VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO
MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI
1. BENDROJI DALIS
1.1 VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centra (toliau – Centras) mokinių taryba (toliau – Taryba) yra
aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti Centro mokiniams. Ji sudaro sąlygas
mokiniui integruotis į Centro bendruomenę, įsijungti į konstruktyvią visuomenės veiklą, gilėti
mokinio savimonei, vystytis jo asmenybei.
1.2 Taryba vadovaujasi Centro nuostatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis, Centro tarybos nutarimais ir
veikia pagal patvirtintus mokinių tarybos nuostatus, kurie negali prieštarauti Centro nuostatams.
1.3 . Mokiniu tarybos nariu skaičių ir veiklos kadencijos trukmę nustato centro direktorius.
Mokiniu tarybos nariai yra grupių susirinkimu deleguoti atstovai.
1.4 Mokiniu tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių renka visi tarybos nariai (už
kiekviena iš jų turi balsuoti 2/3 mokinių tarybos narių).
1.5 Mokinių taryba kasmet atnaujinama išėjus iš jos baigusiems centrą mokiniams arba dėl
neveiklumo.
1.6 Mokinių taryba:
1.6.1.1. deleguoja atstovus į mokyklos tarybą (2 mokiniai);
1.6.1.2. svarsto mokinių vidaus tvarkos taisykles ir teikia pasiūlymus jas tobulinti;
1.6.1.3. siūlo mokymo proceso tobulinimo kryptis;
1.6.1.4. skatina ir organizuoja tvarkos ir švaros palaikymą mokymo centre ir jo teritorijoje.
1.6.1.5. organizuoja sportinius ir kultūrinius renginius.

2. TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2.1 Tarybą sudaro po 1 narį iš kiekvienos grupės.
2.2 Tarybos pirmininkas renkamas Tarybos posėdžio metu iš išrinktųjų Tarybos narių tarpo.
Tarybos pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių renka Tarybos nariai atviru balsavimu.
2.3 Tarybos nariai iš savo tarpo išsirenka atsakingus už šiuos veiklos sektorius:






kultūrinių renginių organizavimas;
sporto renginių organizavimas;
socialinių ir buitinių klausimų sprendimas;
mokymosi proceso organizavimas ir vykdymas;
tvarkos ir švaros palaikymas.

2.4 Tarybos posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip
keturis kartus per metus: mokslo metų pradžioje, mokslo metų pabaigoje, kalendorinių metų
pradžioje, po pirmo pusmečio. Tarybos pirmininkas, esant būtinybei, gali skelbti posėdžius ir
dažniau. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Posėdžiuose
priimti nutarimai laikomi teisėtais, jei jie priimti dalyvaujančių narių balsų dauguma.

2.5 Be Tarybos narių Tarybos sprendimu į posėdį gali būti kviečiami mokiniai, tėvai(globėjai,
rūpintojai), mokytojai, administracija.
2.6 Tarybos pirmininkas vadovauja Tarybos veiklai ir atsako už Tarybos veiklos rezultatus,
atstovauja Tarybos interesus kitose institucijose.
2.7 Tarybos pirmininkas rūpinasi, kad Tarybos nariai laikytųsi Tarybos nuostatų, kontroliuoja
Tarybos narių veiklą.
2.8 Pirmininkui išvykus ar susirgus Tarybai vadovauja pirmininko pavaduotojas.
2.9 Tarybos veiklą kuruoja Centro direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas.
3. TARYBOS FUNKCIJOS
3.1 Svarsto klausimus, susijusius su mokinių vidaus tvarkos taisyklėmis, mokinių elgesiu, renginių
organizavimu, popamokine veikla, mokinių užimtumu, projektine veikla, švaros ir tvarkos
palaikymo veikla.
3.2 Pritaria įvairioms mokinių keliamoms iniciatyvoms ir planuojamoms veikloms.
3.3 Teikia siūlymus Centro vadovams dėl mokinių dalyvavimo Centro veikloje, dėl Centre
vykdomų ir numatomų vykdyti projektų, teikia siūlymus miesto savivaldybės jaunimo reikalų
koordinatoriui dėl mokinių vykdomos veiklos.
3.4 Palaiko ryšius su kitų mokyklų mokinių tarybomis.
3.5 Taryba užtikrina tvarką ir drausmę Tarybos organizuojamuose renginiuose.
4. DOKUMENTŲ VALDYMAS
4.1 Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Archyvų departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2006m. gegužės 20d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl
dokumentų
rengimo
ir
įforminimo
taisyklių
patvirtinimo
pakeitimo“.
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5. TARYBOS NUOSTATŲ KEITIMO IR PAPILDYMO TVARKA
Tarybos nuostatai yra keičiami ir papildomi tarybos siūlymu, suderinus su mokyklos taryba ir
aprobavus mokinių konferencijoje, ir tvirtinami mokyklos direktoriaus.

