
 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokinių savivaldos įstatai 

 

Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos mokiniai, atsižvelgdami į asmens konstitucinę teisę gauti 

kokybišką išsilavinimą ir siekdami įtvirtinti demokratiją mokykloje, sukūrė šiuos įstatus, kurie 

liudija mokinių susitarimą ugdyti demokratišką ir pilietišką visuomenę. 

 

1. BENDRIEJI NUOSTATAI 

 

1.1. Šie Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos (toliau - Gimnazijos) mokinių savivaldos įstatai 

reglamentuoja Gimnazijos mokinių savivaldos darbą, nusako jos sudėtį, pareigas bei galias. 

1.2. Šie įstatai galioja Gimnazijoje. 

1.3. Gimnazijos mokinių savivaldos tikslas - įtraukti Gimnazijos mokinius į mokyklos valdymą bei 

puoselėti pilietiškos ir demokratiškos visuomenės nuostatas. 

1.4. Gimnazijos mokinių savivaldos organai yra Prezidentas, Viceprezidentas, Gimnazijos mokinių 

taryba (toliau - GMT). 

 

2. PREZIDENTAS 

 

2.1. Prezidentas yra Gimnazijos mokinių bendruomenės vadovas.  Jis atstovauja Gimnazijos 

mokinių bendruomenei. Prezidento įgaliojimus nustato šie įstatai. 

2.2. Prezidentas reziduoja Gimnazijos prezidentūroje, kuriai skiriamos atskiros patalpos. 

2.3. Prezidentą vieneriems metams renka demokratiškai išrinkti GMT nariai.  

2.4. Prezidentu gali būti renkamas Gimnazijos mokinys, ne mažiau kaip metus mokęsis 

Gimnazijoje. Tas pats asmuo negali būti renkamas Prezidentu daugiau kaip dviem kadencijoms iš 

eilės. 

2.5. Kandidatu į Prezidentus registruojamas mokinys, atitinkantis 2.4. punkto sąlygas. Kandidatų į 

Prezidentus skaičius neribojamas. 

2.6. Išrinktas Prezidentas savo pareigas pradeda eiti po inauguracijos, kai seniūnų sueigos dalyvių 

akivaizdoje prisiekia būti ištikimas šiems Gimnazijos mokinių savivaldos įstatams, sąžiningai eiti 

savo pareigas ir būti visiems lygiai teisingas. 

2.7. Prezidentas: 

2.7.1.vadovauja mokinių savivaldai, koordinuoja visą jos darbą; 

2.7.2.atstovauja Gimnazijos mokinių bendruomenei oficialiuose renginiuose; 



 

2.7.3. dalyvauja pats arba deleguoja Viceprezidentą ar vieną iš GMT narių į Pedagogų Tarybos 

posėdžius, Gimnazijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pasitarimus, Tėvų komiteto susirinkimus, 

visus kitus susiėjimus, susijusius su Gimnazijos bendruomenės veikla; 

2.7.4. priima GMT narių, Viceprezidento atsistatydinimą; 

2.7.5. šaukia GMT posėdžius ir pirmininkauja jiems;  

2.7.6. šaukia seniūnų sueigą; 

2.7.7. pasirašo ir oficialiai skelbia ne vėliau kaip per savaitę jam pateiktus GMT nutarimus; 

2.7.8. turi teisę vetuoti GMT priimtus nutarimus ir motyvuotai grąžinti GMT pakartotinai 

svarstyti; 

2.7.9. per savaitę tvirtina jam pateiktus oficialių visuotinių apklausų rezultatus; 

2.7.10. tvirtina GMT narių pareigas ir funkcijas;  

2.7.11. likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki kadencijos pabaigos, kartu su GMT pateikia 

bendruomenei nuodugnią mokinių savivaldos veiklos ataskaitą; 

2.7.12. paleidžia GMT, jeigu ji nevykdo jai suteiktų įgaliojimų. GMT apleidus savo pareigas 

anksčiau laiko, Prezidentas, sukvietęs Rinkimų komisiją, rengia neeilinius GMT rinkimus. 

