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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Kauno technologijos universiteto gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių 

savivaldos nuostatai (toliau – Nuostatai) apibrėžia mokinių savivaldos įgyvendinimo principus ir 

tvarką. 

2. Nuostatai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių 

konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

Gimnazijos įstatais. 

3. Nuostatuose vartojamos Nuostatų 2 punkte išvardintuose teisės aktuose apibrėžtos sąvokos. 

4. Gimnazijos mokinių savivaldą sudaro Mokinių taryba ir jai vadovaujantis Gimnazijos mokinių 

prezidentas (toliau – Prezidentas).  

5. Gimnazijos mokinių savivalda grindžiama susiklosčiusiomis tradicijomis. 

6. Gimnazijos mokinių savivaldos kompetenciją apibrėžia Gimnazijos įstatai. 
7. Mokinių taryba viena arba kolegialiai su kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis svarsto klausimus ir 

priima sprendimus pagal kompetenciją, apibrėžtą Gimnazijos įstatuose, daro įtaką Gimnazijos direktoriaus 

priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. 
8. Mokinių taryba veikia vadovaudamasi demokratiškumo, atvirumo, lygiateisiškumo, kolegialumo ir 

iniciatyvumo principais. 

9. Gimnazijos mokinių savivaldos funkcijos: 

9.1. Atstovauti mokinių interesams Gimnazijoje ir už jos ribų. 

9.2. Drauge su kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis spręsti Gimnazijos veiklos klausimus 

pagal Gimnazijos įstatuose apibrėžtą kompetenciją. 

9.3. Dalyvauti rengiant ir svarstant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus. 

9.4. Teikti siūlymus dėl mokymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros. 

9.5. Svarstyti Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. 

9.6. Inicijuoti ir padėti įgyvendinti Gimnazijos renginius, akcijas, prevencines programas. 

9.7. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis, mokinių 

pilietines ir bendruomenines iniciatyvas skatinančiomis organizacijomis. 

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ PREZIDENTAS 

 

10. Gimnazijos mokinių prezidentas yra Gimnazijos mokinių demokratiniuose, tiesioginiuose ir 

slaptuose rinkimuose išrinktas aukščiausius įgaliojimus turintis Gimnazijos mokinių savivaldos 

atstovas, vadovaujantis Gimnazijos Mokinių tarybai ir atstovaujantis mokinių interesams 

Gimnazijoje ir už jos ribų. 

11. Prezidento rinkimų tvarka: 

11.1. Bendrosios Prezidento rinkimų nuostatos: 

11.1.1. Gimnazijos prezidento rinkimus organizuoja kadenciją baigiantis Prezidentas. 

11.1.2. Rinkimus vykdo Prezidento iniciatyva sudaryta ir su Mokinių taryba suderinta rinkimų 

komisija. 

11.1.3. Naujasis Prezidentas išrenkamas iki einamųjų mokslo metų rudens atostogų. 
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11.2. Reikalavimai kandidatams į Prezidento postą: 

11.2.1. Kandidatu gali būti antrųjų arba trečiųjų Gimnazijos klasių moksleiviai, iki Prezidento 

rinkimų mokęsi Gimnazijoje ne trumpiau kaip vienerius mokslo metus. 

11.2.2. Kandidatas turi būti mokinys, kurio elgesys, pažangumas ar kiti veiksmai, nesuderinami 

su įsipareigojimais Gimnazijai, nebuvo svarstyti Gimnazijos tarybos susirinkime. 

11.3. Rinkimų eiga: 

11.3.1. KTUG mokinių prezidento rinkimus sudaro penki etapai, vykstantys pagal rinkimų 

komisijos Gimnazijos tinklalapyje paskelbtą grafiką:  

11.3.1.1. I etapas – kandidatų registracija: 

11.3.1.1.1. Gimnazistas, norintis tapti Prezidentu, apie savo kandidatavimą nurodytu 

laiku turi pranešti rinkimų komisijai, kuri jam įteikia registracijos formą. 

11.3.1.1.2. Gavęs registracijos formą, kandidatas turi ją užpildyti iki rinkimų 

komisijos nurodyto laiko. 

