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PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SEIMONUOSTATAI

1. BENDROJI DALIS
1.1. Prienų „Žiburio“ gimnazijos Mokinių seimas (toliau GMS) yra mokinių savivaldos
organas.
1.2.

GMS bendrauja su kitomis mokyklomis, organizacijomis, kurių veikla siejasi su

jaunimo interesų tenkinimu.
2. GMS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Tikslai:
2.1.1. Suvienyti

gimnazijos

bendruomenę

bendrai

veiklai,

stiprinti

tarpusavio

bendradarbiavimą ir ryšius.
2.1.2. Skatinti mokinių kultūrinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir įtaką visuomenei.
2.1.3. Skatinti

mokinių

iniciatyvumą,

savarankiškumą

ir

kūrybiškumą,

dalyvavimą

savivaldoje gimnazijoje ir už jos ribų, ugdyti pilietinį sąmoningumą.
2.2. Uždaviniai:
2.2.1. Atstovauti visuomenėje mokinių interesams ir juos ginti formuojant bei įgyvendinant
Lietuvos jaunimo politiką.
2.2.2. Padėti mokiniams spręsti jų problemas, kai jie patys nepajėgūs tai padaryti.
2.2.3.Vykdyti prevencinį darbą.
2.2.4. Įtraukti kuo daugiau mokinių į mokyklos kultūrinį gyvenimą.

3. VEIKLA
3.1. Skleidžia informaciją apie savo veiklą, propaguoja GMS tikslus ir uždavinius.
3.2. Atstovauja mokinių interesams, sprendžia mokiniams aktualias problemas.
3.3. Kuria jaukią mokyklos aplinką.
3.4. Organizuoja renginius, posėdžius, susirinkimus, akcijas.

3.5. Vykdo

kitą

veiklą,

reikalingą

nuostatuose

numatytiems

tikslams

ir

uždaviniams

įgyvendinti.
3.6. Sudaro veiklos planus.

4. GMS NARYSTĖ, NARIŲ TEISĖS
4.1. GMS nariais gali būti I-IV klasių mokiniai, nepažeidžiantys gimnazijos taisyklių ir
LR Konstitucijos.
4.2. Mokiniai turi teisę:
-

rinkti ir būti renkami į GMS;

-

teikti pasiūlymus GMS veiklai gerinti;

-

dalyvauti GMS renginiuose.

4.3. GMS nariai privalo:
-

laikytis GMS nuostatų;

-

vykdyti įsipareigojimus;

-

aktyviai dalyvauti GMS veikloje;

-

laikytis mokinių elgesio, gimnazijos vidaus darbo taisyklių ir LR Konstitucijos.

4.4. Narytės netenkama GMS sprendimu:
-

pažeidus GMS nuostatus ar nutarimus;

-

pažeidus LR Konstituciją ar kitus įstatymus;

-

GMS praleidęs du susirinkimus iš eilės be pateisinamos priežasties yra perspėjamas,

o praleidęs trečią kartą yra pašalinamas iš GMS. Teisę prisijungti prie GMS veiklos jis turi
tik kitais mokslo metais.
5.STRUKTŪRA IR VALDYMAS
5.1. GMS – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija. Ji egzistuoja
atstovaujamosios demokratijos principu.
5.2. Gimnazijos mokinių seimo Prezidentas:
5.2.1. Prezidentas renkamas vieniems metams.
5.2.2. Prezidento rinkimai organizuojami spalio – lapkričio mėnesiais.
5.2.3. Prezidentas:

• atstovauja moksleivių interesams;
• padeda moksleiviams analizuoti jiems svarbias problemas, jas spręsti bei dalyvauti jas
svarstant.
• bendradarbiauja su gimnazijos administracija;
• bendradarbiauja su panašiomis mūsų šalies ir užsienio mokyklomis;
• Prezidento įgaliojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią dieną jis viešai
paskelbiamas (ar inauguruojamas).
• Pareigas eidamas Prezidentas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, mokinių
interesais, gimnazijos nuostatais, savo sąžine.
5.2.4. Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai:
• pasibaigia įgaliojimų laikas (viešai paskelbiamas naujas Prezidentas);
• atsistatydina pats (viešai);
• išvyksta iš mokyklos mokytis kitur;
• jis pašalinamas iš mokyklos;
• rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkščiai pažeidžiami rinkimų nuostatai;
• mokinių seimas viešai pareiškia nepasitikėjimą.
5.3. GMS tarybos narius deleguoja I-IV klasės, po 1 narį iš kiekvienos klasės.
5.4. GMS taryba renkama dvejiems metams.
5.5.

GMS:

-

priima nuostatus, juos keičia, papildo;

-

išklauso ataskaitas ir jas tvirtina;

-

turi teisę pašalinti iš prezidento pareigų;

-

teikia pasiūlymą šalinti iš GMS narių;

-

svarsto GMS veiklos planą.

5.6. Per pirmuosius GMS susirinkimus GMS nariai pasiskirsto pareigomis.

5. 7. GMS privalomos šios pareigos:
-

Prezidento pavaduotojas,

-

sekretorius,

-

atstovas spaudai

-

renginių fotografas

-

reklamų, skelbimų rengėjas,

5. 8.Visi GMS nariai turi balso teisę.
5.9. Posėdžiui pirmininkauja Gimnazijos mokinių seimo prezidentas, jam nesant
Prezidento pavaduotojas ar kitas paskirtas narys.
5.10. Posėdžiai vyksta kiekvieną savaitės pirmadienį po septynių pamokų
5.11. Prezidentas šaukia GMS posėdžius ir jiems pirmininkauja.
6.NUOSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
6.1. Teisę siūlyti keisti ar papildyti nuostatus bei teikti pasiūlymus turi kiekvienas GMS
narys.
6.2. Toks pasiūlymas su išdėstytais motyvais pateikiamas GMS tarybai ir joje tvirtinamas.

7. GMS RĖMĖJAI
7.1.

GMS rėmėjas gali būti visuomeninės organizacijos, juridiniai ir fiziniai asmenys,

pritariantys GMS tikslams.
7.2.

Rėmėjai gali teikti pasiūlymus, atstovauti bendruose projektuose ir renginiuose.

