
 

KELM ĖS R. PAKRAŽANČIO GIMNAZIJA 

 

 MOKINI Ų SAVIVALDOS VEIKLOS PROGRAMA 
2017–2018 M. M. 

 

I SKYRIUS 

BENDRA INFORMACIJA 

 

1. Mokini ų taryba (MT)  - demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – 
IVG klasių mokinių atstovus (klasių seniūnai), sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir 
įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių Tarybą sudaro 8 nariai. Atstovus 
į MT deleguoja  5–IVG klasių mokiniai. Kiekvienais metais MT atnaujinama naujais nariais. 

2. Mokini ų komitetas (MK) – savanoriai gimnazijos aktyvistai. Mokinių komiteto skaičius 
nėra ribojamas, į jį  patekti gali I–IIIG klasių mokiniai. Mokinių komitetas padeda spręsti 
gimnazijos problemas, siūlo idėjas gimnazijos veiklai, bei padeda organizuoti renginius. 

3. Mokini ų savivalda (MS) – mokinių savivaldą sudaro mokinių taryba ir mokinių komitetas. 

4. Mokini ų tarybos pirmininkas – Gimnazijos prezidentas. Kitas pareigas tarybos nariai 
pasiskirsto laisvanorišku principu. MT pirmininkas atstovauja tarybai bei komitetui ir vadovauja jų 
veikloms, tvarko dokumentaciją. 

5. Mokini ų tarybos ir mokinių komiteto narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi 
nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų. Baigęs mokyklą MT/MK narys pasitraukia iš 
tarybos/komiteto. Jeigu MT/MK narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš 
tarybos/komiteto kitų narių balsų dauguma. 

6. Mokinių Tarybos ir Komiteto posėdžiai vyksta sutartu laiku. Posėdis teisėtas, jei jame 
dalyvauja daugiau kaip pusė visų MT/MK narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų 
dauguma. MT/MK savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, LR Švietimo įstatymu, 
Kelmės r. Pakražančio gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Kelmės r. Pakražančio 
gimnazijos mokinio elgesio taisyklėmis, mokyklos direktoriaus įsakymais, MT/MK nuostatais ir 
kitais teisiniais aktais. 

 
 

II SKYRIUS 
MOKINI Ų TARYBOS IR/AR MOKINI Ų KOMITETO PAREIGOS  

 

7. Nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas; 

8. Sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus; 

9. Klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms 
pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams; 

10. Informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus; 

11. Reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas; 

12. Prezidentas: 

12.1. veikia visų gimnazijos mokinių vardu; 



12.2. Atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų 
savivaldomis. 

12.3. Tvirtina MT/MK susirinkimo nutarimus. 

  

III SKYRIUS 
GIMNAZIJOS PREZIDENTO STATUTAS  

 

13. Gimnazijos mokinių prezidentas kviečia mokinių tarybos (MT), bei  mokinių komiteto 
(MK)  susirinkimus ir jiems vadovauja. 

14. Mokinių taryboje (MT) ar mokinių komitete (MK), esant lygiai svarstomo klausimo balsų 
pusiausvyrai, sprendžia klausimo likimą. 

15. Prezidentas, prieš užimdamas savo postą, rinkėjams pasižada maksimaliai stengtis būti geru 
pavyzdžiu mokyklos bendruomenės nariams, atsakingai vykdyti savo pareigas ir mokyklos 
interesams teikti pirmenybę. 

16. Atstovauja Kelmės r. Pakražančio gimnazijos mokinius oficialiuose renginiuose. 

17. Prezidento pagrindinė užduotis – kuo geriau organizuoti MT/MK narių darbą, ugdyti jų 
savarankiškumą. Prezidentas siekia kuo glaudesnio kontakto su mokiniais ir mokytojais, kad galėtų 
tinkamai atstovauti savo rinkėjus. 

18. Prezidentas negali savavališkai pasitraukti iš užimamų pareigų. Jo pasitraukimui turi pritarti 
MT ir MK slaptu balsavimu. 

