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BIRŽŲ RAJONO NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ 
SAVIVALDOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS 
BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

1. Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos Mokinių savivalda – renkama 
mokinių savivaldos institucija. 

1. Mokyklos mokinių savivalda – kolegiali mokinių grupė, reguliariai svarstanti ir teikianti 
siūlymus Mokyklos tarybai bei administracijai ugdymo proceso tobulinimo, prevencinės veikos, 
projektų rengimo ir įgyvendinimo, renginių organizavimo klausimais. 

2. Mokinių savivaldos atstovai – mokinių prezidentas, du kiti mokiniai, išrinkti į Mokyklos tarybą 
ir V-X klasių seniūnai. 

3. Mokinių savivalda vadovaujasi Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais, 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, LMP sprendimais, Lietuvos 
Respublikos švietimą reglamentuojančiais teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais,  veikia 
pagal patvirtintus Mokinių savivaldos nuostatus, kurie neprieštarauja Mokyklos nuostatams. 

4. Mokinių savivaldos nariai dirba pagal susidarytą veiklos planą, patvirtintą mokyklos 
direktoriaus. 

II SKYRIUS 
MOKINIŲ SAVIVALDOS SUDARYMAS IR VEIKLOS PRINCIPAI 

5. Mokinių savivaldą sudaro: mokinių prezidentas ir V-X klasių seniūnai. 
6. Mokinių savivaldos dalis (V-X klasių seniūnai) formuojama rinkimų būdu vieneriems mokslo 

metams. 
7. Mokinių prezidentas renkamas kas treji metai slaptu mokyklos bendruomenės narių balsavimu. 
8. Pirmajame savivaldos pasitarime nariai pasiskirsto pareigomis, numato kuruojamas sritis 

(kultūrinių renginių organizavimas, sporto renginių organizavimas, ugdymo proceso 
organizavimas ir vykdymas, prevencinės veiklos vykdymas, projektų rengimas ir vykdymas). 

9. Mokinių savivalda turi teisę pašalinti savo narį, jeigu jis neatlieka savo pareigų, neateina į 
savivaldos pasitarimus. 

10. Sprendimai priimami, jeigu už jį balsuoja daugiau nei pusė Mokinių savivaldos narių.  
11. Mokinių savivalda renkasi kartą per mėnesį. 
12. Be savivaldos narių, savivaldos sprendimu, į posėdį, veiklą gali būti kviečiami mokiniai, tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 
13. Savivaldos veiklą kuruoja mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. 

III SKYRIUS 
MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

14. Mokinių savivaldos tikslas – vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos 
veiklos klausimus, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus. 

15. Mokinių savivaldos uždaviniai: 



15.1. ugdyti mokinių kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę ir pareigą, socialinius 
įgūdžius; 

15.2. numatyti ir vykdyti mokinių savivaldos veiklą, būti pavyzdžiu visai mokinių bendruomenei; 
15.3. organizuoti ir vykdyti veiklas mokiniams; 
15.4. bendradarbiauti su kitomis miesto švietimo įstaigų mokinių savivaldomis bei jaunimo 

organizacijomis; 
15.5. padėti spręsti problemas, susijusias su mokyklos veikla; 
15.6. bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe, atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje; 
15.7. palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas mokykloje ir visuomeniniame gyvenime. 

IV SKYRIUS  
MOKINIŲ SAVIVALDOS FUNKCIJOS 

16. Mokinių taryba: 
16.1. vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas, analizuoja ir 

formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos kausimais, atstovauja mokinių poziciją 
mokyklos savivaldos institucijose, teikia pasiūlymus gerinant ugdymo proceso 
organizavimą; 

16.2. svarsto mokyklos veiklos programos, ugdymo plano projektus, mokyklos nuostatų, vidaus 
darbo tvarkos taisyklių projektus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo; Informuoja klasių 
mokinius apie mokyklos administracijos, Mokyklos tarybos priimtus sprendimus ar 
nutarimus; 

16.3. vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevencinę veiklą mokykloje; Rūpinasi drausmės ir 
tvarkos palaikymu mokykloje; 

16.4. inicijuoja patys bei padeda mokytojams organizuoti įvairius renginius, akcijas ir į jas 
įtraukia savo klasės mokinius; 

16.5. padeda realizuoti mokinių iniciatyvas neformaliojo ugdymo veikloje. 
17. Prezidentas: 
17.1. organizuoja Mokinių tarybos posėdžius; Kartu su savivaldos nariais atstovauja mokinių 

interesams mokykloje ir už mokyklos ribų (rajone, respublikoje); 
17.2. kartą per mėnesį susitinka su mokyklos administracija ir aptaria mokinių iniciatyvas ir 

problemas; 
17.3. vadovauja savivaldos veiklai ir atsako už savivaldos veiklos rezultatus, atstovauja mokinių 

interesams kitose institucijose; 
17.4. rūpinasi, kad savivaldos nariai laikytųsi savivaldos  nuostatų, kontroliuoja savivaldos narių 

veiklą;  
17.5. inicijuoja įvairių moksleiviams rūpimų klausimų svarstymą visose savivaldos institucijose;  
17.6. reprezentuoja savo mokyklą už jos ribų. 

V SKYRIUS 
MOKINIŲ SAVIVALDOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

18. Teisės: 
18.1. gauti iš mokyklos administracijos informaciją, reikalingą mokinių savivaldos darbui; 
18.2. pasitraukti iš veiklos savo noru, apie tai pareiškiant raštu; Kiekvienas savivaldos narys turi 

teisę išsakyti savo nuomonę bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti savivaldos veikloje;  
18.3. suderinus informaciją su mokyklos administracija, klasių vadovais, skelbti ją mokyklos 

teritorijoje tam skirtose vietose, gauti savo atstovams laiko pasisakymams klasių valandėlių 
metu ir tėvų susirinkimų metu; 

18.4. susipažinti su norminiais mokyklos dokumentais ir jų projektais, teikti savo pasiūlymus; 
18.5. pagal poreikį atstovauti mokiniams, bendraujant su mokyklos administracija, svarstant 

mokyklos veiklos klausimus pedagogų posėdžiuose, susirinkimuose;   



19. Pareigos: 
19.1. priimti sprendimus, susijusius su savivaldos veikla, informuoti apie tai mokinius, mokyklos 

administraciją; 
19.2. teikti siūlymus gerinant ugdymo proceso organizavimą, dalyvauti rengiant mokyklos veiklos 

planus; 
19.3. teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams; 
19.4. bendrauti su kitose mokymosi įstaigose esančiomis mokinių tarybomis; 
19.5. dalyvauti sprendžiant konfliktus, iškilusius tarp mokinių, mokytojų, tėvų; 
19.6. sąžiningai atlikti pavestas užduotis; 
19.7. laikytis mokyklos vidaus tvarkos taisyklių. 


