
LMS VADOVŲ KLUBŲ TEMŲ PRISTATYMAS

2022 m. balandis

NACIONALINIŲ TEMŲ PRISTATYMAS – Lietuvos moksleivių sąjungos Jaunimo

politikos koordinatorių rengiamas leidinys, skirtas informuoti moksleivius bei visuomenę apie

kasmėnesiniuose, 37–iose savivaldybėse vykstančiuose organizacijos vienijamų moksleivių

susitikimuose – Vadovų klubuose – diskutuojamas temas. Tikimės, kad šis leidinys padės geriau

suprasti šių dienų moksleivių ir jaunimo aktualijas, problemas ir padės pasiruošti kokybiškoms

diskusijoms reikiamomis temomis mokinių savivaldose, mokyklose, o vadovų klubuose išreikšta

atstovų nuomonė atspindės mokyklos moksleivių nuomones.

Šiame leidinyje pateikiamos tik nacionalinės temos, skirtos visoms LMS vienijamoms

savivaldybėms. Informaciją apie papildomas, jūsų savivaldybėje Vadovų klubuose aptarinėjamas

regioninės reikšmės temas savarankiškai pateikia LMS padaliniai.

TEMOS:

1. Rekomendacijos dėl moksleivių iš ukrainos integracijos;

2. Pavasario forumas;

3. LMS įstatai;

4. Smurto ir patyčių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo prevencijos programų

analizė;

5. Regioninė jaunimo politika.

1. REKOMENDACIJOS DĖL MOKSLEIVIŲ IŠ UKRAINOS INTEGRACIJOS

Augantis bėgančių Ukrainos moksleivių skaičius savivaldybėse verčia mus galvoti apie

greitesnę ir efektyvesnę integraciją. Šiuo metu integraciją mokyklose jau vykdo paskirti specialistai,

tačiau mokinių savivaldos gali padėti paspartinti procesą. Lietuvos moksleivių sąjunga paruošė

rekomendacijas mokinių savivaldoms dėl sklandaus moksleivių, atvykstančių iš Ukrainos,

integravimo į mokyklų bendruomenes.

Rekomendacijas galite rasti čia.
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2. PAVASARIO FORUMAS

Balandžio 29 – gegužės 1 d., Kaune, vyks LMS pavasario forumas ir XXXIV Asamblėja.

Balandžio 5 d., Jūs ir Jūsų mokyklų administracijos, turėjote gauti el. pakvietimus. Forumo metu

LMS prezidentė Karolina Pralgauskytė pristatys metų veiklos ataskaitą, bus tvirtinami nauji

organizacijos įstatai, keliamos mokinių savivaldų narių kompetencijos, darbo grupių bei paskaitų

metu.

Į Asamblėją yra kviečiama po vieną LMS narių mokyklų mokinių savivaldų atstovą. Dėl

registracijos kreiptis į savo mokinių savivaldos pirmininką.

3. LMS ĮSTATAI

Lietuvos moksleivių sąjungos XXXIV Asamblėjos metu bus pristatoma LMS Prezidentės

Karolinos Pralgauskytės metinės veiklos ataskaita bei LMS Revizijos ataskaita ir rekomendacijos,

svarstomi organizacijos ateičiai svarbūs dokumentai: LMS veiklą reglamentuojantis dokumentas –

LMS įstatai ir pozicija dėl pilnamečių moksleivių veiksnumo mokyklose.

Įstatai – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, kuriame nustatoma organizacijos

valdymo sistema, paskirstomos galios tarp valdymo institucijų.

Prieš pradedant analizuoti naują įstatų projektą, labai svarbu suvokti, kodėl dabartinė įstatų

ir struktūros situacija yra netinkama ir kodėl ją reikia keisti:

● Veikiame pagal 2011 metų įstatus – per beveik dešimt metų organizacija labai

pasikeitė, prisijungė daug papildomų padalinių, naujų mokinių savivaldų, pradėtos skirti

naujos prioritetinės sritys. Dėl šių priežasčių, ne visi punktai atliepia šiandieninius

organizacijos poreikius. Taip pat, per šiuos metus pasikeitė ir įvairiausi teisiniai dokumentai,

kurie nustato asociacijų (LMS yra veikia pagal asociacijų įstatymą) veikimo principus ir

rėmus, taip pat įvairūs kiti dokumentai. Apibendrintai: įstatų keitimo procesas yra

kiekvienos organizacijos normali praktika, kuria siekiama adaptuoti organizaciją prie

esamos situacijos.
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● Darbo optimizavimas – kadangi šiuo metu mūsų Valdyba yra MSIC padalinių

pirmininkai, mūsų valdyba sudaro 37 (+ Prezidentas). Šis skaičius yra labai didelis, o

Valdybos, kaip kolegialaus valdymo organo, funkcija yra priimti svarbiausius organizacijos

sprendimus tarp asamblėjų. Nepaisant to, jog turim didelį Valdybos narių skaičių, klausimai,

kuriais diskutuoja Valdyba, tiksliau pirmininkai, kartais reikalauja daug įsitraukimo.