2.8. Prezidentas, įgyvendindamas jam suteiktus įgaliojimus, leidžia dekretus. 

2.9. Prezidento įgaliojimai nutrūksta, kai: 

2.9.1. pasibaigia jo įgaliojimų laikas; 

2.9.2. atsistatydina iš pareigų; 

2.9.3. seniūnų sueiga pašalina jį iš pareigų. 

2.10. Prezidentas gali būti pirma laiko pašalintas iš pareigų tik šiurkščiai pažeidęs šiuos įstatus arba 

sulaužęs priesaiką, taip pat savo poelgiu pažeminęs Gimnazijos prezidento vardą. Prezidentą 

pašalinti iš užimamų pareigų gali seniūnų sueiga 3/4 visų narių balsų. 

2.11. Prezidentui atsistatydinus, savo noru išėjus iš Gimnazijos arba seniūnų sueigai pašalinus jį iš 

pareigų, jo pareigas laikinai eina Viceprezidentas. 

2.12. 2.9. punkte išvardintais atvejais Prezidentui apleidus savo pareigas GMT bendradarbiaudama 

su Rinkimų komisija, ne vėliau kaip per dvi savaites privalo paskirti pirmalaikius Prezidento 

rinkimus. Jie turi būti surengti ne vėliau kaip per mėnesį. 

 

3. GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBA 

 

3.1. GMT - Gimnazijos mokinių savivaldos valdymo organas, jungiantis mokinių atstovus 

svarbiausiems mokinių veiklos uždaviniams bei problemoms spręsti. 

3.2. GMT sudaro 9 nariai, kurie patys iš narių išsirenka prezidentą per pirmąjį GMT posėdį, kuris 

privalo įvykti pirmą savaitę po rinkimų.  



 

3.3. Kiekvienas GMT narys koordinuoja tam tikrą savivaldos veiklą. GMT narių pareigybės: 

 3.3.1. klasių kuratorius. Informuoja ir asmeniškai perduoda informaciją klasių atstovams, jei 

yra būtinybė – visai klasei, per klasės valandėlę; 

3.3.2 sekretorius. Atsakingas už visą mokinių savivaldos raštvedybos vedimą; 

3.3.3 narys, atsakingas už ryšius su visuomene. Atsakingas už Gimnazijos bendruomenės 

informavimą apie moksleivių savivaldos darbą; 

3.3.4 du nariai, atsakingi už renginių organizavimą. Kartu su kitais GMT ir seniūnų sueigos 

nariais, organizuoja ar padeda organizuoti visus Gimnazijos renginius; 

3.3.5 Viceprezidentas. Dalyvauja GMT veikloje su GMT nario įgaliojimais ir pareigomis; 

3.3.6 narys, kuris rūpinasi renginiams reikalinga technika, taip pat prižiūri GMT leidžiamą 

vizualinę informaciją (pvz. skaidres); 

3.3.7 narys, atsakingas už GMT finansus. Rūpinasi GMT surinktomis lėšomis. 

3.4. GMT nariai dirba GMT biure, kuriam skiriamos atskiros patalpos.  

3.5. GMT nariu gali būti renkamas kiekvienas Gimnazijos mokinys. 

3.6. Kiekvienas GMT narys gali turėti po vieną raštiškai Prezidento patvirtintą padėjėją. Padėjėjas 

negali atstovauti GMT nariui savivaldoje. 

3.7. Išrinktas GMT narys visas Gimnazijos bendruomenės atstovo teises įgyja po inauguracijos, kai 

seniūnų sueigos dalyvių akivaizdoje prisiekia sąžiningai vykdyti įstatuose nurodytus GMT nario 

įgaliojimus. 

3.8. GMT narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo inauguracijos. Prisiekus naujiems 

GMT nariams, baigiasi anksčiau išrinktų GMT narių įgaliojimai. 

3.9. Pirmasis GMT posėdis sušaukiamas praėjus ne daugiau kaip savaitei po inauguracijos. 

3.10. GMT posėdžiai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per dvi savaites, o neeilinius GMT posėdžius 

šaukia Prezidentas savo nuožiūra arba to pareikalavus ne mažiau kaip keturiems GMT nariams. 

Posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 4 nariai. 

3.11. GMT narys negali būti persekiojamas už balsavimus ar kalbas per GMT posėdžius. 

3.12. GMT posėdžiams pirmininkauja Prezidentas arba jo paskirtas asmuo. 

3.13. GMT: 

3.13.1. gina mokinių teises; 

3.13.2. svarsto ir teikia šių įstatų pataisas Gimnazijos tarybai; 

3.13.3. leidžia nutarimus; 

3.13.4. iš savo tarpo renka Prezidentą ir Viceprezidentą; 

3.13.5. skelbia pirmalaikius GMT rinkimus; 

3.13.6. skelbia pirmalaikius Prezidento rinkimus; 

3.13.7. šalina GMT narius ar Viceprezidentą įstatuose numatyta tvarka; 



 

3.13.8. sudaro Rinkimų komisiją ir, reikalui esant, keičia jos sudėtį; 

3.13.9. Prezidento siūlymu skiria Gimnazijos garbės narius ir steigia kitus apdovanojimus; 

3.13.10. jeigu reikia, kuria tvarką palaikančius organus; 

3.13.11. iš GMT narių renka Gimnazijos tarybos narius; 

3.13.12. padeda Rinkimų komisijai rengti konkursus ir visuotines apklausas; 

3.13.13. teikia pasiūlymus Gimnazijos ir Pedagogų taryboms; 

3.13.14. svarsto pasiūlymus, gautus iš Gimnazijos ir Pedagogų tarybų; 

3.13.15. yra atsakinga už oficialius Gimnazijos renginius; 

3.13.16. padeda organizuoti ar vykdo visus kitus Gimnazijoje vykstančius renginius. 

3.14. GMT narys vykdo jam pavestas pareigas, dalyvauja GMT posėdžiuose ir atstovauja 

Gimnazijos mokiniams. 

3.15. Nutarimai GMT priimami paprastąja balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, 

lemiamą balsą turi Prezidentas. 

3.16. GMT priimti nutarimai įsigalioja, kai juos pasirašo ir oficialiai paskelbia Prezidentas, jeigu 

pačiais nutarimais nenustatoma vėlesnė įsigaliojimo data. 

3.17. GMT svarsto ir koreguoja Prezidento vetuotus GMT nutarimus. Prezidento veto gali įveikti 

3/4 GMT narių pakartotinai priimtas nutarimas. Jeigu per savaitę GMT naujai priimto nutarimo 

Prezidentas nepasirašo, toks nutarimas įsigalioja, kai jį pasirašo 3/4 GMT narių. 

3.18. GMT nario šalinimas iš užimamų pareigų: 

3.18.1 GMT gali pašalinti GMT narį iš užimamų pareigų, jei jis: 

3.18.1.1 pažeidė įstatus; 

3.18.1.2 buvo pakartotinai įspėtas dėl pavestų pareigų nevykdymo; 

3.18.1.3 sulaužė priesaiką ar savo poelgiu pažemino GMT nario vardą; 

3.18.1.4. be pateisinamos priežasties nedalyvavo daugiau nei 50 proc. susirinkimų, 

taip pat ir neeiliniuose susitikimuose. 

3.18.2 Vykstant apkaltai, svarstomojo įgaliojimai yra suspenduojami, jis negali balsuoti 

savivaldos susirinkimuose. 

3.18.3 Apkalta vykdoma į atskirą sueigą susirinkusių seniūnų akivaizdoje. Prezidentas 

pristato GMT siūlymą šalinti GMT narį bei pateikia argumentus. Suteikiamas žodis 

siūlomam šalinti GMT nariui. Narys pašalinamas atviru balsavimu, pritarus 50 proc. 

seniūnų. 

