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PRITARTA
Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktoriaus

JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA
SENIŪNŲ TARYBOS NUOSTATAI

1. Bendrosios nuostatos
1.1 Joniškio „Aušros“ gimnazijos seniūnų tarybos nuostatai (toliau-Nuostatai)
reglamentuoja Joniškio „Aušros“ gimnazijos mokinių savivaldos organizavimo
tvarką.
1.2 Joniškio „Aušros“ gimnazijos seniūnų taryba (toliau-Seniūnų taryba) veikia pagal LR
Konstituciją ir LR įstatymus, Joniškio „Aušros“ gimnazijos nuostatus ir vidaus
tvarkos taisykles.
1.3 Seniūnų tarybą sudaro mokinių Prezidentas ir klasių seniūnų susirinkimas (toliau –
Seniūnų susirinkimas).

2. Seniūnų tarybos tikslai ir uždaviniai
2.1 Atstovauti mokinių interesams, spręsti gimnazijoje iškilusias mokinių problemas.
2.2 Organizuoti kultūrinius renginius, pilietines ir savanorystes akcijas, prevencines
programas, kurti ir puoselėti gimnazijoje jaukią ir saugią atmosferą, paremta
kultūringu elgesiu, pagarba vienas kitam, tolerancija kitoms bendražmogiškomis
vertybėmis.
2.3 Teikti pasiūlymus ir pageidavimus gimnazijos administracijai ugdymo, popamokinės
veiklos, neformaliojo švietimo programų plėtros, projektinės, socialinės veiklos
organizavimo klausimais.
2.4 Bendradarbiauti su gimnazijos administracija; vykdyti jos ir Gimnazijos tarybos
priimtus potvarkius.
2.5 Svarstyti ir priimti mokinių savivaldos nuostatų pataisas, papildymus.
2.6 Deleguoti mokinius į Gimnazijos tarybą.
2.7 Seniūnų tarybos išrinkti atstovai turi teisę dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose, jei
yra svarstomi mokiniams rūpimi klausimai.
2.8 Rūpintis drausmės ir tvarkos palaikymu gimnazijoje, siekti ir skatinti moksleivius
laikytis aprangos kodo.
2.9 Bendradarbiauti su jaunimo organizacijomis rajone ir respublikoje.
2.10 Bendradarbiauti su kitų rajono, respublikos mokyklų mokinių savivaldų
institucijomis.
2.11 Griežtai laikytis Mokinių elgesio taisyklių, Garbingo elgesio internete kodekso; būti
pavyzdžiu moksleiviams.
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3. Mokinių prezidentas
3.1 Mokinių Prezidentas (toliau- MP) renkamas vadovaujantis Joniškio „Aušros“
gimnazijos Mokinių savivaldos institucijų rinkimų nuostatais (priedas Nr.1)
3.2 MP įgaliojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią jis viešai
paskelbiamas mokinių visuotiniame susirinkime (ar inauguracijos iškilmių
ceremonijos metu).
3.3 Pareigas eidamas MP vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, gimnazijos
vidaus tvarkos taisyklėmis, gimnazijos nuostatais, gimnazijos mokinių savivaldos
veiklą reglamentuojančiais dokumentais savo sąžine.
3.4 MP funkcijos:
3.4.1 atstovauti mokinių interesams, padėti spręsti jiems iškilusias problemas, jas
analizuoti;
3.4.2 bendradarbiauti su gimnazijos administracija bei mokytoju, kuruojančiu mokinių
savivaldą;
3.4.3 kartą per savaitę kviesti seniūnų susirinkimus;
3.4.4 reprezentuoti mokinių interesus gimnazijoje ir už jos ribų;
3.4.5 mokslo metu pabaigoje organizuoti Seniūnų darbų aptarimą, atsiskaityti už
padarytus darbus Seniūnų susirinkime.
3.5 MP įgaliojimai nutrūksta, kai jis baigia kadenciją, pats atsistatydina arba yra
nušalinamas.
3.6 MP gali būti nušalinamas, jei jis šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją
ar gimnazijos vidaus tvarkos taisykles.
3.7 Kai nutrūksta MP veiklos galiojimas, jo pareigas laikinai (iki kol bus išrinktas ir
viešai paskelbtas naujas MP) eina Seniūnų tarybos įgaliotas asmuo.
3.8 Prezidentą ar jo pavaduotoją gali atstatydinti visuotiniame Seniūnų susirinkime, jeigu
už tai pasisako daugiau nei 2/3 visų narių.
3.9 Priimant sprendimus ir balsuojant MP balsas dvigubinamas.
3.10 Atsistatydinus ar atstatydinus Prezidento nauji rinkimai organizuojami per du
mėnesius (su rinkimine kampanija) vadovaujantis Mokinių prezidento rinkimų
nuostatais Joniškio „Aušros“ gimnazijoje.

