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ŠIAULIŲ JOVARO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SEIMO VEIKLOS REGLAMENTAS 

 

 

I SKYRIUS 

MOKINIŲ SEIMO PASKIRTIS 
 

1.  Mokinių seimas – tai savanoriška progimnazijos savivaldos institucija, kurios paskirtis – 

atstovauti mokinių interesus, inicijuoti ir padėti organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti 

prevencines programas, teikti siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo 

programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoti savanorių judėjimą, dalyvauti rengiant 

progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarstyti progimnazijos direktoriaus 

teikiamus klausimus, susitarti dėl mokinių seimo veiklos organizavimo, deleguoti narius į 

progimnazijos tarybą.  

 

II SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

2. Mokinių seimo veiklos reglamentu (toliau – reglamentas) savo veikloje vadovaujasi 

mokinių seimo nariai.  

3. Progimnazijos mokinių seimas – visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti 

organizacija, vienijanti visus progimnazijos mokinius. 

4. Organizuojant progimnazijos mokinių seimo veiklą vadovaujamasi progimnazijos 

nuostatais, progimnazijos direktoriaus įsakymais, kitais progimnazijos veiklos dokumentais.  

 

III SKYRIUS 

 MOKINIŲ SEIMO TIKSLAS 
 

5.  Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.  

6. Skatinti mokinių lyderiavimo, iniciatyvumo, savarankiškumo ir kūrybiškumo įgūdžius. 

7. Formuoti mokinių kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, atsakomybę ir pareigą, 

socialinius įgūdžius. 

 

 

IV SKYRIUS  

MOKINIŲ SEIMO FORMAVIMAS IR STRUKTŪRA 
 

8. Mokinių seimą sudaro 15 narių, kuriuos sudaro 7–8 klasių  mokinių išrinkti atstovai.  

9. Mokinių seimui vadovauja jos narių išrinktas prezidentas ir jo pavaduotojas. 

10. Pagal aptartus kriterijus deleguoja 3 narius į progimnazijos tarybą. 

11. Mokinių seimas formuojamas vieneriems mokslo metams. 

12. Progimnazijos mokinių seimo veiklą inicijuoja  neformaliojo ugdymo organizatorius.  

 

 

 

 



V SKYRIUS 

MOKINIŲ SEIMO FUNKCIJOS 
 

13. Inicijuoti ir padėti organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 

programas.  

14. Dalyvauti rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarstyti 

progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.  

15. Bendradarbiauti su respublikos ir Šiaulių miesto mokinių savivaldomis, Lietuvos 

moksleivių sąjungos atstovais ruošiant renginius, projektus. 

16. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo 

programų plėtros, socialinės veiklos. 

17. Organizuoti savanorių judėjimą, atstovauti mokinių interesus. 

 

VI SKYRIUS  

MOKINIŲ SEIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

18. Mokinių seimo prezidento iniciatyva nariai pasiskirsto pareigomis.  

19. Mokinių seimo pirmininkas atsakingas už seimo narių posėdžių (susirinkimų) 

organizavimą.  

20. Posėdžių metu priimti nutarimai yra užrašomi į posėdžio protokolą.  

21. Mokinių seimo nutarimai priimami, jei posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 seimo 

narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia 

seimo pirmininko balsas.  

22. Mokinių seimo nariai bendradarbiauja su klasių seniūnais. 

23. Mokinių seimo prezidentas metų pabaigoje mokiniams ir administracijai pristato veiklos 

ataskaitą progimnazijos internetinėje svetainėje ar susirinkime. 

  

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

24. Dėl įvairių priežasčių metų eigoje negalint kažkuriam progimnazijos mokinių seimo 

nariui eiti pareigų, į jo vietą yra deleguojamas naujas narys.  

25. Progimnazijos mokinių seimo reglamentas gali būti keičiamas ir papildomas mokinių 

seimo narių iniciatyva. 

 

______________________ 


