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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Moksleivių savivalda (toliau - MS) - Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos institucija, kuri            
įgyvendina, savivaldos teises ir laisves netiesiogine įgyvendinimo forma. 

1.2. Moksleivių savivalda vadovaujasi Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos (toliau - mokyklos)          
nuostatais bei mokinių elgesio taisyklėmis, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos           
ir darbo ministerijos leidiniu “Savivaldos gidas. Mokinių savivaldos organizavimas ir vadyba           
mokykloje”, LR Švietimo įstatymu, JT Vaiko teisių konvencija, bei šiais nuostatais. 

1.3. MS tikslai ir uždaviniai yra: 
● Skatinti moksleivių pilietinį aktyvumą, atsakomybę; 
● Palaikyti moksleivių ryšį su mokyklos vadovybe, duoti galimybę moksleiviams pilnavertiškai          

atstovauti save mokykloje, kurti mokyklos mikroklimatą; 
● Organizuoti renginius, akcijas, projektus, pilietines iniciatyvas, žalingų įpročių prevencines         

programas. 
● Bendradarbiauti su kitomis Vilniaus, kitų Lietuvos miestų mokyklomis, skatinti moksleivių akiračio           

plėtimą; 
● Atstovauti mokyklai tarpmokyklinių ir kitų renginių metu. 

1.4. MS yra sudaroma vieneriems mokslo metams. 

2. Narystė MS 

2.1. MS sudaro MS nariai, aktyvūs 5-8 klasių moksleiviai, bei Mokyklos administracijos paskirtas MS             
Kuratorius. 

2.2. MS nariais gali tapti aktyvūs 5-8 klasių moksleiviai, MS Prezidentui ir MS kuratoriui pateikę              
motyvuotą prašymą įstoti į MS bei įsipareigoję laikytis MS nuostatų. MS Prezidentas kartu su MS               
Kuratoriumi ne vėliau kaip per 14 kalendorinių šį prašymą išsprendžia. 

2.3. MS narių teisės: 
● MS susirinkimų metu teikti idėjas, argumentuotai kritikuoti kito (-os, -ų) MS nario (-ės, -ių)              

pasisakymus bei nuomones, geranoriškai reaguoti į kritiką; 
● Turėti minties, sąžinės, pažiūrų, žodžio laisvę. 

2.4. MS narių pareigos: 
● Dalyvauti MS susirinkimuose (nepraleisti be pateisinamos priežasties daugiau nei trijų          

susirinkimų iš eilės); 
● Prisidėti prie renginių organizavimo; 
● Būti atsakingu, sąžiningu, gerbti mokyklos taisykles ir skatinti tai daryti kitus; 
● Informuoti MS narius dėl iškilusių problemų, jas spręsti. 

3. MS organai 

3.1. MS susirinkimas 

3.1.1. Priima sprendimus visų MS tikslų ir uždavinių įgyvendinimo klausimais. 

3.1.2. Pirmajame mokslų metų susirinkime slaptu balsavimu renka du mokinių atstovus į mokyklos            
tarybą (MS prezidentas automatiškai yra Mokyklos Tarybos narys). 

3.1.3. MS susirinkimus šaukia MS Prezidentas, jo įgaliotas asmuo, MS Viceprezidentas. 
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3.1.4. MS susirinkimai yra šaukiami ne rečiau, kaip kartą per mėnesį. 

3.1.5. Susirinkimus šaukiantis asmuo (asmenys) privalo informuoti elektroniniu būdu visus narius          
apie jo vietą, datą ir laiką ne mažiau nei prieš 3 kalendorines dienas. 

3.1.6. MS susirinkimai gali vykti fizinėje arba virtualioje erdvėje (elektroniniu ar nuotoliniu būdu). 

3.1.7. Visi sprendimai MS susirinkimuose, kuriuose susirinko kvorumas (½ + 1 MS narys), yra             
priimami paprasta balsų dauguma. 

3.1.8. MS susirinkimai yra protokoluojami vieno iš MS Prezidento paskirtų narių. 

3.2. MS Prezidentas 

3.2.1. Renkamas visuotiniais mokyklos 5-8 klasių moksleivių rinkimais, kuriuos reglamentuoja         
“Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos Moksleivių Savivaldos Prezidento rinkimų        
reglamentas”. 

3.2.2. MS Prezidentas veikia MS vardu, bei: 
● Kartu su MS kuratoriumi, pagal pateiktas 5-8 klasių moksleivių paraiškas, formuoja MS            

narių sudėtį; 
● Palaiko santykius su mokyklos administracija, su ja derina renginių planus;  
● Sudaro MS susirinkimų darbotvarkę, ją pildo MS narių pasiūlymais, pirmininkauja MS           

susirinkimams; 
● Įgyvendina MS narių susirinkimo sprendimus, atskiras funkcijas pavesdamas atlikti MS          

nariams. 
● Skiria MS viceprezidentą; 
● Atsako už MS tikslų įgyvendinimą; 
● Rengia praėjusių mokslo metų MS metinės veiklos ataskaitą ir pateikia ją visuotiniam            

mokinių susirinkimui. 

3.3. MS Viceprezidentas  
3.3.1. Yra skiriamas MS Prezidento. 

3.3.2. MS Viceprezidentas turi teisę šaukti MS susirinkimus.  

3.3.3. MS Viceprezidentas privalo užtikrinti MS susirinkimų protokolų persiuntimą mokinių         
bendruomenei. 

3.3.4. MS Viceprezidentas perima MS Prezidento pareigas jam negalint jų vykdyti. 

3.4. MS kuratorius 

3.4.1. MS kuratorius yra mokyklos paskirtas mokytojas, kuruojantis bei koordinuojantis savivaldos          
darbą su savivaldos nariais, mokyklos moksleiviais, mokyklos mokytojais bei administracija. 

3.4.2. MS kuratorius yra skiriamas mokyklos direktoriaus, atsižvelgiant į MS narių ir Prezidento            
raštiškus prašymus ir/ar rekomendacijas. 

3.4.3. MS kuratorius turi veto teisę savivaldos sprendimams. 

4. Įgaliojimų nutraukimas 
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4.1. Jei kuris nors MS narys neatlieka savo pareigų, bei nekreipia dėmesio į jam skiriamas pastabas,               
narys gali būti šalinamas iš pareigų. 

4.2. Kiekvienas MS narys turi teisę pasitraukti iš savo pareigų savo noru. 

4.3. MS Prezidentas gali būti nušalintas Savivaldos kuratoriaus sprendimu tam pritarus Mokyklos           
Tarybai arba tam pritariant ⅔ Moksleivių savivaldos narių. 

4.4. MS Viceprezidentas gali būti nušalintas savivaldos kuratoriaus arba MS Prezidento sprendimu. 

4.5. MS narys gali būti nušalintas savivaldos kuratoriaus arba MS Prezidento sprendimu. 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1. MS nuostatai priimami, keičiami ir pildomi MS narių susirinkimo metu kvalifikuota balsų dauguma             
(sutinkant ⅔ visų MS narių). MS nuostatai yra tvirtinami Mokyklos direktorės, pritarus Mokyklos             
Tarybai. 
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