GIMNAZIJOS SENIŪNŲ TARYBOS NUOSTATAI
2019 metai
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Seniūnų taryba yra demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija gimnazijoje.
2. Seniūnų taryba yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.
3. Seniūnų tarybos tikslas yra:
3.1. atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
3.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
3.3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3.4. etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus gimnazijos direktoriui, pavaduotojoms, mokytojų
tarybai, gimnazijos tarybai;
3.5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;
3.6. dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant gimnazijos veiklos planą.
II SKYRIUS
SENIŪNŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS
4. Seniūnų tarybai vadovauja atviru (slaptu) balsavimu išrinktas gimnazijos prezidentas.
5. Seniūnų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį.
6. Seniūnų taryba renkama metams ir turi teisę pašalinti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį
(blogai vykdantį) savo pareigų. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant renkamas naujas narys.
III SKYRIUS
SENIŪNŲ TARYBOS FUNKCIJOS
7.
Seniūnų taryba:
7.1. ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę;
7.2. svarsto gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų
projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
7.3. planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį;
7.4. svarsto mokinių teisių gimnazijoje ir už gimnazijos ribų klausimus;
7.5. teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
7.6. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
7.7. padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
7.8. apie savo veiklą informuoja gimnazijos bendruomenę;
7.9. bendradarbiauja su kitomis mokyklomis;
7.10. laikosi gimnazijoje reglamentuotų mokinio taisyklių ir skatina jų laikytis kitus gimnazijos
mokinius.
IV SKYRIUS
ASMENS, DALYVAUJANČIO SENIŪNŲ TARYBOS VEIKLOJE, PAREIGOS
8. Asmuo, dalyvaujantis seniūnų tarybos veikloje, privalo:
8.1. vilkėti gimnazijos uniformą, t.y. švarką arba džemperį;
8.2. lankyti pamokas;
8.3. lankyti mokinių tarybos pasitarimus;

2

8.4. informuoti bendraklasius bei klasių vadovus apie mokinių tarybos veiklą;
8.5. vykdyti taryboje patikėtas pareigas.
V SKYRIUS
MOKINIŲ TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMŲ PABAIGA
9. Mokinių tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:
9.1. pasibaigia įgaliojimo laikas;
9.2. atsistatydina arba atstatydinamas už IV skyriaus nuostatų pažeidimus;
9.3. nesimoko gimnazijoje.
VI SKYRIUS
GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS BAIGIMAS
10. Seniūnų tarybos veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus tarybą.
11. Priimti sprendimą dėl mokinių tarybos reorganizavimo gali tik tarybos narių susirinkimas arba
jos veiklą kuruojanti direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Gimnazijos mokinių savivaldos prezidentė Rugilė Raudžiūtė

