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                                                                  PATVIRTINTA 

                                                                                     Utenos regioninio profesinio 

                                                                                      mokymo centro direktoriaus 

                                                                        2020 m. sausio 8  d.    

                                                                      įsakymu Nr. V- 15                                                                                         

 

UTENOS REGIONINIO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

CENTRO TARYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS. BENDROJI DALIS 

 

 1. Centro taryba – aukščiausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia Centro mokinių, 

bendruomenę, mokytojų bendruomenę, tėvų (rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę 

demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centro aktualius klausimus. 

             2. Centro tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Centro 

įstatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie 

nuostatai. 

             3. Į Centro tarybą po 3 asmenis deleguoja: tėvų (rūpintojų) atstovus – visuotinis tėvų 

susirinkimas, mokytojus – mokytojų susirinkimas, mokinius – Centro mokinių taryba, vietos 

bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė.             

    4. Centro tarybą sudaro: centro tarybos pirmininkas, centro tarybos pirmininko 

pavaduotojas, centro tarybos sekretorius, centro tarybos nariai: mokytojai, profesijos mokytojai, 

mokiniai, tėvai, vietos bendruomenės atstovai.  

5. Centro tarybos kadencija 3 metai.   

6. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius.  

 7. Centro tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai Centro 

bendruomenei.  

             8. Centro tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių įgyvendinti 

švietimo įstaigos strateginius tikslus ir švietimo įstaigos misiją. Centro tarybos nariu negali būti 

Centro vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.  

              9. Centro taryba savo darbe vadovaujasi Centro direktoriaus patvirtintais nuostatais.  

              10. Nuostatai keičiami Centro tarybos sprendimu.  

 

II SKYRIUS. CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 

 

11. Teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių. 
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      12. Svarsto ir aprobuoja Centro metinį veiklos planą, Centre vykdomų programų 

įgyvendinimo planą, Centro darbo tvarkos taisykles, kitus Centro veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus. 

        13. Teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Įstatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus 

struktūros tobulinimo. 

               14. Svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus. 

15.  Išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl 

Centro veiklos tobulinimo, vertina Centro direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Centro savininkui; 

16. Teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių 

ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir 

intelektinius išteklius. 

   17. Svarsto Centro mokytojų, profesijos mokytojų, metodinių grupių, mokinių ir tėvų 

(rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus 

Centro direktoriui. 

            18. Svarsto Centro direktoriaus teikiamus kitus klausimus.  

            19. Teikia siūlymus visuotiniam dalininkų susirinkimui dėl Centro materialinio aprūpinimo, 

veiklos tobulinimo ir kitais klausimais. 

            20. Atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

            21. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos 

parinkimo, neformaliojo švietimo veiklos ir renginių organizavimo. 

            22. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Centro 

bendruomenės nariams. 

 

III SKYRIUS. CENTRO TARYBOS SUDARYMO TVARKA 

 

              23. Centro tarybą sudaro 3 mokytojai, 3 mokiniai, 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 

vietos bendruomenės atstovai, kurie renkami 3 metams. Išėjus tarybos nariui, renkamas kitas 

nuostatuose nustatyta tvarka. 

24. Rinkimai į Centro tarybą vyksta vadovaujantis demokratiniais rinkimų principais: 

slaptumu, visuotinumu, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžimu. Ne vėliau kaip per mėnesį po 

Centro tarybos rinkimų išrinkti nariai kviečiami į tarybos posėdį. 

25. Centro tarybos pirmininką atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma renka tarybos 

nariai.  
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26. Centro tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Centro 

direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Kviestinis narys 

neturi balsavimo teisės. 

27. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Centro tarybos 

narių. Centro tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  

            28. Be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję 

mokytojai, tėvai ir kt. Centro steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos 

sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, 

siūlo Centro tarybai juos svarstyti iš naujo. Centro tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas 

įstatymų nustatyta tvarka.  

             29. Neeilinis Centro tarybos posėdis turi būti šaukiamas Centro tarybos pirmininko arba ne 

mažiau kaip trečdalio Centro tarybos narių siūlymu. 

 

IV SKYRIUS. CENTRO TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

             30. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, 

aktyviai dalyvauti tarybos veikloje.  

               31. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis.  

               32. Turi teisę gauti iš Centro administracijos informaciją apie Centro veiklą.   

               33. Centro taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.  

 

V. CENTRO TARYBOS NARIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

34. Centro tarybos nariai atsako už veiklos plano sudarymą ir įgyvendinimą.  

 

______________________________________ 
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