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ŠILUTĖS  R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

 MOKINIŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinių komitetas (toliau vadinama - Komitetas) 

aukščiausia Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinių savivaldos institucija.   

2. Komiteto nuostatai tvirtinami Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos tarybos, 

direktoriaus įsakymu.  

 

II. KOMITETO  TIKSLAI IR  FUNKCIJOS 

 

3. Komiteto tikslai: 

3.1. stiprinti bendradarbiavimą tarp rajono bendrojo ugdymo įstaigų; 

3.2. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą; 

3.3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. 

4. Komiteto funkcijos: 

4.1. koordinuoti mokyklos mokinių savivaldos veiklą;  

4.2. sudaryti perspektyvinę Komiteto veiklos programą; 

4.3. analizuoti mokinių problemas ir poreikius; 

4.4. svarstyti mokinių teisių gynimo klausimus; 

4.5. konsultuoti mokyklos mokinius aktualiais klausimais; 

4.6. organizuoti mokykloje mokinių konferencijas, akcijas, renginius, seminarus, atstovo 

rinkimus į Lietuvos mokinių parlamentą;  

4.7. bendrauti ir bendradarbiauti su  įvairiomis institucijomis,  rajono, šalies mokinių bei 

visuomeninėmis organizacijomis;   

4.8. skleisti informaciją, žinias ir patirtį apie Komiteto veiklą, iniciatyvas, sveiką gyvenseną, 

nusikalstamumo prevenciją.  

 

III. KOMITETO SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS  

5. Komitetas sudaromas vieneriems metams.   

6. Mokinių komitetą sudaro po vieną iš kiekvienos 5-10 klasės mokinių, išrinktų slaptu 

balsavimu balsų dauguma ir kandidatai į Lietuvos mokinių parlamentą. 

7. Mokinių komiteto susirinkimai vyksta kartą per mėnesį, esant būtinybei šaukiami 

neeiliniai susirinkimai. 

8. Mokinių komiteto nario įgaliojimų laikas trunka 1 metus. Narys turi teisę atsistatydinti, 

raštu nurodęs atsistatydinimo priežastis. Jeigu mokinys pakeičia ugdymosi įstaigą, klasė į jo vietą 

deleguoja naują narį. 

9. Komitetas uždaru balsavimu renka pirmininką, pavaduotoją, sekretorių. 
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VI. KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

10.  Mokinių komiteto pirmininko teisės ir pareigos: 

10.1. organizuoja Komiteto posėdžius, nustato laiką, vietą ir darbotvarkę;   

10.2. informuoja Mokyklos tarybą Komiteto posėdžių  nutarimus; 

10.3. rengia ir mokslo metų pabaigoje pristato Komiteto veiklos ataskaitą; 

10.4. ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja Komiteto narius apie planuojamą posėdį; 

10.5. gali pateikti raštu ar žodžiu klausimus, susijusius su mokinių ugdymu ar ugdymąsi, 

jaunimo veikla mokyklų savivaldoms ir gauti atsakymą; 

10.6. gali atsistatydinti pateikęs pareiškimą su nurodytomis priežastimis, lėmusiomis tokį jo 

poelgį; 

10.7. gali būti atstatydintas 2/3 tarybos narių pageidavimu.  

11. Komiteto pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus pareigos: 

11.1. pirmininko pavaduotojas pavaduoja pirmininką šiam negalint atlikti pareigų (ligos, 

išvykimo ir kitais atvejais); 

11.2. sekretorius rašo skelbimus, susirinkimų protokolus, skelbia nutarimus, kai jam tai 

nurodo pirmininkas ar pavaduotojas, taip pat  registruoja visus mokinių tarybos dokumentus. 

12. Komiteto nario pareigos: 

12.1. lankyti posėdžius, pasitarimus, susirinkimus; 

12.2. dalyvauti mokinių Komiteto veikloje pagal pasirinktą arba paskirtą veiklos sritį; 

12.3. vykdyti komiteto posėdžiuose nutartą veiklą; 

12.4. atstovauti mokiniams, kai priimami svarbūs ugdymo ar mokinių veiklos sprendimai. 

13. Komiteto nario teisės:  

13.1. organizuoti mokyklos mokiniams skirtas konferencijas, akcijas, renginius, seminarus;  

13.2. raštu ir žodžiu reikšti savo nuomonę mokinių komiteto pasitarimuose, posėdžiuose, 

susirinkimuose. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

14. Komiteto posėdžiuose gali dalyvauti ir patarti mokyklos direktoriaus pavaduotojas ar 

mokytojas, kuruojantis mokyklos mokinių komiteto veiklą.  

 15. Mokyklos komiteto veiklą koordinuoja mokyklos direktoriaus paskirtas direktoriaus 

pavaduotojas ar mokytojas.  

 

__________________________________________ 

 


