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KAUNO KOVO 11-OSIOS VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ KOMITETO NUOSTATAI

1. BENDRIEJI NUOSTATAI
1.1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Kauno Kovo 11- osios vidurinės mokyklos Mokinių komiteto
(toliau – MK) teisės ir funkcijos, sudėtis ir rinkimų į MK tvarka, MK narių teisės ir pareigos, MK
struktūra ir veiklos reglamentas, komitetų kompetencija ir funkcijos.
1.2. Savo veikloje MK vadovaujasi LR Konstitucija, Kovo 11-osios vidurinės mokyklos nuostatais,
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1.4. MK nuostatai suderinami mokyklos tarybojs ir tvirtinami mokyklos direktoriaus.
1.5. Pasiūlymus keisti ir pildyti nuostatus gali teikti MK, Mokinių konferencija, Mokinių prezidentas,
Mokyklos taryba ar mokyklos direktorius.

2. MK FUNKCIJOS
2.1. Atstovauti Kovo 11-osios vidurinės mokyklos mokiniams, konstruktyviai bendradarbiaujant su
mokyklos administracija.
2.2. Vienyti Kovo 11-osios vidurinės mokyklos mokinius bendrai veiklai, padėti jiems keistis
informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą.
2.3. Skatinti mokinių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą.
2.4. Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, dalyvavimą savivaldoje.
2.5. Rengti diskusijas, konferencijas, susirinkimus ir kitus renginius, dominančius Kovo 11-osios
vidurinės mokyklos mokinius.
2.6. Pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti neformalųjį mokinių ugdymą, laisvalaikį, socialinę
veiklą ir paramą.
2.7. Bendradarbiauti su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, socialiniais
partneriais, kitų mokyklų mokinių savivaldos institucijomis.
2.8. Inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą ir svarstymą.
2.9. Padėti organizuoti rūkymo, alkoholizmo, narkomanijos, patyčių ir smurto prevenciją.
2.10. Dalyvauti mokyklos veiklos įsivertinime ir teikti siūlymus mokyklos veiklai tobulinti.
2.11.Teikti siūlymus ugdymo proceso organizavimui.
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3. MK NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. MK nariai yra Kovo 11-osios vidurinės mokyklos mokiniai nuo 5 klasės, kurie yra pateikę raštišką
prašymą tapti mokinių komiteto nariais bei gavę narystės patvirtinimą.
3.2. Pateikusieji prašymą turi 2 mėn. bandomąjį laikotarpį. Jo metu kandidato į MK narius veikla yra
stebima ir vertinama MK Valdybos. Narys yra patvirtinamas tik pritarus MK Valdybai 2/3 sprendimu.
3.3. Mokinių komiteto nario teisės:
3.3.1. Balsuoti MK susirinkime.
3.3.2. Dalyvauti MK veikloje ir gauti visą informaciją apie jį.
3.3.4. Išstoti iš MK apie tai raštu pranešus Valdybai.
3.3.5. Kitas teises, kurios neprieštarauja MK nuostatams.
3.3. Mokinių komiteto nario pareigos:
3.3.1. Prisiimti atsakomybę už savo vykdomą ar pavestą vykdyti veiklą.
3.3.2. Laikytis MK nuostatų bei jų pagrindu priimtų sprendimų.
3.3.3. Esant išrinktu arba paskirtu į MK valdymo organus, dalyvauti jų darbe.
3.4. Mokinių komiteto narystės netenkama:
3.4.1. Žodžiu ar raštu pareiškus apie narystės nutraukimą MK Valdybai, arba nebesimokant Kovo 11osios vidurinėje mokykloje.
3.4.2. Nesilaikant MK nuostatų, susirinkimų sprendimų, MK Valdybai pritarus.

4. MK VALDYMAS
4.1. MK valdymo organai yra mokyklos mokinių Prezidentas ir MK Valdyba.
4.2. Mokyklos mokinių Prezidentas:
4.2.1.Renkamas demokratinių rinkimų metu, kuriuose dalyvauja visi Kovo 11-osios vidurinės
mokyklos 5-12 klasių mokiniai ir mokytojai.
4.2.2. Šaukia Valdybos, MK narių posėdžius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
4.2.3. Vadovauja Valdybai.
4.2.4. Koordinuoja Valdybos sprendimų vykdymą.
4.2.5. Yra ataskaitingas mokinių Konferencijai.
4.3. MK Valdyba:
4.3.1. Sudaro mokinių Prezidentas, komitetų pirmininkai ir jų pavaduotojai.
4.3.2. Rengia MK veiklos planą ir ataskaitą.
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4.3.3. Svarsto MK narystės klausimus.
4.3.4. Atlieka kontrolės organo vaidmenį.
4.3.5. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai,
sprendimą lemia mokyklos mokinių Prezidento balsas.
4.4. MK komitetai:
4.4.1. MK nariai savanoriškai pasiskirsto į komitetus ir juose išsirenka savo pirmininką, kuris tampa
MK Valdybos nariu.
4.4.2. Vidaus reikalų komitetas –

prižiūri ir organizuoja Seniūnų Tarybos veiklą, aiškinasi/tiria

mokyklos mokinių problemas, ieško jų sprendimo būdų, organizuoja įvairias diskusijas mokyklos
bendruomenėje, rūpinasi MK mikroklimatu.
4.4.3.Renginių organizavimo komitetas – organizuoja įvairius kultūrinius, pažintinius ir pramoginius
renginius mokyklos bendruomenei.
4.4.4. Informavimo ir viešųjų ryšių komitetas - rūpinasi renginių reklama, MK ir mokyklos veiklos
informacijos sklaida, prižiūri internetinę MK puslapį, bendradarbiauja su kitų mokyklų mokinių
savivaldomis, ieško renginių ar projektų remėjų..
4.5. Kiekvienas Komitetas yra atsakingas už savo veiklos kryptį.

______________________________________________
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