
PATVIRTINTA  

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio 

mokymo centro 2022 m. lapkričio  3 d.  

direktoriaus įsakymu Nr. V-584  

 

KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

TARYBOS (SAVIVALDOS INSTITUCIJOS) 

DARBO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro tarybos (savivaldos institucijos) 

darbo reglamentas parengtas vadovaujantis Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo 

centro (toliau – Centras) įstatais patvirtintais visuotinio dalininkų susirinkimo 2022 m. liepos 11 d. 

sprendimu (protokolo Nr. 5D-5).  

2. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro taryba (savivaldos institucija) (toliau 

– Centro taryba) yra aukščiausioji Centro savivaldos institucija, kuri telkia Centro mokinių 

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

demokratiniam Centro valdymui, padeda siekti strateginių tikslų ir įgyvendinti Centro misiją. 

3. Centro tarybos darbo reglamentą, pritarus Centro tarybai, tvirtina Centro direktorius įsakymu.  

 

II SKYRIUS 

CENTRO TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Centro tarybos kadencija – 3 metai. 

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

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

bendruomenės atstovus – vietos bendruomenė. 

6. Centro tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma 

renka šios Centro tarybos nariai. 

7. Centro tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei 

jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Centro tarybos narių. Centro tarybos nutarimai 

priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

8. Centro direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Į Centro 

tarybos posėdžius gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję Centro bendruomenės nariai. 

Kviestinis narys neturi balsavimo teisės. 

9. Neeilinis Centro tarybos posėdis turi būti šaukiamas Centro tarybos pirmininko, ne mažiau kaip 

trečdalio Centro tarybos narių siūlymu arba Centro direktoriaus. 

10. Medžiagą, kurios reikia svarstant pasiūlytą klausimą, Tarybos pirmininkui ne vėliau  

kaip prieš 10 darbo dienų arba 3 darbo dienas, jei posėdis šaukiamas skubos tvarka, iki Tarybos  

posėdžio rengia ir teikia klausimą siūlantis asmuo.  

11. Kvietimai, posėdžio darbotvarkė bei visi reikalingi posėdžiui dokumentai Tarybos  

nariams pateikiami ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki posėdžio. 

12. Esant poreikiui, Centro taryba posėdžius gali organizuoti nuotoliniu būdu, pasitelkiant IKT  

priemones. 

13. Centro direktoriaus patarėjas organizuoja Centro tarybos darbą, rengia posėdžių medžiagą ir 

kvietimus posėdžiams, protokoluoja posėdžius ir kt. 

 

 



 

III SKYRIUS 

CENTRO TARYBOS FUNKCIJOS 

14. Centro taryba: 

       14.1. teikia pasiūlymus Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

       14.2. svarsto ir aprobuoja Centro metinį veiklos planą, Centro vidaus tvarkos taisykles, kitus 

Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro vadovo; 

       14.3. teikia siūlymų Centro vadovui dėl Centro pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus 

struktūros tobulinimo;  

       14.4. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus; 

       14.5. išklauso Centro metų veiklos ataskaitas ir teikia pasiūlymus Centro vadovui dėl Centro 

veiklos tobulinimo, vertina Centro vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl 

ataskaitos Centro visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui);  

       14.6. svarsto Centro mokytojų, mokinių ir bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus 

Centro vadovui; 

       14.7. teikia siūlymus Centro vadovui dėl Centro darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 

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

išteklius; 

        14.8. svarsto Centro vadovo teikiamus kitus klausimus; 

        14.9. teikia siūlymus Centro visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui) dėl Centro 

materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo ir kitais klausimais; 

        14.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas kituose teisės aktuose ir Įstatuose. 

        15. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Centro 

bendruomenės nariams. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Centro tarybos darbo reglamentas gali būti keičiamas ar papildomas Centro tarybos nutarimu 

paprasta balsų dauguma.  

17. Inicijuoti Centro tarybos nuostatų pakeitimą gali: Centro tarybos narys (-iai), Centro 

administracija, visuotinis dalininkų susirinkimas. 

18. Centro taryba paleidžiama: reikalaujant 2/3 Centro tarybos narių, pasibaigus Centro 

dalyvavimui reorganizavime; likviduojant Centrą arba jį reorganizavus. 

 

____________________________________________________________________ 

 

PRITARTA 

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centro 2022 spalio 31 d. tarybos sprendimu 

(protokolo Nr. CT-4) 


