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LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO
TARYBOS DARBO REGLAMENTAS
I. BENDROJI DALIS
1. Centro taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus
(rūpintojus) ir mokytojus, socialinius partnerius bei vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems
Centro veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
2. Centro taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais
švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, Centro nuostatais.
3. Centro tarybos darbo reglamentą tvirtina Centro direktorius.

II. CENTRO TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 mokytojai, 2 mokiniai, 3 mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai) (Centre nedirbantys), I Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovas.
5. Nariai į Centro tarybą renkami 3 metams, mokiniai gali būti renkami ir trumpesniam
terminui.
6.
j Tarybą renkami 8 klasių, I-IV gimnazijos klasių mokiniai bendrame moki
susirinkime atviru balsavimu.
7.
Mokytojus deleguoja Metodinė taryba, tėvus (globėjus, rūpintojus) - tėvų (globėjų
rūpintojų) susirinkimas,
8.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovą - Lietuvos aklųjų ir silpnare
sąjungos tarybos pirmininkas.
9.
Be Tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami Centro administracijos atstovai, kiti su
mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai,
nesantys Tarybos nariai.
10. Tarybos pirmininką išrenka Tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma.
Direktorius negali būti Centro tarybos pirmininku. Jis Taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso
teisės. Tarybos pirmininku nerenkamas mokinys.
11. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus.
12. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai
priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
13. Centro tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Centro veiklą reglamentuojantiems
dokumentams. Centro direktorius prašo svarstyti iš naujo.
14. Tarybos posėdžiai protokoluojami,
15. Pasibaigus Tarybos kadencijai, rinkimus į Tarybą organizuoja Centro direktorius.
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III. CENRO TARYBOS FUNKCIJOS
16. Centro taryba:
16.1. teikia siūlymų dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
16.2. aprobuoja Centro strateginį planą, metinį veiklos planą ugdymo planą kitus Centro
veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Centro direktoriaus;
16.3. teikia siūlymų Centro direktoriui dėl Centro nuostatų keitimo ar papildymo, Centro
vidaus struktūros tobulinimo;
16.4. teikia siūlymų dėl Centro veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų
sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius išteklius;
16.5. svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;
16.6. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
16.7.svarsto Metodinės tarybos, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar
Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Centro direktoriui.
16.8. Svarsto naujų Centro padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

IV. VADOVAVIMAS CENTRO TARYBAI
17. Centro tarybos pirmininkas:
17.1. Renkamas visai Tarybos kadencijai narių slaptu balsavimu.
17.2. Gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas.
17.3. Atsako už Tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.
17.4. Vadovauja Tarybos posėdžiams, atstovauja Tarybai bendraujant su kitomis
institucijomis, pasirašo Tarybos veiklos dokumentus.
17.5. Turi lemiamo balso teisę, Tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.
17.6. Gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė
Tarybos narių.
18. Centro Tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio
laiką, vietą ir darbotvarkę.
19. Centro Tarybos sekretorius tvarko Tarybos dokumentaciją.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Centro tarybos reglamentas gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 Tarybos narių.
21. Centro taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant Centrą.

