Viešosios įstaigos Klaipėdos licėjaus
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 7 d.
įsakymo Nr. V-30
4 priedas
KLAIPĖDOS LICĖJAUS 2014 - 2015 M. M. MOKINIŲ SENATO VEIKLOS PLANAS
RUGSĖJO MĖN.
DATA
1 d.
2 d.
25, 30 d.

VEIKLA
Rugsėjo 1-osios šventė mokykloje ir šv.
Kazimiero bažnyčioje
Žygis pajūriu
Šachmatų turnyras

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, mokinių senatas.

VEIKLA
Mokytojų dienos renginys

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, mokinių senatas

Klasių vadovai, mokinių senatas
Mokinių senatas

SPALIO MĖN.
DATA
3 d.

LAPKRIČIO MĖN.
DATA
10-17 d.
17 d.

VEIKLA
Prevencinis projektas prieš patyčias „ NE
patyčioms“
Kalėdinio labdaros paramos projekto pradžia

ATSAKINGAS
Klasių vadovai, D.Jonauskis,
mokinių senatas
D.Jonauskis, klasių vadovai,
I.Kačinskaitė, E.Burbienė,
mokinių senatas

GRUODŽIO MĖN.
DATA
1-15 d.

VEIKLA
Kalėdinis labdaros paramos projektas

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, klasių vadovai,
skyrių vadovės, mokinių senatas

16 d.

Mokyklos jubiliejinis labdaros koncertas

18 d.
19 d.

Klasių kalėdinės vakaronės
Bendruomenės diena. Advento mintys šv.
Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

D.Jonauskis, muzikos, dramos,
dailės mokytojai, klasių vadovai,
mokių senatas
Klasių vadovai, mokių senatas
Klasių vadovai, mokinių senatas

SAUSIO MĖN.
DATA
13 d.

VEIKLA
Renginys, skirtas sausio 13-ajai ,,Atmintis
gyva“

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, mokinių senatas
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VASARIO MĖN.
DATA
12 d.

VEIKLA
Valentino dienos akcijos, išvykos
organizavimas ir įgyvendinimas

ATSAKINGAS
Mokinių senatas, D. Jonauskis

VEIKLA
Kovo 8-os šventė. Muzikuojančių mokinių
koncertas
Kovo 11-osios Nepriklausomybės atkūrimo
šventė
Teatro diena

ATSAKINGAS
Mokinių senatas, D. Jonauskis,
R.Andersen, A.Niparavičienė
V. Raudys, D. Jonauskis,
mokinių senatas
D. Jonauskis, teatro būrelis,
mokinių senatas

KOVO MĖN.
DATA
6 d.
11 d.
27 d.

BALANDŽIO MĖN.
DATA
27-30 d.

VEIKLA
Motinos diena

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, mokinių senatas

GEGUŽĖS MĖN.
DATA
14 d.
22 d.

VEIKLA
Mėlyno kilimo šventė
Kuriančių mokinių šventė ,,Poezijos
pavasaris“

ATSAKINGAS
D.Jonauskis, mokinių senatas
D.Jonauskis, mokinių senatas

MOKINIŲ SENATO NUOSTATAI

I. Bendroji dalis
1. Mokinių senatas yra prezidento išrinkta mokinių savivaldos institucija mokykloje.
2. Mokinių senatas yra visuomeninė organizacija, savo veikla nesiekianti pelno.
3. Mokinių senato tikslas yra:
3.1. atstovauti daugumos mokinių interesams mokykloje;
3.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
3.3. sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
3.4. etiškai, pagrįstai reikšti pageidavimus mokyklos direktoriui, pavaduotojoms, pedagogų tarybai,
mokyklos tarybai;
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3.5. teikti pasiūlymus sudarant, keičiant, papildant vidaus tvarkos taisykles mokiniams;
3.6. dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.
II. Mokinių senato darbo organizavimas
1. Mokinių senatui vadovauja atviru (slaptu) balsavimu išrinktas mokyklos prezidentas.
2. Mokinių senato posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę.
3. Mokinių senatas renkamas metams, pasiliekant teisę išbalsuoti iš senato narių asmenį, nevykdantį
(blogai vykdantį) savo pareigų. Pasitraukus senato nariui, nedelsiant renkamas naujas narys.
III. Mokinių senato funkcijos
1. Mokinių senatas:
1.1. ugdo mokinių kūrybiškumą, organizuotumą, savarankiškumą, skatina atsakomybę;
1.2. svarsto mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų, mokymo planų, programų projektus ir
teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo;
1.3. planuoja ir organizuoja mokinių laisvalaikį;
1.5. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos klausimus;
1.6. teikia siūlymus dėl mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
1.7. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti;
1.8. padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
1.9. apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
1.10. bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.
______________________________