3.19. GMT nario įgaliojimai nutrūksta, kai: 

3.19.1. pasibaigia jo įgaliojimų laikas; 

3.19.2. atsistatydina iš pareigų; 

3.19.3. GMT pašalina jį iš pareigų; 



 

 

3.19.4. įvyksta pirmalaikiai GMT rinkimai. 

3.20. Pašalinus arba atsistatydinus GMT nariui, skelbiama naujų narių atranka. Per 2 savaites nuo 

dienos, kai nutrūko buvusio nario įgaliojimai, kandidatai į GMT narius teikia motyvacinius laiškus, 

kurie prisatomi klasių seniūnams, likus ne mažiau nei dienai iki paskelbtos atskiros seniūnų sueigos. 

Laiškus pateikę kandidatai kviečiami į bendrą seniūnų ir GMT sueigą, kurioje prisistato ir atsako į 

seniūnų ir GMT klausimus. Sueiga laikoma įvykusia, jei joje dalyvavo ne mažiau nei 4 GMT nariai 

ir ne mažiau nei 50% seniūnų. Naujas narys išrenkamas slaptu seniūnų, GMT narių ir Prezidento 

balsavimu. Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų. 

3.21. GMT 3/4 narių balsų gali pasiskelbti pirmalaikius GMT rinkimus, jei tarybos narių dauguma 

nusprendžia, jog ji yra neveiksni, nebesugeba dirbti, dėl kitų šiuose įstatuose nenumatytų atvejų, dėl 

kurių GMT nebegali efektyviai veikti, atstovauti Gimnazijos mokiniams. 

3.22. Pirmalaikius GMT rinkimus taip pat gali paskelbti Prezidentas, jei dėl aukščiau išvardintų 

priežasčių GMT nebefunkcionuoja taip, kaip turėtų. 

3.23. Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki kadencijos pabaigos, GMT kartu su Prezidentu 

pateikia bendruomenei nuodugnią mokinių savivaldos veiklos ataskaitą. 

 

4. VICEPREZIDENTAS 

 

4.1. Viceprezidentas - Gimnazijos mokinių bendruomenės vadovo Prezidento pavaduotojas. 

4.2. Viceprezidentą vieneriems metams iš savo tarpo išsirenka Gimnazijos mokinių tarybos nariai.  

4.3. Viceprezidentas dirba GMT biure, kartu su GMT. 

4.4. Viceprezidentas: 

4.4.1. pavaduoja Prezidentą visuose renginiuose ir visose institucijose, jam negalint atlikti 

savo pareigų. Jokiais kitais atvejais, jokiems kitiems asmenims neleidžiama atlikti Prezidento 

įgaliojimų. 

 4.4.2. padeda Prezidentui vykdyti visus jo su Gimnazijos savivalda susijusius darbus. 

  4.4.3. GMT nario įgaliojimais ir pareigomis dalyvauja mokinių savivaldos veikloje. 

 4.5. Viceprezidento įgaliojimai yra riboti. Jis negali leisti dekretų, šaukti seniūnų sueigos, vykdyti 

kitų svarbių darbų be Prezidento sutikimo.  

4.6. Viceprezidento įgaliojimai nutrūksta, kai: 

 4.6.1. pasibaigia jo įgaliojimų laikas; 

4.6.2. atsistatydina iš pareigų; 

4.6.3. GMT pašalina jį iš pareigų. 



 

4.7. GMT gali pašalinti Viceprezidentą iš užimamų pareigų, jei jis šiurkščiai pažeidė įstatus, 

piktybiškai nevykdė savo pareigų, sulaužė priesaiką ar savo poelgiu pažemino Gimnazijos 

Viceprezidento vardą. Vykstant apkaltai, svarstomojo įgaliojimai yra suspenduojami, jis negali 

balsuoti savivaldos susirinkimuose. 

4.8. Pašalinto arba atsistatydinusio Viceprezidento, kaip GMT nario, vietą užima punkte 3.20 

numatyta tvarka išrinktas mokinys. Tuščią Viceprezidento vietą užima artimiausiame GMT 

susirinkime išrinktas GMT narys. 

