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PANEVĖŽIO 5-OSIOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI 

 

1. BENDROJI DALIS 

 1.1. Panevėžio 5-osios gimnazijos Mokinių parlamentas (toliau Parlamentas) – mokinių savivaldos 

institucija. 

 1.2. Mokinių parlamentas veikia savo narių iniciatyva, bendradarbiauja su kitomis gimnazijos 

savivaldos institucijomis, gimnazijos administracija. Palaiko draugiškus ryšius su Lietuvos bei 

užsienio savivaldos institucijomis. 

 1.3. Mokinių parlamentas – ne pelno siekianti organizacija. 

 1.4. Mokinių parlamentas veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, gimnazijos nuostatais, Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

 1.5. Mokinių parlamento pavadinimas – Panevėžio 5-osios gimnazijos Mokinių parlamentas. 

 1.6. Mokinių parlamento būstinė – Danutės g. 12, LT-36235, Panevėžys. 

 1.7. Mokinių parlamento veiklos trukmė – dveji metai. 

2. MOKINIŲ PARLAMENTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 

 2.1. Mokinių parlamento tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų 

demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, 

mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę.   

 2.2. Uždaviniai: 

        •    skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą; 

        •    stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

        •    ugdyti gimnazijoje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, 

pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie gimnazijos kūrimo, jos grąžinimo, tradicijų palaikymo; 

        •    mokinių parlamento nariams dalyvauti įvairiuose veiklos srityse ir atstovauti mokinių 

interesus; 

        •    rengti mokinių apklausas, kurių pagrindinis tikslas – išsiaiškinti ko reikia, kad gimnazija 

būtų miela, o tarpusavio santykiai – nuoširdūs ir šilti. 

 2.3. Principai: 

        •    bendradarbiavimo; 

        •    prieinamumo, atvirumo; 

        •    demokratiškumo (kiekvieno teisė į savo nuomonę); 



        •    atsakingumo; 

        •    lygiateisiškumo; 

        •    atsiskaitomumo. 

 2.4. Mokinių parlamentas gali turėti ir kitus tikslus bei uždavinius, jei jie neprieštarauja LR 

įstatymams ar teisės aktams. 

3. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIAI 

 3.1. Mokinių parlamento nariais gali tapti klasių deleguoti arba savanoriai I-IV klasių mokiniai. 

4. PARLAMENTO STRUKTŪRA, FUNKCIJOS 

 4.1. Mokinių parlamento veiklai vadovauja mokinių parlamentas, mokinių valdyba, parlamento 

prezidentas. 

 4.2. Mokinių parlamentas – tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, priimanti sprendimus 

svarbiausiais Mokinių savivaldos klausimais. 

 4.3. Mokinių Parlamento funkcijos: 

        •    formuoti mokinių savivaldos institucijas; 

        •    tvirtinti mokinių parlamentą; 

        •    svarstyti gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų 

projektus ir teikti siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

        •    teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 

        •    tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, nutarimus ir pan. 

        •    išklausyti mokinių savivaldos institucijų ataskaitą ir vertinti jų veiklą; 

        •    svarstyti ir suderinti su gimnazijos vadovybe mokinių renginių planus; 

        •    inicijuoti gimnazijos laikraščio leidyba; 

        •    svarstyti mokinių teisių gimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus, neprieštaraujančius 

LR įstatymams ir gimnazijos vidaus tvarkai; 

        •    priimti sprendimus dėl neeilinių mokinių konferencijų sušaukimo; 

        •    teikti siūlymus ir pageidavimus gimnazijos vadovybei; Gimnazijos tarybai dėl mokinių 

elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių; 

        •    palaikyti ryšius su kitomis mokyklomis, jaunimo organizacijomis, klubais, judėjimais; 

        •   Mokinių parlamento posėdžiai protokoluojami. Protokolą pasirašo parlamento prezidentas ir 

posėdį protokoluojantis parlamento narys, renkamas protokolavimui kiekvieno posėdžio metu. 

 4.6. Mokinių parlamentas priima sprendimus atviru ar slaptu balsavimu dauguma balsų. Jei surinkti 

balsai yra lygūs, tai lemiamas balsas yra Mokinių parlamento prezidento. 

 4.7. Parlamento posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 parlamento narių. 

 4.8. Parlamento prezidentas renkamas balsavimu iš mokinių parlamento narių dvejiems metams. 



 4.9. Parlamento prezidentas ir 4 išrinkti parlamento nariai deleguojami į Gimnazijos Tarybą.  

 4.10. Mokinių Parlamentas turi teisę, pašalinti savo narį iš parlamento, jeigu jis neatlieka savo 

pareigų, neateina į parlamento posėdžius. Sprendimas priimamas, jeigu už tai balsuoja daugiau nei 

pusė Mokinių parlamento narių.  

4.11. Jei MP narys išeina iš parlamento arba yra pašalinamas, priimamas naujas narys, surinkęs 

daugiausiai balsų iš nepatekusių į Mokinių Parlamentą. 