Kadangi yra tokia situacija, pirmininkai negali susikoncentruoti į darbą su padaliniu. Tai yra

dar viena priežastis, dėl kurios keičiame įstatus ir Valdybos apibrėžimą.

● Augant organizacijai auga ir mokinių savivaldų skaičius, kurias vienijame.

Susiduriame su problema, jog ne visų mokinių savivaldų atstovai nori ar gali dalyvauti

Asamblėjose, o tai yra svarbiausias organizacijos valdymo organas, kurios metu yra

priimami svarbiausi organizacijos likimą apsprendžiantys klausimai. Vienijame net virš 550

mokyklų ir kadangi yra tokia situacija, norime pakelti ir Asamblėjos kokybę, mažinant

maksimalų skaičių dalyvaujančių narių. Tuo siekiama, jog įsitraukimas į Asamblėjos metu

svarstomus klausimas būtų gilesnis, daugiau būtų išdiskutuota vietos lygmeniu.

● Narystės apibrėžimas – šiuo metu mūsų organizacijos narės yra mokinių

savivaldos, tačiau, kadangi organizacijoje yra tik kelios MS turinčios juridinio asmens

statusą, narystės apibrėžimas turi būti pakeistas. Alternatyviai jums siūlome esmės

nekeičiant apibrėžimą, su kuriuos susipažinsite nagrinėdami jau patį įstatų projektą, o

organizacijai tai leis tiek teisingiau registruoti savo nares, tiek optimizuoti darbą su jomis.

Kas keisis ir bus nauja?

Naujai apibrėžtos LMS veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose vartojamos sąvokos:

● Mokinių savivalda – viena iš mokyklos savivaldos institucijų, sudaroma demokratinių

rinkimų būdu išrinktų ir (ar) savanorystės pagrindu veikiančių aktyvių mokinių,

atstovaujanti mokinių interesams, sprendžianti mokiniams aktualias problemas, kartu

prisidedanti prie jaunimo politikos formavimo ir įgyvendinimo. Mokinių savivaldos veikla

yra reglamentuojama mokinių savivaldos nuostatais, tvirtinamais tos mokyklos tarybos;

● Nariai – LMS nariai – fiziniai asmenys – Lietuvos mokyklų, su kuriomis LMS yra

pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį, mokiniai, atstovaujantys savo mokyklos
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mokinių interesams LMS; (Nariai bus ne mokinių savivaldos, o moksleiviai, kuriuos

mokyklose demokratiniu būdu išrinks mokiniai)

● Narių forumas (toliau – NF) – mieste ir (ar) rajone veikiančių (ir Valdybos sprendimu

LMS padaliniui priskirtų) Narių visuotinis susirinkimas; (panašu į vykstančius MSF)

● Asamblėja – LMS Asamblėja, turinti visas visuotinio narių susirinkimo teises, sudaryta iš

narių forumo deleguotų Narių;

● Taryba – LMS taryba, LMS patariamasis organas;

● Padalinio pirmininkas – LMS padalinio vadovas, vadovaujantis jo veiklai bei atstovaujantis

LMS padaliniui priskirtų Narių interesams vietos lygmeniu, LMS Tarybos narys.

Asamblėja

Nauja: Asamblėjoje turi teisę dalyvauti: NF deleguoti atstovai. Narys bei kiekvienas moksleivis

turi teisę būti išrinktas delegatu į Asamblėją, tačiau renka tik Nariai. Vienas delegatas turi tiek

balsų, kiek, pagal Valdybos nustatytą kvotą, jam priskiria NF.

