksliai ir aiškiai paskirsto užduotis Mokinių
valdybos nariams
4.4.3. Nerečiau kaip kartą per mėnesį šaukia Seniūnų tarybos posėdžius.
4.4.4. Teikia pasiūlymus Mokinių valdybai ir Seniūnų tarybai, taip pat Mokytojų tarybai ir
kitoms mokykloje veikiančioms grupėms
4.4.5. Atstovauja mokinių interesus Gimnazijos taryboje
4.4.6. Reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) susitinka su gimnazijos administracija
ir aptaria moksleiviams aktualius klausimus
4.4.7. Atstovauja gimnazijos mokinius platesnio konteksto mokinių savivaldos renginiuose
4.5. Už metų veiklą atsiskaito mokinių konferencijoje

