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GIMNAZIJOS MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Gimnazijos mokinių parlamentas (toliau vadinamas Parlamentu) yra aukščiausia
gimnazijos mokinių savivaldos institucija.
2. Parlamentas vadovaujasi gimnazijos ir šiais nuostatais, taip pat gimnazijos Vidaus ir
darbo tvarkos taisyklėmis.
3. Parlamentas bendradarbiauja su gimnazijos administracija, miesto ir Lietuvos
Respublikos mokyklų savivaldomis.
4. Parlamentas nėra juridinis asmuo.
II. PARLAMENTO SUDĖTIS
5. Prezidentas.
6. Prezidento pavaduotojas.
7. Sekretorius.
8. Nariai – gimnazistai, išrinkti per Parlamento rinkimus (į Parlamentą gali būti
išrinkta iki 9 kandidatų).

III. PARLAMENTO NARIŲ RINKIMAI
9. Mokinių parlamento nariais gali būti išrinkti pažangūs 1 - 3 klasių mokiniai.
10. Gimnazistas, norintis būti mokinių parlamento nariu, turi dalyvauti Parlamento
rinkimuose.
11. Gimnazijos mokinių parlamentas renkamas dvejų metų kadencijai.
12. Prezidentas renkamas iš mokinių parlamento narių pirmo posėdžio metu.
13. Mokinių parlamento nario priesaiką priima mokinių balsavimu išrinkti gimnazijos
Parlamento nariai.
14. Parlamento rinkimų vykdymo datą nustato gimnazijos direktorius kartu su
gimnazijos mokinių parlamento prezidentu.

IV. PARLAMENTO VALDYMAS
15. Mokinių parlamentui vadovauja gimnazijos mokinių prezidentas.
16. Parlamentas savo veiklą planuoja organizuodamas mokinių parlamento
susirinkimus. Susirinkimas laikomas įvykusiu, kai susirinkime dalyvauja daugiau nei pusė
Parlamento narių.

V. PARLAMENTO FUNKCIJOS
17. Teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo
programų ir socialinės veiklos.
18. Keičiasi veiklos patirtimi, bendradarbiauja su analogiškomis miesto, rajono, šalies
ir užsienio mokyklų mokinių savivaldomis.
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19. Padeda gimnazijos administracijai spręsti mokiniams aktualias problemas.
20. Puoselėja gimnazijos tradicijas.
21. Rengia projektus, akcijas, skatinančius jaunimo iniciatyvą, atsakomybę,
kūrybiškumą.
22. Padeda adaptuotis naujiems gimnazijos mokiniams.
23. Tiria gimnazistų interesus ir poreikius.
24. Atstovauja gimnazijai už jos ribų.
25. Svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų,
programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
26. Deleguoja 5 Parlamento narius į gimnazijos tarybą, vienas iš jų – mokinių
parlamento prezidentas.
27. Gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu.
28. Aptaria ir organizuoja popamokinę veiklą ir laisvalaikį.
29. Organizuoja mokinių socialinę veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu
gimnazijoje.
30. Informuoja gimnazijos mokinius apie svarstomus klausimus, priimtus sprendimus.

VI. PARLAMENTO NARIŲ TEISĖS
31. Rinkti ir būti išrinktam prezidentu, prezidento pavaduotoju, sekretoriumi.
32. Suderinus su mokytojų tarybos pirmininku, dalyvauti mokytojų tarybos
posėdžiuose, gimnazijos tarybos posėdžiuose.
33. Dalyvauti diskusijose įvairiais svarstomais klausimais.

VII. PARLAMENTO NARIŲ PAREIGOS
34. Laikytis Parlamento nuostatų, gimnazijos Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių.
35. Dalyvauti visuose mokinių parlamento susirinkimuose.
36. Apie nedalyvavimą dėl itin svarbios priežasties pranešti Parlamento prezidentui.
37. Informuoti mokinius apie Parlamento posėdyje priimtus nutarimus.
38. Aktyviai dalyvauti posėdžiuose ir mokymuose.
39. Padėti spręsti gimnazijos mokiniams iškilusias problemas, teikti pasiūlymus.
VIII. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIO PAŠALINIMO IŠ PARLAMENTO PRIEŽASTYS
40. Pareigų nevykdymas, Parlamento narių negerbimas.
41. Mokinių parlamento nuostatų, gimnazijos Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių,
priėmimo į gimnaziją sutarties nesilaikymas.
42. Netinkamas pareigų vykdymas ir pasyvumas.
43. Parlamento narį gali siūlyti pašalinti visi mokinių parlamento nariai, gimnazijos
administracija.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Šios nuostatos priimtos steigiamajame mokinių parlamento susirinkime balsų
dauguma. Sprendimas patvirtinamas visų dalyvavusių parašais.
_________________

PRITARTA
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos
Mokinių Parlamento 2016 m. spalio 11 d. protokolo Nr. S1 - 33 nutarimu