11.3.1.1.3. Kandidato registracijos formą sudaro: asmeninė kandidato informacija ir 

rinkimų lapai su 30 jį remiančių kitų gimnazistų parašų. 

11.3.1.1.4. Iki rinkimų komisijos nurodyto laiko pateikęs registracijos formą rinkimų 

komisijai, asmuo tampa oficialiu kandidatu į Prezidento postą. 

11.3.1.2. II etapas – rinkiminių programų viešinimas. 

11.3.1.2.1. Rinkimų komisijos nurodytu laiku kandidatai į Prezidento postą turi 

pradėti viešinti savo rinkimines programas. 

11.3.1.2.2. Kandidatai viešinti rinkimines programas gali: mokyklos ir klasių 

skelbimų lentose, Gimnazijos foje esančiame televizoriuje, internetiniame 

puslapyje bei Gimnazijos Mokinių tarybos Facebook paskyroje. 

11.3.1.3. III etapas – kandidatų į Prezidento postą debatai. 

11.3.1.3.1. Debatai yra organizuojami rinkimų komisijos nurodytų laikų, suderinus jį 

su kandidatais. 

11.3.1.3.2. Debatai yra atviri ir juose dalyvauti gali visi Gimnazijos bendruomenės 

nariai. 

11.3.1.3.3. Debatų metu kandidatai trumpai (skiriama 10 min.) prisistato ir pristato 

savo rinkimų programą. 

11.3.1.3.4. Debatų metu kandidatams užduodami klausimai apie jų rinkimų 

programą, patirtį bei veiklos planus, tapus Prezidentu.  

11.3.1.4. IV etapas – balsavimas. 

11.3.1.4.1. Balso teisę turi visi Gimnazijos mokiniai: 

11.3.1.4.1.1. Pirmuosius metus Gimnazijoje besimokantys pirmųjų klasių 

mokiniai turi po pusę balso. 

11.3.1.4.1.2. Antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų klasių gimnazistai turi po vieną 

balsą. 

11.3.1.4.2. Balsavimas vyksta pagal absoliučios daugumos rinkimų sistemą: 

11.3.1.4.2.1. Jei pirmajame ture kuris nors kandidatas surenka 50 procentų ir 

vieną balsą, jis skelbiamas rinkimų nugalėtoju. 

11.3.1.4.2.2. Jei pirmajame rinkimų ture nė vienas kandidatas nesurenka 50 

procentų ir vieno balso, du daugiausia rinkėjų balsų surinkę kandidatai 

patenka į antrąjį rinkimų turą. 

11.3.1.4.2.3. Antrajame rinkimų ture daugiausia balsų surinkęs kandidatas 

tampa Prezidentu. 

11.3.1.4.2.4. Rinkimų baigtis: 

11.3.1.4.2.4.1. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose balsavo daugiau nei 50 

procentų rinkimų teisę turinčių asmenų. 
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11.3.1.4.2.4.2. Rinkimuose balsavus mažiau nei 50 procentų rinkimų teisę 

turinčių asmenų, rinkimai laikomi neįvykusiais, todėl per savaitę nuo 

neįvykusių rinkimų skelbiama pakartotinių rinkimų data. 

11.3.1.4.2.4.3. Du kartus iš eilės neįvykus rinkimams, Prezidentą vienerių metų 

kadencijai paprastąja balsu dauguma iš savo tarpo skiria veikianti 

Mokinių taryba.  

11.3.1.5. V etapas – inauguracija. 

11.3.1.5.1. Rinkimų komisijai patvirtinus, kad rinkimai įvyko ir naujasis Prezidentas 

yra išrinktas, įvyksta jo inauguracija. 

11.3.1.5.2. Inauguracijos datą nustato Mokinių taryba. 

11.3.1.5.3. Naujojo Prezidento kadencija prasideda nuo inauguracijos dienos. 

12. Prezidento kadencija – 1 metai. 

13. Prezidento įgaliojimai: 

13.1. Nutrūksta pasibaigus Prezidento kadencijai, pasitraukus iš pareigų arba išvykus mokytis į 

kitą  mokyklą. 

