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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 

1.1.  Tauragės Tarailių progimnazijos Mokinių parlamentas (toliau Parlamentas) – mokinių 

savivaldos institucija. 

1.2.  Mokinių parlamentas veikia savo narių iniciatyva, bendradarbiauja su kitomis mokyklomis, 

savivaldos institucijomis, progimnazijos administracija. 

1.3.  Mokinių parlamentas – ne pelno siekianti organizacija. 

1.4.  Mokinių parlamentas veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, progimnazijos nuostatais, Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 

1.5.  Mokinių parlamento pavadinimas – Tauragės Tarailių progimnazijos Mokinių parlamentas. 

1.6.  Mokinių parlamento būstinė – Melioratorių g. 9, LT-72111, Tauragė. 

1.7.  Mokinių parlamento veiklos trukmė – dveji/treji metai. 

 

II. MOKINIŲ PARLAMENTO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRINCIPAI 

2.1.  Mokinių parlamento tikslas – organizuotomis priemonėmis plėtoti mokinių, mokytojų ir tėvų 

demokratinės gyvensenos patirtį, atstovauti ir ginti mokinių teises bei interesus, ugdyti laisvą, 

mąstančią, kūrybiškai aktyvią, pasiruošusią savarankiškai veiklai asmenybę. 

2.2. Uždaviniai: 

• skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, gerinti lankomumą; 

• stengtis išlaikyti tarpusavio supratimą ir geranoriškumą tarp mokinių ir mokytojų; 

• ugdyti progimnazijoje toleranciją, draugiškumą, kultūringą elgesį, dorovę, saviraišką, 

pilietiškumą, skatinti mokinius prisidėti prie progimnazijos kūrimo, jos grąžinimo, tradicijų; 

• mokinių parlamento nariams dalyvauti įvairiose veiklos srityse ir atstovauti mokinių 

interesus. 

 2.3. Principai: 

• bendradarbiavimo; 

• prieinamumo, atvirumo; 

• demokratiškumo (kiekvieno teisė į savo nuomonę); 

• atsakingumo; 

• lygiateisiškumo. 

 



III. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIAI 

3.1. Mokinių parlamento nariais gali tapti klasių deleguoti arba savanoriai 3-8 klasių mokiniai. 

 

III. PARLAMENTO STRUKTŪRA, FUNKCIJOS 

4.1. Mokinių parlamento veiklai vadovauja mokinių parlamentas, mokinių valdyba, parlamento 

prezidentas. 

4.2. Mokinių parlamentas – tai aukščiausia mokinių savivaldos institucija, priimanti sprendimus 

svarbiausiais Mokinių savivaldos klausimais. 

4.3. Mokinių Parlamento funkcijos: 

• formuoti mokinių savivaldos institucijas; 

• tvirtinti mokinių parlamentą; 

• svarstyti progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų 

projektus ir teikti siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

• teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 

• tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, nutarimus ir pan. 

• ir suderinti su progimnazijos vadovybe mokinių renginių planus; 

• siūlymus ir pageidavimus; 

• palaikyti ryšius su kitomis mokyklomis; 

• mokinių parlamentas renkamas dvejiems/trejiems metams. 

4.4. Mokinių parlamentas priima sprendimus atviru ar slaptu balsavimu dauguma balsų. Jei surinkti 

balsai yra lygūs, tai lemiamas balsas yra Mokinių parlamento prezidento. 

4.5. Parlamento posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 parlamento narių. 

4.6. Parlamento prezidentas renkamas balsavimu iš 3-8 klasių dvejiems/trejiems metams. 

4.7. Parlamento prezidentas deleguojamas į Progimnazijos Tarybą. 

4.8. Mokinių parlamento prezidentas: 

• paskirstyti pareigas ir užduotis progimnazijos parlamentui; 

• informuoti visą parlamentą apie nutarimus ir svarstymus; 

• atsakyti į mokinių ir progimnazijos parlamento pateiktus klausimus; 

• bent kartą per mėnesį surengti progimnazijos parlamento susirinkimą, kuriame dalyvautų visi 

nariai; 

• stebėti, kad visi vykdytų savo pareigas ir paskirtas užduotis, nepažeistų nuostatų; 

• dalyvauti visuose parlamento posėdžiuose. 

4.9. Parlamento prezidento įgaliojimai nutrūksta pasibaigus kadencijai, atsistatydinus ar atšaukus jį 

iš pareigų. 

4.10. Prezidentą iš pareigų atšaukia parlamento nariai, jeigu už tai balsuoja daugiau nei pusė narių. 



4.11. Prezidento pavaduotojas – prezidentui nesant atlieka tas pačias funkcijas kaip ir prezidentas. 

4.12. Parlamento sekretorius – kruopščiai protokoluoja parlamento posėdžių eigą, rašo protokolus. 

 

V. MOKINIŲ PARLAMENTO PAREIGOS IR TEISĖS 

Pareigos: 

• priimti sprendimus vadovaujantis šiais ir progimnazijos nuostatais; 

• analizuoti veiklos rezultatus; 

• koreguoti bei numatyti tolimesnius tikslus; 

• veiklą planuoti; 

• skleisti informaciją apie vykdomą veiklą (stenduose, www.tarailiai.lm.lt); 

• atsiskaityti už atliktą darbą juos išrinkusiai mokinių bendruomenei. 

Teisės: 

• organizuoti atvirus ir uždarus posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį (Parlamento posėdžiai); 

• skleisti informaciją tam skirtose vietos (mokinių klasių susirinkimuose ir mokyklos stenduose) 

dalyvauti klasės tėvų susirinkimuose (jeigu pageidauja klasių auklėtojai); 

• progimnazijos administracijai  teikti pasiūlymus; 

• susipažinti su progimnazijos norminiais dokumentais ir jų projektais ir teikti jiems savo 

pasiūlymus; 

• iš progimnazijos administracijos gauti informaciją, susijusią su progimnazijos gyvenimu; 

• atstovauti mokinių interesams progimnazijos administracijos, mokytojų tarybos posėdžiuose, 

kuriuose svarstomi mokinių klausimai; 

• susitikti su progimnazijos direktoriumi ir kitais administracijos vadovais; 

• mokinių tarpe organizuoti apklausą; 

• dalyvauti svarstant drausmės pažeidimus; 

• priimti nutarimus svarstomais klausimais ir informuoti mokinius, progimnazijos administraciją 

bei kitas institucijas apie priimtą sprendimą; 

• teikti progimnazijos administracijai pasiūlymus dėl ugdomojo proceso; 

• bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų savivaldos institucijomis; 

• suderinus su progimnazijos administracija, naudotis mokyklos video ir audio technika, 

patalpomis ir kt. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 8.1. Progimnazijos parlamento nuostatai yra laisvai prieinami kiekvienam progimnazijos mokiniui. 

 8.2. Progimnazijos parlamento nuostatai saugomi  Tarailių progimnazijoje. 

  _________________________________________________________ 

 

http://www.tarailiai.lm.lt/