 4.12. Mokinių parlamento prezidentas 

        •    reprezentuoja gimnaziją įvairiuose oficialiose institucijose; 

        •    atstovauja gimnazijos mokiniams gimnazijos savivaldos institucijose bei už gimnazijos 

ribų, svarstant mokinių ugdymo ir laisvalaikio organizavimo klausimus; 

        •    pirmininkauja mokinių susirinkimams, posėdžiams; 

        •    palaiko ryšius su gimnazijos administracija ir kitomis gimnazijoje veikiančiomis 

institucijomis; 

        •    vadovauja mokinių parlamentui; 

        •    prižiūri, kad darbas visose srityse vyktų sklandžiai; 

        •    teikia siūlymus ir padeda organizacinėje veikloje; 

        •    pasirašo mokinių parlamento posėdžių protokolus; 

        •    pasirašo gimnazijos mokinių vardu susitarimus su kitomis institucijomis bendradarbiavimo 

klausimais; 

        •    atsako už parlamento dokumentacijos išsaugojimą. 

 4.13. Parlamento prezidento įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, atsistatydinus ar atšaukus 

jį iš pareigų. 

 4.14. Prezidentą iš pareigų atšaukia parlamento nariai, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė narių. 

 4.15. Prezidento pavaduotojas – prezidentui nesant atlieka tas pačias funkcijas kaip ir pirmininkas. 

 4.16. Parlamento sekretorius – kruopščiai protokoluoja parlamento posėdžių eigą, rašo protokolus. 

 4.17. Mokinių valdyba – parlamento deleguoti nariai atlikti pavestas funkcijas. Rekomenduojamos 

valdybos funkcijos: švenčių organizavimas, sportinė veikla, žalingų įpročių prevencija, ūkinė 

veikla, ryšiai su visuomene, informavimas. 

5. MOKINIŲ PARLAMENTO PAREIGOS IR TEISĖS 

 Pareigos: 

        •    priimti sprendimus vadovaujantis šiais ir gimnazijos nuostatais, bei kitais vyriausybės 

įstatymais; 

        •    analizuoti veiklos rezultatus; 



        •    koreguoti bei numatyti tolimesnius tikslus; 

        •    veiklą planuoti; 

        •    skleisti informaciją apie vykdomą veiklą (stenduose, laikraštyje); 

        •    atsiskaityti už atliktą darbą juos išrinkusiai mokinių bendruomenei. 

 Teisės: 

        •    organizuoti atvirus ir uždarus posėdžius ne rečiau kaip kartą per savaitę (klasės 

susirinkimai), mėnesį (Parlamento posėdžiai), metus (mokinių konferenciją); 

        •    skleisti informaciją tam skirtose vietos (mokinių susirinkimuose ir mokyklos stenduose, 

laikraštyje) dalyvauti klasės tėvų susirinkimuose (jeigu pageidauja klasių auklėtojai); 

        •    gimnazijos administracijai raštiškai teikti pasiūlymus ir gauti į juos raštiškus atsakymus; 

        •    susipažinti su gimnazijos norminiais dokumentais ir jų projektais ir teikti jiems savo 

pasiūlymus; 

        •    iš gimnazijos administracijos gauti informaciją, susijusią su gimnazijos gyvenimu; 

        •    atstovauti mokinių interesams gimnazijos administracijos, mokytojų tarybos posėdžiuose, 

kuriuose svarstomi mokinių klausimai; 

        •    susitikti su gimnazijos direktoriumi ir kitais administracijos vadovais; 

        •    mokinių tarpe organizuoti apklausą ir referendumus; 

        •    dalyvauti svarstant drausmės pažeidimus; 

        •    priimti nutarimus svarstomais klausimais ir informuoti mokinius, gimnazijos administraciją 

bei kitas institucijas apie priimtą sprendimą; 

        •    teikti gimnazijos administracijai pasiūlymus dėl ugdomojo proceso; 

        •    bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldos institucijomis; 

        •    dalyvauti sprendžiant konfliktinius klausimus tarp mokinių, mokytojų ir tėvų; 

        •    suderinus su gimnazijos administracija, naudotis mokyklos video ir audio technika, 

patalpomis ir kt. 

        •    dalyvauti renkant kandidatus į Lietuvos moksleivių parlamentą. 

6. NUOSTATŲ PATEIKIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

 6.1. Norint pakeisti ar papildyti nuostatus tuos pakeitimus turi aptarti mokiniai, turintys balsavimo 

teisę. 

 6.2. Nuostatų pakeitimai ir papildymai turi būti patvirtinti daugiau kaip pusės narių. 

7. MOKINIŲ PARLAMENTO VEIKLOS NUTRAUKIMAS. 

 7.1. Mokinių parlamento veikla gali būti nutraukta, reorganizavus arba likvidavus gimnaziją. 

 7.2. Sprendimą dėl mokinių parlamento likvidavimo gali priimti tik mokinių konferencija 

(susirinkimas) Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais. 



 7.3. Nutraukus veiklą Mokinių parlamento sprendimu. Tai turi patvirtinti mokinių konferencija 

kartu nutraukdama ir savo veiklą. 

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS. 

 8.1. Gimnazijos parlamento nuostatai yra laisvai prieinami kiekvienam gimnazijos mokiniui. 

___________________________________________________ 

  