4. Klasių seniūnų susirinkimas
4.1 Klasių seniūnai yra renkami mokslo metams klasėse balsų dauguma ir deleguojami į
Seniūnų susirinkimą.
4.2 Klasių seniūnų funkcijos:
4.2.1 Renkasi kartą per savaitę;
4.2.2 Informuoja klasės draugus, auklėtoją apie Gimnazijos administracijos, Gimnazijos
tarybos ir Seniūnų tarybos institucijų priimtus sprendimus;
4.2.3 Informuoja klasės draugus apie gimnazijoje vykstančius renginius, akcijas,
projektus, kitą su mokiniais susijusią veiklą;
4.2.4 Esant reikalui vykdo savo klasės mokinių apklausas, pateikia jų rezultatus;
4.2.5 Seniūnas gali būti nušalinamas, jei jis šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos
Konstituciją ar gimnazijos vidaus tvarkos taisykles. Tokiu atveju klasė renka naują
seniūną.
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5. Visuotinis Seniūnų tarybos susirinkimas.
5.1 Visiems mokiniams svarbūs klausimai sprendžiami visuotiniame Prezidento ir
Seniūnų susirinkime- Seniūnų taryboje/
5.2 Šis susirinkimas gali būti sušauktas iškilus svarbiam reikalui (bet kurios mokinių
savivaldos institucijos grandies iniciatyva).
5.3 Visuotinio seniūnų tarybos susirinkimo funkcijos:
5.3.1 Svarsto ir priima mokinių savivaldos nuostatų pataisas, papildymus;
5.3.2 Deleguoja mokinius į Gimnazijos tarybą;
5.3.3 Turi teisę nušalinti MP.

6. Baigiamosios nuostatos.
6.1 Joniškio “Aušros” gimnazijos seniūnų tarybos nuostatai gali būti keičiami Prezidento
ar Seniūnų susirinkimo iniciatyva, jei už tai pasisako daugiau nei 2/3 visų visuotinio
Seniūnų tarybos narių.
6.2 Joniškio „Aušros“ gimnazijos seniūnų tarybos nuostatai įsigalioja nuo jų priėmimo
dienos visuotiniame Seniūnų tarybos susirinkime.
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Priedas Nr.1

MOKINIŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ
RINKIMŲ NUOSTATAI
Joniškio „Aušros“ gimnazijos Mokinių Prezidento rinkimų tvarka
1. Mokinių prezidento rinkimų organizavimo komisija:
1.1. MP rinkimų kampanija Joniškio „Aušros“ gimnazijoje organizuoja rinkimų komisiją, kurią
renka visuotinis gimnazijos Seniūnų susirinkimas (Prezidentas, Seniūnai).
1.2. Rinkimų komisiją sudaro nelyginis (3-9) 1-4g klasių mokinių skaičius: komisijos
pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius, nariai.
1.3. Rinkimų komisijos narys negali būti kandidatas į MP bei negali būti kandidato į MP
patikėtinis.
1.4. Rinkimų komisijos nariams griežtai draudžiama vykdyti agitaciją rinkimų dieną.
1.5. Komisijos pirmininkas atsako už visos rinkimų komisijos darbą: kviečia rinkimų komisijos
posėdžius, jiems pirmininkauja, parūpina rinkėjų sąrašus, parengia reikiama dokumentaciją
rinkimams, gamina rinkimų biuletenius, organizuoja oficialią kandidatų reklamą, prieš
rinkiminius debatus, stebi, kad nebūtų pažeidžiama rinkimų tvarka, vadovauja rinkimų
rezultatų skaičiavimui, organizuoja kandidatų į MP registravimą, organizuoja rinkimų
patalpos parengimą ir kt.
2. Kandidatų į MP kėlimas ir registravimas:
2.1. Kandidatuoti į MP gali 1-3g. kl. Mokiniai, jei jų elgesys nepažeidžia gimnazijos vidaus
tvarkos taisyklių, jei kandidatas nepažeidžia bendražmogiškų dorovės normų.
2.2. Kandidatus į MP gali kelti:
2.2.1. pavieniai asmenys (išsikelti patys save);
2.2.2. kandidatus gali iškelti moksleivių grupės ar klasės.
2.3. Kandidatų skaičius į MP neribojamas.
2.4. Kandidatai į MP baigiami registruoti likus 5 darbo dienoms iki rinkimų dienos.
3. Balsavimas:
3.1. Balsavimas vyksta tik rinkimų dieną.
3.2. Balsavimo vietą ir laiką nustato ir apie tai viešai paskelbia rinkimų komisija likus trims
dienoms iki rinkimų.
3.3. Rinkėjai gauna tik vieną rinkimų biuletenį.
3.4. Balsavimo teisę turi visi, tuo metu besimokantys gimnazijoje, mokiniai.
3.5. Balsavimas galimas elektroniniu būdu (naudojant e.dienyną Tamo).
3.6. Kokiu būdu vyks balsavimas, nustato Mokinių Prezidentas.
4. Balsų skaičiavimas:
4.1. Balsadežė atidaroma pasibaigus rinkimų laikui ir dalyvaujant visiems komisijos nariams.
4.2. Balsus skaičiuoja tik komisijos nariai.
4.3. Balsų skaičiavimo protokolą pildo komisijos sekretorius, po juo pasirašo visi komisijos
nariai.
4.4. Balsavimus stebėti ir balsų skaičiavimo metu stebėtojo teisėms gali dalyvauti 2-3
nepriklausomi stebėtojai – mokiniai iš įvairių klasių.
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4.5. Negaliojantys rinkimų biuleteniai:
4.5.1. nenustatyto pavyzdžio rinkimų biuleteniai;
4.5.2. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas pažymėjo kelis kandidatus;
4.5.3. rinkimų biuleteniai, kuriuose rinkėjas nepažymėjo nei vieno kandidato, už kurį balsavo;
4.5.4. subraukyti balsavimo biuleteniai (ištaisyta gali būti tik tvarkingai);
4.5.5 sprendimą dėl rinkimų biuletenio negaliojimo priima rinkimų komisijos pirmininkas.
5. Rinkimo balsų skaičiavimo protokolas pildomas rinkimams pasibaigus tą pačią dieną, protokole
užfiksuojami šie duomenys:
5.1. Iš viso galimų rinkėjų skaičius rinkimų dieną gimnazijoje.
5.2. Rastų rinkimų biuletenių balsadėžėje.
5.3. Nepanaudotų biuletenių skaičius.
5.4. Balsadėžėje rastų negaliojančių biuletenių skaičius.
5.5. Balsadėžėje rastų galiojančių rinkimų biuletenių skaičius.
5.6. Balsadėžėje rastų tinkamai panaudotų biuletenių skaičius už kiekvieną kandidatą į MP.
6. Rinkimų rezultatų nustatymas:
6.1. Išrinktų į MP laikomas tas kandidatas, jei rinkimuose dalyvavo ne mažiau 20% visų galimų
rinkėjų rinkimų dieną gimnazijoje.
6.2. Išrinktu į MP laikomas tas kandidatas, kuris gavo daugiausiai rinkėjų balsų (daugiau nei
kiti kandidatai).
6.3. Jei du ar daugiau kandidatų į MP gavo vienodą rinkėjų balsų skaičių, laimėtoju laikomas
vyresnis pagal amžių kandidatas.
7. Rinkimai į MP organizuojami rudenį (iki gimnazijoj vardadienio, lapkričio 23d. šventės).
8. MP inauguruojamas gimnazijos vardo dienos šventės metu.
9. Kandidato į MP teisės ir pareigos:
9.1. Suburti rinkimų komandą.
9.2. Agituoti žodžiu.
9.3. Kviesti reklamines konferencijas rinkėjams.
9.4. Ruošti rinkiminę kalbą.
9.5. Kviesti į debatus savo konkurentus.
9.6. Išsikelti save ir būti iškeltas draugų.
10. Kandidato į MP pareigos:
10.1. Pateikti prašymą rinkimų komisijai dalyvauti rinkimuose į MP likus 5 darbo dienoms iki
rinkimų dienos, t.p. foto nuotrauką ir trumpą savęs pristatymą raštu (popierinė ir elektroninė
versijos).
10.2. Pateikti rinkiminę savo būsimos veiklos programą likus 5 darbo dienoms iki rinkimų
dienos.
10.3. Viešai pristatyti savo rinkiminę programą rinkėjams.
10.4. Dalyvauti priešrinkiminiuose debatuose.
11. MP veiklos programa – svarbus dokumentas, kuriame atsispindi kandidato ir jo komandos
lūkesčiai.
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Kandidato į Lietuvos moksleivių parlamentą rinkimų tvarka.
12. Vadovaujantis Mokinių prezidento rinkimų tvarka renkamas gimnazijos kandidatas į LMP.
13. Kiekvienais metais organizuojant kandidato į LMP rinkimus vadovaujamasi paskutiniaisiais tais
metais galiojančiais LMP rinkimų dokumentais, mokinių Prezidentas organizuoja rinkimų
organizavimo pataisas savo potvarkiu, organizuoja kandidato į LMP rinkimus.