 

5. SENIŪNAI. SENIŪNŲ SUEIGA 

 

5.1. Seniūnai - Gimnazijos mokinių nuomonei atstovaujanti institucija. Spręsti problemas ir 

organizuoti renginius seniūnai renkasi į Seniūnų sueigą. 

5.2. Seniūnų sueigą sudaro visų Gimnazijos klasių seniūnai. 

5.3. Seniūnų sueiga renkasi ne rečiau kaip kartą per du mėnesius. Apie sueigą informuoja 

Gimnazijos Prezidentas savaitę prieš ją. 

5.4. Seniūnų sueigoje gali dalyvauti visi norintys Gimnazijos bendruomenės nariai, jeigu seniūnų 

sueiga tam neprieštarauja.  

5.5. Seniūnų sueiga: 

5.5.1. jeigu reikia, šalina Prezidentą ar GMT narį, taip pat renka naują GMT narį; 

5.5.2. jeigu reikia, padeda GMT vykdyti Gimnazijos renginius; 

5.5.3. per sueigą teikia siūlymus spręsti Gimnazijos problemas, organizuoti renginius. 

5.6. Prezidentas seniūnų sueigoje perskaito pranešimą, kuriame apžvelgia Gimnazijos gyvenimo 

įvykius, Gimnazijos mokinių savivaldos būklę. Prezidentas privalo į sueigos darbotvarkę įtraukti ne 

mažiau kaip 4 GMT narių arba 7 seniūnų sueigos dalyvių siūlomus klausimus. 

5.7. Seniūnas vieneriems metams demokratiškai išrenkamas per klasės susirinkimą mokslo metų 

pradžioje. Kiekviena klasė privalo turėti seniūną.  

5.8. Klasių seniūnų sąrašą su jų kontaktiniais duomenimis sudaro ir saugo GMT. 

5.9. Seniūnas: 

 5.9.1. bendradarbiauja su Gimnazijos mokinių savivaldos vadovybe, Gimnazijos 

administracija. 

5.9.2. savo klasei teikia informaciją apie visus organizuojamus renginius, jei reikia, 

organizuoja savo klasę darbui;  

5.9.3. oficialiai atstovauja savo klasei visuose renginiuose ir institucijose;  

5.9.4 atlieka visus kitus Gimnazijos mokinių savivaldos jam skirtus darbus. 



 

5.9.5 turi teisę turėti vieną pavaduotoją. Pavaduotojas padeda seniūnui vykdyti visas jo 

pareigas. Seniūno pavaduotojas turi teisę atstovauti savo klasei Gimnazijos savivaldoje tik tuo 

atveju, jei seniūnas dėl rimtos priežasties negali to padaryti pats.  

5.10. Prezidentas gali pašalinti seniūną iš pareigų dėl piktybiškai nevykdomų pareigų, seniūno 

vardo pažeminimo, kitų šiuose įstatuose nenumatytų atvejų, dėl kurių asmuo nebegali eiti seniūno 

pareigų. 

5.11. Jeigu klasės seniūnas palieka savo postą dėl kitų pareigų Gimnazijos mokinių savivaldoje, jį iš 

pareigų atleidžia klasės susirinkimas ar Prezidentas, jis atsistatydina ar dėl kurios nors kitos 

priežasties nebegali vykdyti savo įsipareigojimų, klasė privalo ne vėliau kaip per savaitę išsirinkti 

naują seniūną ir apie tai raštiškai pranešti Gimnazijos mokinių savivaldai. 

5.12. Seniūnai privalo išrinkti savo atstovą, kuris reguliariai domėtųsi GMT priimtais sprendimais ir 

informuotų kitus seniūnus. 

 

6. RINKIMAI 

 

6.1. Rinkimai yra demokratiški ir laisvi. Per rinkimus vieneriems metams išrenkami 9 GMT nariai. 

6.2.  Balsavimo teisę turi visi Gimnazijos mokinių bendruomenės nariai bei mokytojai. 

6.3  Rinkimus ir  visuotines apklausas organizuoja Rinkimų komisija, susidedanti iš pirmininko, 

sekretoriaus ir trijų narių. Rinkimų komisiją sudaro 2 komisijos nariai Gimnazijos mokytojai ir 3 

komisijos nariai Gimnazijos mokiniai. Komisijos nariu negali būti Prezidentas, GMT narys ar 

kandidatas į GMT. 

