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Velžio gimnazijos mokinių parlamento nuostatai 

          

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Parlamentas– aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja Velžio gimnazijos mokinių  

interesams. Mūsų pagrindinis tikslas yra suburti vyresnių klasių moksleivius, kurie aktyviai 

dalyvautų gimnazijos gyvenime, rūpintųsi moksleivių užimtumu ir saugumu. Pagrindinis uždavinys 

yra bendradarbiauti su gimnazijos administracija, mokytojais, aptarnaujančiu personalu, planuoti ir 

organizuoti moksleivių laisvalaikį ir renginius. 

II. VIDAUS STRUKTŪRA 

1. Parlamentą sudaro nelyginis skaičius narių iš I-IV gimnazinių klasių mokinių. 

2. Į parlamento veiklą gali įsijungti kiekvienas I-IV gimnazinių klasių mokinys, pritarus esamiems 

gimnazijos parlamento nariams. 

3. Kandidatuoti į gimnazijos prezidentus gali 8, I-III gimnazinių klasių mokiniai, turintys dvi 

rekomendacijas iš gimnazijos mokytojų ar administracijos. Rinkimai vyksta gegužės mėnesį. 

4. Parlamentui vadovauja prezidentas.  

5. Prezidentas renkamas 1 metų kadencijai. 

6. Parlamento posėdis ir jame priimti nutarimai yra teisėti, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių.  

7. Parlamento nariai atstovauti gimnazijos taryboje išrenkami slaptu balsavimu parlamento 

posėdžio metu. 

 

III. PARLAMENTO VEIKLOS TIKSLAI 

 

1. Ugdyti socialinius ir demokratinius įgūdžius.  

2. Skatinti aktyvų dalyvavimą pilietinėje visuomenėje.  

3. Skatinti mokinių organizacijų kūrimąsi ir jau esančių organizacijų veiklą.  

4. Rengti labdaros, šalies ir rajono gražinimo bei kitas akcijas.  

5. Rūpintis turiningu mokinių laisvalaikiu ir popamokine veikla.  

6. Padėti mokyklos administracijai spręsti įvairias mokinių problemas mokyklose.  

7. Palaikyti ryšius su kitomis mokinių tarybomis ir užsienio šalių jaunimo organizacijomis.  

 

IV. PARLAMENTO VEIKLA 

  

1. Parlamento nariai turi teisę: 

   1.1. Dalyvauti parlamento narių posėdyje, turėdami sprendžiamojo balso teisę. 

   1.2. Teikti pasiūlymus parlamento veiklai. 

1.3. Gauti reikiamą informaciją iš gimnazijos vadovų, gimnazijos tarybos, bei mokytojų. 

1.4. Kviesti į savo susirinkimus gimnazijos vadovus; gimnazijos tarybos atstovus; bendruomenės 

narius. 

1.5. Priimti sprendimus mokinių parlamento kompetencijos klausimais. 

2. Parlamento narys privalo: 

    2.1. Laikytis parlamento nuostatų. 

    2.2. Vykdyti Parlamento priimtus sprendimus. 

    2.3. Būti aktyviu bei gerbti kitų tarybos narių nuomonę. 

    2.4. Skleisti bendruomenei informaciją apie savo veiklą, organizuoti diskusijas švietimo ir 

popamokinių renginių klausimais. 



    2.5. Rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje. 

 

 V. PARLAMENTO FUNKCIJOS 

 

1. Seminarų, konferencijų, forumų, susitikimų organizavimas mokiniams, besidomintiems 

mokinių organizacijų veikla.  

2. Rengti ir organizuoti projektus. 

3. Konkursų, festivalių, švenčių, sportinių varžybų, turistinių sąskrydžių organizavimas.  

4. Atstovavimas mokinių interesams svarstant aktualias moksleiviams problemas, ugdymo 

procese.  

5. Bendradarbiavimas su kitų rajonų mokinių savivaldomis ir užsienio šalių jaunimo 

organizacijomis.  

6. Analizuoti aktualius moksleiviams įstatymus.  

7. Teikti siūlymus dėl elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių.  

8. Reaguoti į aktualijas, bendruomenės nuomonę.  

 

VI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI 

 

1. Fizinių asmenų ir nevyriausybinių organizacijų dovanotos lėšos.  

2. Labdaros ir paramos fondų dovanotos lėšos.  

            3.   Gimnazijos materialinė bazė. 

 

VII. NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS  

 

1. Siūlymus pakeisti ir papildyti nuostatus gali teikti tik parlamentas.  

2. Nuostatų pakeitimus ir papildymus posėdžiui gali teikti kiekvienas parlamento narys.  

 


