
Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 

MOKINIŲ SEIMO NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.  

1. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinių seimo nuostatai parengti vadovaujantis 

gimnazijos nuostatais.  

3. Mokinių seimas yra aukščiausioji mokinių savivaldos institucija.  

4. Gimnazijos mokinių seimas – visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti 

organizacija, vienijanti visus gimnazijos mokinius.  

5. Gimnazijos mokinių seimas yra nuolat veikianti savivaldos institucija.  

6. Gimnazijos mokinių seimo veiklą kuruoja atsakingas mokytojas. 

II. MOKINIŲ SEIMO SUDĖTIS  

7. Gimnazijos mokinių seimą sudaro 17 narių : prezidentas, sekretorius, I-IV klasių 

seniūnai ir jų pavaduotojai.  

8. Gimnazijos prezidento kadencija – dveji metai. Prezidentas renkamas iš seimo 

narių dvejiems mokslo metams.  

9. Gimnazijos mokinių seimo kadencija –keturi metai.  

10. Baigęs gimnaziją, mokinių seimo narys pasitraukia iš seimo veiklos.  

11. Mokinių seimo narys, už savo pareigų neatlikimą ir neetišką elgesį, gali būti 

pašalintas iš mokinių seimo jo narių balsų dauguma.  

III. MOKINIŲ SEIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

12. Mokinių seimo tikslai:  

12.1. Burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje 

atsiskleistų teigiami lyderio bruožai.  

12.2. Prisidėti prie gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo . 

13. Mokinių seimo uždaviniai:  

13.1.ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;  

13.2. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;  



13.3. atstovauti ir ginti mokinių interesus gimnazijoje, bendradarbiaujant su 

gimnazijos vadovybe;  

13.4. įtraukti mokinius į miesto, respublikos mokinių savivaldos programas. 

IV. MOKINIŲ SEIMO FUNKCIJOS  

14. Svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, 

programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.  

15. Teikia siūlymus gimnazijos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, 

gimnazijos vidaus tvarkos ir neformalaus vaikų švietimo klausimais.  

16. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį.  

17. Vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis ir gimnazijomis.  

18. Dalyvauja gimnazijos prevencinėje veikloje.  

19. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje (dalyvauja ir vykdo budėjimą 

renginių metu ir valgykloje).  

20. Pateikia metinės veiklos ataskaitas. 

 V. MOKINIŲ SEIMO TEISĖS IR PAREIGOS  

21. Gimnazijos patalpose organizuoti mokinių seimo posėdžius.  

22. Skelbti informaciją gimnazijos teritorijoje tam skirtose vietose, gauti savo 

atstovams laiko pasisakymams klasių valandėlių metu.  

23. Susipažinti su norminiais gimnazijos dokumentais ir jų projektais, teikti savo 

pasiūlymus.  

24. Atstovauti mokiniams, bendraujant su gimnazijos administracija, svarstant 

gimnazijos veiklos klausimus mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose.  

25. Naudotis informacinėmis technologijomis, ryšio priemonėmis ir kitu gimnazijos 

turtu, suderinus su gimnazijos administracija.  

26. Rengti mokinių apklausas, referendumus.  

27. Priimti sprendimus, informuoti apie tai mokinius, mokyklos administraciją.  

28. Padėti spręsti konfliktus, iškilusius tarp mokinių, mokytojų, tėvų.  

29. Gali teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams.  



VI. GIMNAZIJOS  seimo PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI  

30.Seimo  prezidentas privalo vesti  mokinių seimo posėdžius.  

31. Gimnazijos seimo  prezidentas, blogai vykdantis pareigas, blogai besimokantis ar 

nepavyzdingai pasielgęs, gali būti atstatydintas mokinių seimo posėdyje.  

32. Gimnazijos seimo  prezidento teisės ir pareigos:  

33.1. sušaukti neeilinį mokinių seimo posėdį;  

33.2. pateikti žodinį ar raštišką užklausimą gimnazijos administracijai ir gauti 

atsakymą;  

33.3.susitikti su gimnazijos administracija, spręsti mokinių problemas;  

34.4.dalyvauti seminaruose ir mokymuose . 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

35. Gimnazijos mokinių seimo nuostatai gali būti keičiami ir papildomi mokinių seimo 

narių  

iniciatyva.  

36. Mokinių seimo nuostatai yra viešas dokumentas.  


