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 VILNIAUS  GABIJOS PROGIMNAZIJOS GABIŲ MOKINIŲ KLUBO NUOSTATAI 

 

 I. VEIKLOS TIKSLAI IR PRINCIPAI 

 

1. Gabių mokinių klubo (toliau Klubas) pagrindinis tikslas – vienyti šio klubo narius,  

aktyvinti  jų bendradarbiavimą siekiant mokslo kokybės, pažangos, novatoriškų sprendimų. 

2. Klubo veikla orientuota į aktualiausių klausimų, susijusių su integracija  į Europos ir 

pasaulio mokslo erdvę, svarstymu, analize, savo nuomonės išsakymą aktualiais  mokslo ir  kitais 

klausimais.  

3. Klubas savo veikloje vadovaujasi demokratiškumo, pilietiškumo, akademinės 

laisvės, pagarbos, pažiūrų ir  nuomonių įvairovės  principais.  

 

II. KLUBO NARYSTĖ,  STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

4. Klubo nariai – tai Vilniaus Gabijos progimnazijos gabūs ir talentingi mokiniai, 

susipažinę su klubo nuostatais ir pareiškę norą dalyvauti klubo veikloje.  

5. Narystė klube yra savanoriška. 

6. Klubo narys turi teisę:  

6.1. Dalyvauti Klubo veikloje ir priimti sprendimus; 

6.2. Gauti informacinę ir organizacinę pagalbą; 

6.3. Savanoriškai išstoti iš klubo. 

7. Klubo narių pareigos:  

7.1. Vykdyti nuostatų reikalavimus;  

7.2. Garsinti Klubo vardą, atstovauti jam įvairiuose renginiuose;  

7.3. Vykdyti savo įsipareigojimus klubui; 

7.4. Aktyviai propaguoti klubo veiklą; 

7.5. Gerbti ir puoselėti klubo tradicijas. 

8. Struktūra ir valdymas: 

8.1. Klubo veiklą organizuoja Gabių mokinių ugdymo  darbo grupė.  

8.2. Aukščiausia klubo valdymo forma  yra klubo susirinkimai: 

8.2.1. Klubo susirinkimus organizuoja Gabių mokinių ugdymo darbo grupė; 
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8.2.2. Klubo susirinkimuose gali dalyvauti visi klubo nariai bei jų kviesti asmenys; 

8.2.3. Dalyvavimas klubo susirinkimuose, kituose klubo organizuojamuose 

renginiuose  yra paremtas tik savanorišku ir laisvu apsisprendimu; 

8.2.4. Klubo susirinkimai priima  sprendimus dėl  klubo  veiklos krypčių, išsako 

bendrąsias šio klubo narių  nuomones įvairiais klausimais; 

8.2.5. Klubo susirinkimo nutarimai, pareiškimai ir įvairūs siūlymai  priimami 

konsensusu arba balsuojant; 

8.2.6. Klubo nutarimai yra teisėti, jei klubo susirinkime priimtam sprendimui pritaria 

dauguma dalyvavusiųjų susirinkime. 

 

III. BAIGIAMOSISOS NUOSTATOS 

 

9. Savo veiklą grindžia Gabių ir talentingų vaikų ugdymo programa, Vilniaus 

Gabijos progimnazijos Gabių mokinių ugdymo darbo grupės metų veiklos programos 

įgyvendinimo priemonių planu ir Vilniaus Gabijos progimnazijos gabių mokinių  klubo nuostatais. 

 

_________________________ 