19. Prezidentas turi sukurti bent vieną naujovę gimnazijoje, tokiu būdu palikdamas 
prezidentavimo pėdsaką. 
 

 

IV SKYRIUS 

MOKINI Ų SAVIVALDOS/MOKINI Ų KOMITETO TIKSLAS  

 

20. Formuoti vieningą mokinių bendruomenę, ugdyti kūrybinius, organizacinius sugebėjimus, 
teikti pasiūlymus mokyklos administracijai, Gimnazijos Tarybai. 

 

V SKYRIUS 
MOKINI Ų SAVIVLDOS IR/AR MOKINI Ų  KOMITETO UŽDAVINIAI  

 

 

21. Ginti mokinių interesus, rūpintis mokinių problemų sprendimu; 

22. Stengtis organizuoti kuo geresnės kokybės renginius; 
 

 

VI SKYRIUS 

 VEIKLOS PLANAS 



Eil. Nr. Pavadinimas 

Data (Pastaba: 
diena ar mėnuo 
gali būti 
koreguojami 
bendru 
nutarimu) 

Atsakingas 

1.  Rugsėjo 1-osios šventė Rugsėjo 1-oji 
Mokyklos 
administracija, 
prezidentė 

2.  Metų veiklos plano tikslinimas 
Rugsėjo 
1savaitė 

Prezidentė 

3.  Pareigų pasiskirstymas gimnazijos komitete 
Rugsėjo 1-2 

savaitės 

Prezidentė, 
gimnazijos mokinių 

komitetas 

4.  IG klasės krikštynos Spalio mėn. 4G, prezidentė 

5.  Tarptautinė muzikos diena Spalio 1 d. 
Gimnazijos mokinių 

komitetas, 
prezidentė 

6.  Mokytojų dienos renginiai Spalio 5 d. 3Gklasė, prezidentė 

7.  Helovyno vakarėlis Spalio 31 d. 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

8.  Pyragų diena Lapkričio 4d. 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

9.  Tarptautinė tolerancijos diena Lapkričio 16 d. 

Mokyklos 
administracija, 

dailės mokytoja, 
prezidentė 

10.  Filmų naktis Lapkričio mėn. 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

11.  

Kalėdinės akcijos: 

„Būkime turtingi gerumo“ 

„Kalėdomis kvepianti diena“ 

„Kalėdinė popietė 5-7 klasėms“ 

„Kalėdinis vakarėlis 8-4G klasėms“ 

Gruodžio mėn. 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

12.  Sausio 13-osios minėjimas Sausio 13d. 
Mokyklos 

administracija, 
prezidentė 



 

Direktorė                              Raimonda Blužienė 

 

Prezidentė                                                                                                                  Silvija Gedraitytė 

13.  Humoro vakaras Sausio mėn. 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

14.  Valentino diena Vasario 14d. 
Gimnazijos mokinių 

komitetas, 
prezidentė 

15.  Vasario 16-osios minėjimas Vasario 16d. 
Mokyklos 

administracija, 
prezidentė 

16.  Šimtadienis Vasario mėn. 3G klasė, prezidentė 

17.  Kovo 11-osios minėjimas Kovo 11 d. 
Mokyklos 

administracija, 
prezidentė 

18.  Sporto varžybos 
Balandžio 

mėn. 

Gimnazijos mokinių 
komitetas, 
prezidentė 

19.  Metų veiklos aptarimas Gegužės mėn. Prezidentė 

20.  Mokslo metų užbaigimo šventė Birželio mėn. 
Gimnazijos mokinių 

komitetas, 
prezidentė 

21.  

Informacijos sklaida socialiniuose tinkluose 
facebook profilyje „Kelmės r. Pakražančio 
gimnazija“ ir Kelmės r. Pakražančio gimnazijos 
internetiniame puslapyje 

Visus metus 
Gimnazijos mokinių 

komitetas, 
administracija 

22.  Dalyvavimas LMS veikloje Visus metus 
Mokinių savivalda, 

prezidentė 

23.  Apskritojo stalo organizavimas 
Vieną kartą per 

mėnesį 
Administracija, 

prezidentė 

24.  
 
Aktyviosios  pertraukos organizavimas Visus metus 

Mokinių komitetas, 
prezidentė 

25.  
Dalyvavimas „Emocija + “ veikloje 

Visus metus 
Mokinių komitetas, 

prezidentė, 
administracija 