13.2. Prezidento įgaliojimams nutrūkus nepasibaigus kadencijai, Mokinių taryba iš savo tarpo 

paprastąja balsų dauguma išrenka laikinąjį Prezidentą, einantį pareigas iki naujų eilinių 

Prezidento rinkimų. 

 

 

III. MOKINIŲ TARYBA 

 

14. Mokinių taryba – kolegialus Gimnazijos savivaldos organas, kurį sudaro tiesioginiuose 

visuotiniuose Gimnazijos mokinių rinkimuose renkamas jai pirmininkaujantis Prezidentas ir nariai, 

išrinkti iš pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų Gimnazijos klasių atstovų. 

15. Mokinių tarybos kadencija – 1 metai. 

16. Mokinių tarybos rekomenduojama sudėtis: trys pirmokų atstovai, po keturis antrokų ir trečiokų 

atstovus. Mokinių taryboje atstovaujamų amžiaus grupių proporcijos gali būti keičiamos 

atsižvelgiant į mokinių bendruomenės aktyvumą.  

17. Mokinių tarybos rinkimus vykdo naujai išrinktas Prezidentas. 

18. Mokinių tarybos rinkimų eigą sudaro penki etapai: 

18.1. I etapas – rinkimų komisijos sudarymas. Rinkimų komisiją sudaro naujai išrinktas 

Prezidentas ir Mokinių tarybos nariai, nekandidatuojantys į naujos sudėties Mokinių tarybą. 

18.2. II etapas – kandidatų registracija:  

18.2.1. Registracijoje dalyvauja  pirmųjų, antrųjų ir trečiųjų Gimnazijos klasių moksleiviai. 

18.2.2. Kandidatai užpildo rinkimų komisijos parengtas anketas. 

18.3. III etapas – rinkimų komisijos pokalbis (interviu) su kandidatais. 

18.4. IV etapas – rinkimai: 

18.4.1. Rinkimų komisijos posėdis yra uždaras. 

18.4.2. Rinkimų komisijos nariai turi patariamąjį balsą. 

18.4.3. Sprendimą dėl naujos sudėties Mokinių tarybos priima Prezidentas, atsižvelgęs į 

kandidatų anketinę informaciją, interviu rezultatus ir rinkimų komisijos rekomendacijas. 

18.5. V etapas – rinkimų rezultatų viešinimas. Išrinktoji Mokinių taryba įgaliojimus įgyja nuo jos 

sudėties paskelbimo Gimnazijos tinklalapyje dienos. 

18.6. Mokinių tarybos rinkimų rezultatai yra galutiniai ir neskundžiami. 

19. Mokinių tarybos nario įgaliojimai: 

19.1. Nutrūksta pasibaigus Mokinių tarybos kadencijai, pasitraukus iš Mokinių tarybos arba 

Mokinių tarybai 2/3 balsų priėmus sprendimą narį pašalinti dėl neveiklumo. 
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19.2. Mokinių tarybos nario įgaliojimams nutrūkus, Prezidentas gali skirti į jo vietą kitą aktyvų 

bendruomenės narį. 

20.  Mokinių tarybos veikla: 

20.1. Mokinių tarybos veiklą organizuoja jai vadovaujantis Prezidentas. 

20.2. Mokinių tarybos susirinkimai vyksta pagal poreikį bet ne rečiau nei du kartus per mėnesį. 

20.3. Mokinių tarybos susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 2/3 narių. 

20.4. Mokinių tarybos susirinkime sprendimai priimami, jei už juos balsuoja daugiau nei 50 

procentų susirinkimo dalyvių. 

20.5. Mokinių tarybos posėdžiai protokoluojami. Už protokolų rengimą ir tinkamą saugojimą 

atsakingas susirinkimo sekretorius. 

21. Mokinių tarybos veiklą kuruoja Gimnazijos direktorius arba jo paskirtas pavaduotojas ugdymui 

arba mokytojas. 

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS 

 

22. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo Mokinių taryboje dienos. 

23. Nuostatai keičiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Gimnazijos įstatų pakeitimus. 

 

 

 

 

 

 


