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PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos 

direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. 

įsakymu Nr. (1.3)V-65 

 

 

                              VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos mokinių savivalda yra demokratinė institucija. 

2. Mokinių savivalda veikia narių iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasi šiais principais: 

demokratiškumo, atvirumo, pilietiškumo, akademinės veiklos, lygiateisiškumo, kolegialumo ir 

iniciatyvumo.  

3. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Vilniaus šv. Kristoforo 

progimnazijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. Mokinių savivalda – progimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokinių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto mokinių prezidento – savivaldos 

vadovo – ir mokinių savivaldos narių, sudarančių Mokinių tarybą, dalyvaujančių Mokinių savanorių 

klube. 

4.2. Mokyklos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams). 

4.3. Rinkimų komisija – rinkimų organizavimo ir vykdymo mokykloje institucija. 

4.4. Mokinių prezidentas – demokratiškumo principais mokinių savivaldoje veikiantis, 

renkamas mokinys, užimantis vadovaujančias jos pareigas. 

4.5. Savivaldos narys – mokykloje besimokantis mokinys, priklausantis bet kuriai iš 

Mokinių savivaldos institucijų. 

4.6. Mokinių taryba – progimnazijos mokinių klasių išrinktų atstovų institucija. 

4.7. Mokinių savanorių klubas – savanoriškai prisijungusių progimnazijos mokinių 

institucija, padedanti Mokinių tarybai vykdyti suplanuotas veiklas. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – atstovauti mokinių interesams, spręsti su mokiniais susijusius klausimus ir 

kylančias problemas progimnazijoje ir už jos ribų. 

6. Uždaviniai: 

6.1. skatinti mokinių įsitraukimą į progimnazijos veiklos organizavimo procesus; 

6.2. organizuoti progimnazijos mokinių poreikius atitinkančius renginius progimnazijoje; 

6.3. bendradarbiaujant su Mokyklos taryba ir administracija užtikrinti nuolatinį 

progimnazijos pažangą; 

6.4. vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietiškumą ir socialinę atsakomybę.  
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS STRUKTŪRA 

 

7. Mokinių savivaldą sudaro prezidentas, Mokinių tarybos ir Mokinių savanorių klubo 

nariai. 

8. Prezidentas: 

8.1. atstovauja progimnazijos mokiniams priimant sprendimus progimnazijoje ir už jos ribų; 

8.2. vadovauja Mokinių tarybai ir organizuoja jos darbą; 

8.3. planuoja, organizuoja Mokinių tarybos posėdžius ir jiems vadovauja; 

8.4. ne rečiau kaip kartą per 2 savaites šaukia Mokinių tarybos susirinkimus;  

8.5. kontroliuoja Mokinių tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą. 

9. Mokinių taryba: 

9.1. atstovauja savo klasių mokiniams, aktyviai dalyvauja mokinių savivaldos veikloje; 

9.2. veikia tikslingai, nariai tarpusavyje pasiskirsto veiklos sritimis; 

9.3. rodo gero elgesio pavyzdį kitiems progimnazijos mokiniams; 

9.4. aktyviai dalyvauja Mokinių tarybos posėdžiuose; 

9.5. informuoja savo atstovaujamos klasės mokinius apie Mokinių tarybos posėdyje priimtus 

nutarimus. 

10. Mokinių savanorių klubas: 

10.1. padeda Mokinių tarybai vykdyti suplanuotas veiklas; 

10.2. klubo veikloje mokiniai dalyvauja savanoriškai. 

 

IV SKYRIUS 

VADOVO IŠRINKIMAS, ATSTATYDINIMAS, NUŠALINIMAS 

 

11. Prezidentu gali būti renkamas tik Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje besimokantis 

mokinys. 

12. Prezidento kadencija trunka vienus metus. Tas pats asmuo negali būti renkamas 

pezidentu daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės. 

13. Rinkimų procedūra: 

13.1. rinkimų laikotarpis prasideda likus ne mažiau kaip mėnesiui iki rinkimų datos. Jo 

pradžia yra laikoma Rinkimų komisijos sudarymo data. Rinkimų komisiją sudaro 10 narių (po 2 iš  

kiekvieno 5–8 klasių koncentro); 

13.2. Rinkimų komisija nustato rinkiminės agitacijos pradžią, reikiamų kandidatų 

dokumentų pateikimo datą, debatų tvarką, laiką, vietą;   

13.3. rinkimų dieną komisija vykdo rinkimus: išdalija balsavimo biuletenius, skaičiuoja 

balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus. 

14. Prezidento atstatydinimas, nušalinimas, pirmalaikiai rinkimai: 

14.1. prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru apie tai pranešdamas Mokinių 

tarybai; 

14.2. Mokinių tarybai pareiškus nepasitikėjimą, kai prezidento veikla prieštarauja 

nuostatams; 

14.3. pasitraukus prezidentui, per savaitę organizuojamas Mokinių tarybos posėdis, kuriame 

išrenkamas laikinas prezidentas. Per tris savaites skelbiami naujo prezidento rinkimai. 
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14.3. rinkimų dieną komisija vykdo rinkimus: išdalija balsavimo biuletenius, skaičiuoja 

balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ TARYBOS IŠRINKIMAS, NUŠALINIMAS 

 

15. Mokinių taryba sudaroma per pirmas dvi naujų mokslo metų savaites, kai kiekvienos 

klasės mokiniai išrenka į ją po 2 atstovus (seniūną ir jo pavaduotoją). 

16. Mokinių tarybos nariui panorus palikti Mokinių tarybą, jį delegavusi klasė privalo 

pasirūpinti, kas pakeistų išeinantį narį užtikrindama, kad naujasis narys būtų išrinktas visos klasės 

balsų dauguma.  

17. Mokinių tarybos narį delegavusi klasė gali pašalinti savo atstovą, jei už tai balsuoja ne 

mažiau nei ½ visos klasės mokinių. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Nuostatai yra viešas dokumentas ir skelbiamas progimnazijos internetiniame puslapyje. 

19. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių savivaldos nariai. 

20. Nuostatai gali būti papildomi ir koreguojami, jei tam pritaria 4/5 visų Mokinių tarybos 

narių. 

 

————————————————— 


