
            PATVIRTINTA 
         Progimnazijos direktoriaus 
         2020 m. birželio 26 d.  
         įsakymu Nr. V- 70. 

            
 

KAUNO ŠV. KAZIMIERO  PROGIMNAZIJOS 
 „ŠIMTUKININKŲ“ KLUBO 

 NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Kauno šv. Kazimiero progimnazijos (toliau – Progimnazija) Šimtukininkų klubas (toliau 
– Klubas) vienija mokinius, surinkusius ne mažiau kaip šimtą dešimtukų per mokslo metus. 

2. Klubas yra steigiamas vienerių mokslo metų veiklai.  
3. Klubo veikla sąlygoja intelektinę, kūrybinę, dorovinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę 

mokinių brandą, skatina pažangą, stiprina mokinių savivertę, lyderystę. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

4. Tikslas – ugdyti ir skatinti motyvaciją tobulėti. 
5. Uždaviniai: 
5.1. aktyvinti mokinių komunikaciją, savitarpio pagalbą, siekiant ugdymosi kokybės, 

pažangos, novatoriškų  sprendimų; 
5.2. sudaryti galimybes realizuoti ir puoselėti savo gebėjimus, talentus; 
5.3. kryptinga edukacine veikla skatinti mokinių pasitikėjimą savimi, lyderystę, savo svarbos 

progimnazijos  bendruomenėje suvokimą. 
 

III.  KLUBO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

6.  Klubo nariais tampama per mokslo metus surinkus ne mažiau kaip šimtą dešimtukų iš visų 
mokomųjų dalykų.  

7. Šimto dešimtukų surinkimo faktą bei laiką identifikuoja sudaryta komisija. 
8. Kiekvienas Klubo narys apdovanojamas Šimtukininkų klubo ženkleliu bei pažymėjimu.  
9. Klubo nariai, bendradarbiaudami su  Mokinių taryba, atsakingi už Progimnazijos mokinių 

intelektinių renginių organizavimą. 
10. Klubo savivaldą reglamentuoja demokratiškai išrinktas pirmininkas ir taryba (3 

mokiniai): 
10.1. pirmininkas ir taryba rengia veiklos planą ir informuoja Klubo narius apie susirinkimų 

laiką, trukmę, svarstomus klausimus ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki susirinkimo pradžios; 
10.2. Klubo nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma; 
10.3. Klubo veikla grįsta savanoriškumo principu; 
10.4. Klubo veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui,       

 
IV.  KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
12. Klubo narių teisės:  

   12.1. inicijuoti ir padėti organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 
programas, organizuoti savanoriškas veiklas; 
   12.2. inicijuoti socialinės-pilietinės praktikos veiklas; 



         12.3. organizuoti visos dienos mokyklos veiklas; 
12.4. inicijuoti ir dalyvauti projektinėje veikloje; 
12.5. dalyvauti dalykinėse olimpiadose ir konkursuose;  
12.6. teikti siūlymus dėl progimnazijos veiklos organizavimo; 
12.7. prioritetinės privilegijos Progimnazijos mokinių skatinimo ir motyvavimo politikoje. 

   13. Klubo narių pareigos: 
   13.1. nepriekaištingas elgesys; 
   13.2. nepriekaištingas lankomumas; 
   13.3. iniciatyvumas ir atsakingumas. 

 
V.      REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS  

 
    

          14. Klubas nutraukia savo veiklą pasibaigus einamiesiems mokslo metams. 
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