
SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS ,,SENIŪNŲ SAMBŪRIS“  NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

1. Mosėdžio gimnazijos mokinių savivalda ,,Seniūnų sambūris“ yra demokratinė visų 

gimnazijos klasių mokinių atstovų išrinkta institucija. 

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

demokratiškumo, pilietiškumo, lygiateisiškumo, kolegialumo, kūrybiškumo ir iniciatyvumo.  

3. Mokinių savivalda veikia vadovaudamasi šiais nuostatais: Skuodo rajono Mosėdžio 

gimnazijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kitais teisės aktais. 

4. Nuostatuose vartojamos sąvokos: 

4.1. ,,Seniūnų sambūris“ – gimnazijos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokinių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinktų klasės atstovų. 

4.2. ,,Seniūnų sambūrio“ narys – gimnazijoje besimokantis mokinys, išrinktas savo 

klasės ir atstovaujantis jos interesams. 

4.3. ,,Seniūnų sambūrio“ pirmininkas – visuotinų gimnazijos mokinių rinkimų metu 

išrinktas Mokinių Prezidentas, užimantis vadovaujančias pareigas ir veikiantis 

demokratiškumo principais mokinių savivaldoje. 
 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

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

kylančias problemas bei inicijuoti jų sprendimą gimnazijoje ir už jos ribų. 

6. Uždaviniai: 

6.1. kūrybiškai prisidėti prie gimnazijos veiklos tikslų  uždavinių įgyvendinimo ir kurti 

emociškai darnią bei saugią ugdymosi ir darbo aplinką; 

6.2. puoselėti gimnazijos tradicijas ir inicijuoti naujus,  mokinių poreikius ir gimnazijos 

prioritetus atitinkančius renginius gimnazijoje; 

6.3. skatinti mokinių įsitraukimą į gimnazijos veiklos organizavimo procesus, nuolat į 

neformaliojo švietimo veiklas įtraukiant savo klasės kolektyvus; 

6.4.bendradarbiauti su gimnazijos taryba ir administracija, padedant užtikrinti nuolatinę 

gimnazijos pažangą; 

6.5. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietiškumą, kūrybiškumą lyderystę ir socialinę 

atsakomybę, atstovaujant gimnazijai gimnazijos, rajono ir šalies renginiuose. 
 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS STRUKTŪRA 
 

7. Mokinių savivaldą sudaro mokinių Prezidentas ir ,,Seniūnų sambūrio“ nariai: 

8. Mokinių Prezidentas: 

8.1. išrenkamas atskira tvarka pagal ,,Mokinių Prezidento rinkimų nuostatus“; 

8.2. atstovauja gimnazijos mokiniams, priimant sprendimus gimnazijoje ir už jos ribų; 

8.3. vadovauja ,,Seniūnų sambūriui“ ir organizuoja jos darbą; 



8.4. planuoja ir, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kviečia ,,Seniūnų sambūrio“ 

susirinkimus bei jiems vadovauja;  

8.5. prižiūri ir inicijuoja ,,Seniūnų sambūrio“ priimtų sprendimų vykdymą. 

9. ,,Seniūnų sambūrio“ nariai: 

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

9.2. veikia tikslingai, demokratiškai tarpusavyje pasiskirstę veiklos sritimis; 

9.3. rodo gero elgesio pavyzdį kitiems gimnazijos mokiniams; 

9.4. reguliariai ir aktyviai dalyvauja ,,Seniūnų sambūrio“ susirinkimuose; 

9.5. informuoja savo atstovaujamos klasės mokinius apie ,,Seniūnų sambūrio“ 

susirinkimuose priimtus nutarimus ir inicijuoja jų įgyvendinimą savo klasėje. 

 

V SKYRIUS 

,,SENIŪNŲ SAMBŪRIO“ IŠRINKIMAS, NUŠALINIMAS 
 

15. ,,Seniūnų sambūris“ sudaromas per pirmas dvi naujų mokslo metų savaites, kai 

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

16. ,,Seniūnų sambūrio“ nariui panorus palikti ,,Seniūnų sambūrį“, jį delegavusi klasė 

privalo pasirūpinti naujo nario delegavimu, užtikrindama jo rinkimų  demokratiškumą.  

17. ,,Seniūnų sambūrio“ narį delegavusi klasė gali pašalinti savo atstovą ir vietoj jo 

deleguoti naują narį, jei už tai balsuoja ne mažiau nei ½ visos klasės mokinių. 
 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

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

19. Nuostatų laikytis privalo visi Mokinių savivaldos ,,Seniūnų sambūrio“ nariai. 

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

sambūrio“ narių. 
 

————————————————— 

 