Valdyba

Nauja: Valdybą sudaro 7 asmenys - Prezidentas ir 6 Asamblėjos išrinkti asmenys;

Nauja: Taryba

1. Taryba yra patariamasis LMS organas;

2. Taryba yra sudaroma iš LMS padalinių pirmininkų;

3. Tarybos veiklai vadovauja Prezidentas;

4. Taryba nėra LMS valdymo organas;

5. Tarybos funkcijos:

6. Teikia rekomendacijas Valdybos veiklai;

7. Informuoja Valdybą apie LMS padalinių veiklą

8. Teikia informaciją Nariams.
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Nesikeičia:

1. Aukščiausias LMS organas, turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises – Asamblėja;

2. Kolegialus kontrolės organas – Revizija;

3. Vykdomasis organas – Biuras

Padaliniai

Lietuvos moksleivių sąjungos Mokinių savivaldų informavimo centrų nuostatai keičiasi į LMS

padalinio nuostatai (pavadinimas).

Nauja: nebelieka MSIC (nes atstovausime nebe mokinių savivaldoms), visi LMS padaliniais liks

tiesiog LMS padaliniais (LMS Vilniaus MSIC virsta LMS Vilniaus padaliniu).

LMS padaliniai – LMS struktūrinis padalinys, įsteigtas LMS nustatyta tvarka arba pasirašius

bendradarbiavimo sutartį su mieste / rajone veikiančia moksleivių institucija, vykdančia LMS

funkcijas.

Įstatų projektą galite rasti čia. Taip pat greitu metu moksleiviai.lt puslapyje bus nauja

skiltis, kurioje galėsite rasti visą reikalingą informaciją apie įstatus.

4. SMURTO IR PATYČIŲ, SOCIALINIŲ IR EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ

UGDYMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ ANALIZĖ

Šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga aktyviai dirba moksleivių psichikos

sveikatos bei emocinės aplinkos mokyklose srityje. Inicijavus veiklos programą „Laikas jausti“,

kviečiame moksleivius aktyviau diskutuoti mokyklose bei Vadovų (delegatų) klubuose programos

temomis, imtis iniciatyvos ir spręsti kylančias problemas, susijusias su emocine sveikata ir aplinka

mokyklose.

Pastebėjus vyraujančias patyčių, smurto bei emocinio raštingumo trūkumo mokyklose

problemas bei vykdant LMS prezidentės Karolinos Pralgauskytės veiklos programą, inicijuojame

smurto ir patyčių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo prevencijos programų analizę.
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Pagal Lietuvos Respublikos (toliau – LR) švietimo įstatymo 43.11 straipsnį: „Švietimo

įstaiga privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje.“. Tai reiškia,

jog kiekvienas moksleivis turėtų nuolat dalyvauti bent vienoje prevencinėje programoje, kurią

vykdo švietimo įstaiga.

Inicijuojamos analizės tikslas – sužinoti moksleivių ir mokyklos darbuotojų nuomonę

apie mokyklose vykstančių prevencijos programų veiklas, jų kokybę ir veiksmingumą, pasiūlymus

gerinti prevencijos programų diegimą ir vykdymą.

Kviečiame pasidomėti Jūsų mokykloje vykstančiomis prevencijos programomis, jų

veiklomis ir užpildyti šią apklausą. Prašome apklausa pasidalinti su savo atstovaujamos

mokyklos moksleiviais ir mokytojais.

Nuoroda į apklausą: Smurto ir patyčių, socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo

prevencijos programų analizė – Lietuvos moksleivių sąjunga (moksleiviai.lt)

Kilus klausimų, kreiptis:

Karolina Kucavičiūtė

LMS veiklos programos „Laikas jausti“ koordinatorė

El. paštas: karolina.kucaviciute@moksleiviai.lt

5. REGIONINĖ JAUNIMO POLITIKA

Šioje skiltyje su savo miesto padalinio pirmininku, regioninės jaunimo politikos

koordinatoriumi aptarsite Jūsų mieste, rajone esančius svarbius klausimus, kitas aktualias temas,

problemas. Prieš Vadovų klubą su savo komandomis, mokyklos bendruomene galite pasiruošti Jums

aktualius klausimus, išsiaiškinti šiuo metu vyraujančias problemas Jūsų mokykloje, o padalinio

pirmininkas ir savanoriai padės visais kilusiais klausimais.

KONTAKTAI

Kipras Kunigėlis

Darbo su savivaldomis tinklo koordinatorius

El. paštas: kipras.kunigelis@moksleiviai.lt
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Akvilė Juškaitė

Regioninės jaunimo politikos koordinatorė

El. paštas: akvile.juskaite@moksleiviai.lt
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