PATVIRTINTA
Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos direktoriaus
2021 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-165
ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ KLUBO ARA
NUOSTATAI
1 SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio r. Kamajų A. Strazdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) aktyvių mokinių klubo (toliau
Mokinių klubas) nuostatai parengti vadovaujantis Gimnazijos nuostatais.
2. Mokinių klubo nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.
3. Mokinių klubas yra aukščiausioji mokinių savivaldos institucija.
4. Mokinių klubas – visuomeninė, savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti visus
mokyklos mokinius.
5. Mokinių klubas yra nuolat veikianti savivaldos institucija.
6. Mokinių klubo veiklą kuruoja mokyklos mokytojas – Mokinių klubo kuratorius.
II SKYRIUS
STRUKTŪRA
7. Į moksleivių klubą įeina ne daugiau kaip dvidešimt 9-12 kl. mokinių;
8. Klubo prezidentu gali tapti bet kuris klubo narys, besimokantis 9-11 klasėje.
9. Pavaduotojai gali būti du, priklausomai nuo poreikio. Vienu iš prezidento pavaduotoju, gali
tapti buvęs klubo prezidentas. Pageidautina, kad prezidentas ir pavaduotojai mokytųsi
skirtingose klasėse.
10. Į klubo tarybą įeina 4 nariai. Narius į klubo tarybą siūlo patys klubo nariai susirinkimo metu.
III SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Mokinių klubo tikslai:
11.1. burti tvirtą, atsakingą ir savarankišką mokinių bendruomenę, kurioje atsiskleistų teigiami
lyderio bruožai;
11.2. prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
12. Mokinių klubo uždaviniai:
12.1. ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą;
12.2. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
12.3. atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos
administracija;
12.4. įtraukti mokinius į rajono, respublikos mokinių savivaldos programas.
IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
13.Svarsto Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus
ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo.
14. Teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir administracijai ugdymo proceso tobulinimo, mokyklos
vidaus tvarkos ir neformalios mokinių veiklos klausimais.
15. Planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį.
16. Vykdo bendradarbiavimą su kitomis mokyklomis.
17. Dalyvauja mokyklos prevencinėje veikloje.

18. Rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu mokykloje.
19. Pateikia metinės veiklos ataskaitos.
V SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS
20. Gimnazijos patalpose organizuoti Gimnazijos klubo posėdžius.
21. Skelbti informaciją Gimnazijos teritorijoje tam skirtose vietose, gauti savo atstovams laiko
pasisakymams klasių valandėlių metu.
22. Susipažinti su norminiais Gimnazijos dokumentais ir jų projektais, teikti savo pasiūlymus.
23. Atstovauti mokiniams, bendraujant su mokyklos administracija, svarstant Gimnazijos veiklos
klausimus mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose.
24. Rengti mokinių apklausas, referendumus.
25. Priimti sprendimus, informuoti apie tai mokinius, mokyklos administraciją.
26. Padėti spręsti konfliktus, iškilusius tarp mokinių, mokytojų, tėvų.
27. Teikti siūlymus skatinant ir skiriant nuobaudas mokiniams.
VI SKYRIUS
PREZIDENTO KADENCIJA
28. Į prezidento postą gali kandidatuoti bet kuris 9-11 klasėje besimokantis klubo narys.
29. Prezidentas atsisakyti savo posto gali kadencijos eigoje, klubo posėdžio metu viešai pareiškęs
apie atsistatydinimą.
30. Prezidentas renkamas neterminuotam laikui iki baigs mokyklą.
31. Prezidentui esant 12 kl., ne vėliau kaip I pusmečio pabaigoje jis privalo atsistatydinti. Tuomet
renkamas naujas prezidentas.
32. Prezidentas gali būti šalinamas iš savo posto, netinkamai atliekantis savo pareigas,
nejaučiantis atsakomybės už klubo veiklą.
33. Prezidentas šalinamas klubo posėdžio metu slaptu balsavimu.
VI SKYRIUS
PREZIDENTO ĮGALIOJIMAI
34. Prezidentas veda Mokinių klubo posėdžius.
35. Prezidentui negalint dalyvauti renginiuose, susirinkimuose jį pavaduoja Mokinių klubo
prezidento pavaduotojas.
36. Gimnazijos prezidentas, blogai vykdantis pareigas, blogai besimokantis ar nepavyzdingai
pasielgęs, gali būti atstatydintas mokinių klubo posėdyje.
37. Gimnazijos prezidento teisės ir pareigos:
37.1. sušaukti neeilinį Mokinių klubo posėdį;
37.2. pateikti žodinį ar raštišką užklausimą Gimnazijos administracijai ir gauti atsakymus;
37.3. susitikti su Gimnazijos administracija, spręsti mokinių problemas;
37.4. dalyvauti seminaruose, forumuose ir mokymuose.
VII SKYRIUS
NARIŲ PRIĖMIMAS
38. priėmimas į klubą vyksta iki rugsėjo 15 d., ir tik tuomet jeigu klubo narių skaičius yra
mažesnis negu 15 (neįskaitant IVg klasės mokinių).

39. Į moksleivių klubą ARA gali būti priimamas kiekvienas neturintis žalingų įpročių, pažangiai
besimokantis (neturintis neigiamų pažymių), aktyvus, drąsus, draugiškas, turintis idėjų
Kamajų Antano Strazdo gimnazijos 9-11 kl. moksleivis, pateikęs raštišką prašymą.
40. Jeigu norinčių stoti į klubą ir jau esančių narių klube skaičius viršija 15, tuomet daroma
atranka.
41. Į klubą priimami ne daugiau kaip 3 moksleiviai lankantys tą pačią klasę.
Įšimtis. Jeigu klube priėmimo metu susidaro mažiau nei 20 narių, tuomet patys klubo nariai
posėdžio metu sprendžia iš kurios klasės pasikviesti kitus narius.
VIII SKYRIUS
IŠSTOJIMO (PAŠALINIMO) TVARKA
42. Iš klubo narių išeiti bet kada gali bet kuris klubo narys, tokį norą pareiškęs žodžiu.
43. Išstojusiais nariais laikomi tie, kurie baigė gimnaziją.
44. Iš klubo mokiniai už smulkesnius nusižengimus šalinami, prieš tai jo elgesį apsvarsčius klube
ir pareiškus žodinį įspėjimą.
45. Antrą kartą pažeidus taisykles mokinio elgesys svarstomas klubo taryboje. Galutinis
sprendimas gali būti priimamas visų klubo narių slaptu balsavimu.
Klubo nariai šalinami:
45.1. jeigu jie piktybiškai, daugiau nei vieną kartą pažeidė klubo vidaus taisykles;
45.2. jeigu piktybiškai, be jokios priežasties nevykdo priskirtų pareigų;
45.3. jeigu bent vieną kartą pažeidė Gimnazijos tvarką, mokinio elgesio taisykles;
45.4. jei klubo narys dėl neadekvataus elgesio buvo svarstytas Gimnazijos tarybos posėdyje,
pedagogų tarybos posėdyje;
45.5. nelankantis be pateisinamos priežasties klubo posėdžių, susirinkimų ir taip nedalyvaujantis
klubo veikloje;
45.6. narys šalinamas klubo posėdžio metu jam pačiam savo noru išstojant iš klubo arba
klubo narių slaptu balsavimu.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46. Gimnazijos Mokinių klubo ARA nuostatai gali būti keičiami ir papildomi klubo narių
iniciatyva.
47. Gimnazijos Mokinių klubo ARA nuostatai yra skelbiami viešai Gimnazijos interneto
puslapyje.
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