6.4. Rinkimų komisijos sudėtis turi būti patvirtinta pirmąją rugsėjo savaitę. Reikalui esant, GMT 

nariai gali atleisti Rinkimų komisijos narį(-ius) ir į jo vietą skirti naują, jeigu yra įrodymų, kad jis 

pažeidė demokratinių rinkimų principus. Atsistatydinę nariai gali būti pakeisti bet kuriuo metu, į jų 

vietą GMT skiria naujus narius. 

6.5. Rinkimų komisija: 

6.5.1. registruoja kandidatus ir stebėtojus bei rūpinasi rinkėjų sąrašų sudarymu; 

6.5.2. išleidžia oficialius balsavimo biuletenius; 

6.5.3. informuoja apie balsavimo tvarką; 

6.5.4. vykdo eilinius ir neeilinius rinkimus; 

6.5.5. skelbia oficialius rezultatus; 

6.5.6. organizuoja GMT inauguraciją; 

6.5.7 šaukia pirmąjį GMT posėdį; 

6.5.8. vykdo visuotines apklausas; 

6.5.9. skelbia oficialius referendumų rezultatus. 



 

 6.6. Rinkimai: 

6.6.1 Kandidatų registracijos pradžia skelbiama likus ne mažiau nei dviem savaitėms iki 

rinkimų. Mokinys gali kandidatuoti į GMT nario postą. Prezidentu renkamas vienas iš GMT 

narių, jį renka jau išrinkti 9 GMT nariai. 

6.6.2. Rinkiminė agitacija, norint tapti GMT nariu, galima nuo kandidatų registracijos 

paskelbimo dienos. Agitacijos forma neribojama.  Agitacija baigiama likus dienai iki rinkimų, 

rinkimų dieną jokia agitacija negalima. 

6.6.3. Rugsėjo mėnesį rengiami rinkimai. Debatai turi būti vykdomi ne vėliau nei dieną prieš 

rinkimus. 

6.6.4. Rinkimų komisija iš rinkimų gali pašalinti kandidatus, pažeidusius demokratinių 

rinkimų principus. 

6.6.5. Rinkimus gali stebėti stebėtojai, kuriuos skiria kandidatai į GMT. Kandidatas į GMT 

gali turėti ne daugiau kaip vieną stebėtoją. 

6.6.6 Rinkimai vykdomi dviem etapais: 

6.6.6.1. Debatuose išklausomi kandidatų į GMT narius prisistatymai. Laikas, kai 

atsakoma į visus rinkėjų klausimus. Debatai yra atviri, jeigu jų netrukdo, juose gali 

dalyvauti visi norintys Gimnazijos bendruomenės nariai. 

6.6.6.2. Po trumpos pertraukos vyksta rinkimai. Atėjus rinkimų metui, visi 

Gimnazijos mokinių bendruomenės nariai bei mokytojai gali balsuoti už vieną iš 

kandidatų. Rinkėjai biuletenius gauna pasirašę prie savo pavardės rinkėjų sąraše. 

6.6.7 Pasibaigus rinkimų laikui, Rinkimų komisija sunaikina nepanaudotus biuletenius, 

perkirpdama juos pusiau, atidaro urną ir skaičiuoja balsus. Biuleteniai laikomi negaliojančiais, 

jei biuletenis užpildytas netinkamai. 

6.6.8 Rinkimai laikomi įvykusiais, jei balsuoja 50 proc. + 1 rinkėjas. 

6.6.9 Išrinktais laikomi devyni daugiausiai balsų surinkę kandidatai. 

6.6.10 Jeigu du ar daugiau kandidatų surinko po lygiai balsų ir dėl šios priežasties negali būti 

atrinkti devyni daugiausiai balsų surinkę kandidatai, rengiamas antrasis turas. Antrasis GMT 

rinkimų turas vyksta po trijų dienų.  Jame dalyvauja kandidatai, surinkę po lygiai balsų. 

Išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs daugiausiai balsų. 

6.6.11. Rinkimų komisija oficialius rinkimų rezultatus skelbia ne vėliau nei dieną po rinkimų. 

6.7 Kai Rinkimų komisija paskelbia oficialius rinkimų rezultatus, vyksta GMT narių inauguracija. 

Per inauguraciją GMT nariai seniūnų sueigos akivaizdoje prisiekia. Priesaikos tekstas: „Prisiekiu 

būti ištikimas šiems Gimnazijos mokinių savivaldos įstatams, sąžiningai eiti savo pareigas, visomis 

išgalėmis ginti mokinių teises ir būti visiems lygiai teisingas. Tepadeda man dievas.“ Prisiekti 

leidžiama ir be paskutinio sakinio. 



 

6.8. GMT nariai savo pareigas pradeda eiti po inauguracijos. 

6.9. Kandidatai turi teisę apskųsti rinkimų rezultatus. Tokiu atveju Rinkimų komisija tris dienas 

nagrinėja raštišką pareiškėjo pareiškimą. Jeigu jis pasitvirtina, neteisėtai postą užėmęs asmuo 

šalinamas, per artimiausią seniūnų sueigą į  postą rengiami nauji rinkimai.  

 

7. VISUOTINĖS APKLAUSOS 

 

7.1. Visuotinės apklausos - Gimnazijos bendruomenės narių nuomonės tyrimo būdas. 

7.2. Visuotinėmis apklausomis siekiama sužinoti visų ar dalies Gimnazijos bendruomenės narių 

nuomonę svarbiu klausimu.  

7.3. Visuotinės apklausos turi tik patariamąją ar tiriamąją reikšmę. 

7.4. Visuotinę apklausą gali siūlyti: 

7.4.1. 1/10 bendruomenės narių; 

7.4.2. Gimnazijos prezidentas; 

 7.4.3. GMT; 

7.4.4. Pedagogų taryba; 

7.4.5. Gimnazijos taryba. 

7.5. Nutarimą rengti visuotinę apklausą priima ir datą nustato GMT ne vėliau kaip per savaitę nuo 

pasiūlymo pateikimo dienos. 

7.6. Visuotinę apklausą, bendradarbiaudama su GMT, vykdo ir oficialius rezultatus skelbia 

Rinkimų komisija. 

7.7. Visuotinė apklausa laikoma įvykusia, jei joje dalyvauja daugiau kaip 3/5 Gimnazijos mokinių 

bendruomenės narių. 

7.8. Rinkimų komisija ne vėliau kaip per 3 dienas paskelbia oficialius visuotinės apklausos 

rezultatus. 

7.9. Oficialių apklausų rezultatai per savaitę pateikiami Prezidentui. 

7.10. GMT ir Prezidentas privalo svarstyti visuotinės apklausos rezultatus. 

 

8. ĮSTATŲ KEITIMAS 

 

8.1. Šie įstatai priimami, taisomi ir panaikinami Gimnazijos taryboje. 

8.2. Pasiūlymą dėl įstatų pataisos Gimnazijos tarybai svarstyti gali siūlyti: 

8.2.2. Gimnazijos mokinių tarybos nariai; 

8.2.3. Gimnazijos Prezidentas; 

8.2.4. Gimnazijos tarybos nariai; 



 

 

 8.2.5. 10 seniūnų sueigos narių; 

8.3. Už įstatų pataisas balsuojama vieną kartą ir pataisos priimamos, jei už jį balsuoja 3/4 

Gimnazijos tarybos narių. 

8.4. Priimtą nutarimą dėl įstatų pataisos pasirašo Gimnazijos tarybos nariai ir ne vėliau kaip per 

savaitę oficialiai paskelbia. 

8.5. Pakeitimas įsigalioja per savaitę nuo jo oficialaus paskelbimo, jeigu nėra numatyta vėlesnė 

pakeitimo įsigaliojimo data. 

 


