
 

 

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ ATSTOVYBĖS NUOSTATAI 
1. BENDROJI DALIS 

1.1 Mažeikių Kalnėnų progimnazijos  Mokinių Atstovybė (toliau – MA) yra kolegiali mokinių grupė, 

reguliariai svarstanti ir teikianti siūlymus Mokyklos tarybai ir administracijai ugdymo proceso 

tobulinimo, progimnazijos vidaus tvarkos bei popamokinės mokinių veiklos klausimais. 

1.2 MA veikia savo narių iniciatyvos pagrindu, bendradarbiauja su kitomis mokinių savivaldos 

institucijomis Lietuvoje, bei užsienyje. 

1.3 MA veikia remdamasi šiais nuostatais ir savo veikoje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

įstatymais ir teisės aktais, progimnazijos nuostatais ir progimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. 

1.4 MA veiklos trukmė neribota. 

 

2. MOKINIŲ ATSTOVYBĖS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

2.1 MA tikslas – atstovauti ir ginti mokinių akademines ir pilietines teises bei interesus Mažeikių 

Kalnėnų progimnazijoje, ugdyti mąstančią, laisvą, demokratišką, kūrybiškai aktyvią asmenybę – 

pilietį – jaunuolį, pasiruošusį savarankiškai veiklai. 

2.2 Tuo tikslu MA sieks: 

1) inicijuoti bei organizuoti progimnazijos kultūrinius renginius, talkas progimnazijoje bei 

visuomenės labui; 

2) organizuoti popietes, kuriose galima būtų pasidalinti sukaupta patirtimi; 

3) ruošti jaunesnius mokinius tapti mokinių savivaldos lyderiais; 

4) dalyvauti parenkant diferencijuoto ugdymo programas bei įvedant naujus neformaliojo 

švietimo užsiėmimus; 

5) reikšti savo pageidavimus progimnazijos administracijai sudarant progimnazijos  kultūrinės 

veiklos programas, nustatant progimnazijos darbų tvarka, rengiant progimnazijos veiklos 

nuostatus; 

6) organizuoti mokinių laisvalaikį; 

7) dirbti tabako, alkoholio bei kitų psichotropinių medžiagų prevencijos srityje; 

8) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti 

MA tikslus ir uždavinius. 

2.3 MA gali turėti ir kitus tikslus bei uždavinius, neprieštaraujančius LR įstatymams ir teisės aktams, 

progimnazijos nuostatams ir progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms. 

2.4 Mokinių Atstovybė koordinuoja, planuoja mokinių popamokinę veiklą bei laisvalaikį, svarsto 

moksleiviškų renginių planus, mokinių lankomumo, skatinimų skyrimo klausimus. Mokinių 

Atstovybė, suderinusi su progimnazijos vadovybe padeda organizuoti progimnazijos renginius, 

svarsto mokinių teisių progimnazijoje ir už jos ribų gynimo klausimus. 

 

3. MOKINIŲ ATSTOVYBĖS NARIAI 

3.1 MA nariais yra Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 5–8 klasių mokiniai. Prie MA veiklos gali 

prisijungti mokiniai iš kiekvienos klasės. 

3.2 MA narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis progimnazijoje ir už 

 



jos ribų. 

3.3 Jeigu Mokinių Atstovybės narys neatlieka savo pareigų, jis gali būti pašalintas iš MA. 

3.4 Baigę Kalnėnų progimnaziją arba iš jos išėję mokiniai nebegali būti MA nariais. 

3.5 Už Mokinių Atstovybės nario garbės kodekso pažeidimus mokinys gali būti svarstomas vadovybės, 

pedagogų  tarybose, išimties atvejais šalinamas iš progimnazijos. Visais atvejais yra informuojami 

mokinio tėvai. 

3.6 MA nariai privalo: 

1) laikytis MA nuostatų; 

2) dalyvauti MA veikloje. 

3.7 Į mokinių Atstovybę su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis 

bet kuris progimnazijos mokinys. 

 

4. MOKINIŲ PREZIDENTAS 

4.1 Mokinių prezidento rinkimus organizuoja MA. 

4.2 Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokinių prezidentu gali tapti kiekvienas Kalnėnų progimnazijos 

5–7 kl. mokinys, ne mažiau kaip metus mokęsis Kalnėnų progimnazijoje. 

4.3 Kandidatas į mokinių prezidentus privalo pateikti savo programą progimnazijos bendruomenei likus 

ne mažiau kaip savaitei iki rinkimų. 

4.4 Kandidatų skaičius neribotas. 

4.5 Mokinių prezidentą renka visi Kalnėnų progimnazijos 3–8 kl. mokiniai slaptu balsavimu dvejiems 

metams. 

4.6 Mokinių prezidentas: 

4.6.1. Veikia visų mokinių vardu; 

4.6.2. Kviečia MA narių susirinkimą(us); 

4.6.3. Mokinių prezidentas tampa Mokyklos Tarybos nariu; 

4.6.4. Mokinių prezidentas turi sukurti bent vieną naujovę progimnazijoje, kad tuo būdu paliktų savo 

prezidentavimo pėdsaką; 

4.6.5. Mokinių prezidentas dalyvauja visuose progimnazijos renginiuose; 

4.6.6. Mokinių prezidentas gali vetuoti MA sprendimus. Tokiu atveju šie sprendimai grąžinami MA 

pakartotiniam svarstymui. Jei sprendimas vetuojamas 3 kartus, jį svarsto MA narių susirinkimas. 

5. NUOSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA 

5.1 MA nuostatai gali būti pakeisti ar papildyti tikrųjų narių susirinkime 2/3 susirinkime dalyvaujančių 

MA narių balsų. 

 

6. MOKINIŲ ATSTOVYBĖS VEIKLOS PABAIGIMAS 

6.1 MA veikla gali būti nutraukta reorganizavus arba likvidavus MA. 

6.2 Priimti sprendimą dėl MA likvidavimo gali tik MA narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne 

mažiau kaip 2/3 MA narių. 

 
 


