
PATVIRTINTA 

    Alytaus profesinio rengimo centro  

direktoriaus 2019 m. vasario 6 d. 

    įsakymu Nr. (1.3.)-V1-021-1 

 

ALYTAUS PROFESINIO RENGIMO CENTRO  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Alytaus profesinio rengimo centro (toliau – Įstaiga) mokinių tarybos nuostatai 

reglamentuoja Alytaus profesinio rengimo centro mokinių tarybos tikslus, uždavinius, funkcijas, 

tarybos narių teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą.  

2. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos 

institucija, vienijanti centro mokinius.  

3. Mokinių taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos profesinio mokymo įstatymu, įstaigos įstatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.  

 

II SKYRIUS 

 TARYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS 

 

4. Tarybos tikslas – atstovaujamuoju būdu Įstaigoje įgyvendinti mokinių savivaldos teisę.  

5. Tarybos uždaviniai: 

5.1. atstovauti mokinių interesams Įstaigoje bei suburti vieningą mokinių bendruomenę; 

5.2. stiprinti Įstaigos savivaldą; 

5.3. skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą dalyvaujant 

mokyklos bendruomenės veikloje; 

6. Taryba atlieka šias pagrindines funkcijas: 

6.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Įstaigos renginius, akcijas, vykdyti prevencines 

programas; 

6.2. teikia siūlymus dėl ugdymo ir mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja 

savanorių judėjimą; 

6.3. dalyvauja rengiant Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus; 

6.4. svarsto Įstaigos direktoriaus ir kitų asmenų teikiamus klausimus, susitaria dėl veiklos 

organizavimo; 

6.5. deleguoja narius į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją); 

6.6. padeda rūpintis drausme, tvarka mokykloje, jos teritorijoje ir bendrabučiuose.  

 

III SKYRIUS 

 TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Tarybos nariai, įgyvendindami jiems pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdami jiems 

paskirtas funkcijas, turi teisę: 

7.1. gauti iš Įstaigos direktoriaus ir darbuotojų darbui reikalingą informaciją; 

7.2. priimti sprendimus dėl mokinių konferencijos/susirinkimo sušaukimo; 

7.3. organizuoti Tarybos posėdžius; 

7.4. reikšti savo nuomonę svarstomais klausimais; 

7.5. teikti siūlymus Tarybai ir direktoriui ugdymo proceso tobulinimo, vidaus tvarkos ir 

neformaliojo švietimo klausimais; 

7.6. dalyvauti Įstaigos renginiuose; 

7.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 



 

 

 8. Tarybos narių pareigos: 

8.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose; 

8.2. informuoti Įstaigos bendruomenę apie Taryboje svarstomus klausimus, priimtus 

sprendimus; 

8.3. vykdyti kituose teisės aktuose nustatytas pareigas; 

8.4. teikti mokslo metų veiklos ataskaitą Įstaigos direktoriui. 

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  

 

9. Mokinių konferencijos/susirinkimo metu iš deleguotų asmenų (po 3 mokinius iš 

kiekvienos grupės) išrenkama Taryba, ją sudaro 9 nariai. Tarybos nariai turi būti pavyzdingo elgesio ir 

iniciatyvūs, savo noru dalyvaujantys Tarybos veikloje. 

                     10. Taryba renkama  2 metų kadencijai ir dirba tol, kol išrenkama nauja Taryba. 

11. Tarybai vadovauja slaptu balsavimu Įstaigos Tarybos narių išrinktas pirmininkas. 

12. Taryba išrenka pirmininko pavaduotoją, sekretorių.  

13. Tarybos pirmininkas: 

13.1. organizuoja Tarybos posėdžius; 

13.2. vadovaudamasis Tarybos veiklos planu ir nutarimais, paveda Tarybos nariams 

atlikti užduotis ir vykdo jų priežiūrą; 

13.3. pristato Tarybos veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą; 

13.4. teikia informaciją Įstaigos bendruomenei.  

14. Tarybos pirmininkui nesant, laikinai jį pavaduoja ir atlieka jo funkcijas Tarybos 

pirmininko pavaduotojas. 

15. Tarybos sekretorius informuoja Tarybos narius apie nustatytus susirinkimus, juos 

protokoluoja, tvarko Tarybos dokumentus.  

 16. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 1 kartą per du mėnesius. 

17. Taryba pasilieka teisę pašalinti iš Tarybos asmenį, blogai vykdantį ar nevykdantį savo 

pareigų. Tarybos narys, norintis išeiti iš Tarybos, turi apie tai pranešti raštu. Pasitraukus Tarybos nariui 

arba išbraukus tarybos narį – mokinį – iš Mokinių registro nedelsiant renkamas naujas narys.  

18. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Tarybos narių. 

19. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

20. Įstaigos direktorius ir kiti darbuotojai Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio 

nario teisėmis. 

21. Tarybos posėdžiai protokoluojami.  

 

V SKYRIUS  

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATŲ KEITIMAS IR PAPILDYMAS 

 

22. Siūlymus keisti, papildyti Tarybos nuostatus gali teikti Įstaigos taryba, Taryba, 

Įstaigos bendruomenės nariai. 

_____________________ 
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