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PROFESINIO MOKYMO CENTRO “ŽIRMŪNAI”
ALUMNŲ KLUBO NUOSTATAI
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Profesinio mokymo centro “Žirmūnai” (toliau PMC) Alumnų klubas (toliau – Klubas)
savanoriška organizacija, kurios tikslas – ryšių palaikymas tarp buvusių mokinių ir besimokančiųjų,
darbuotojų bei kitų Profesinio mokymo centro bendruomenės narių, prisidedant prie ugdymo/mokymo
kokybės tobulinimo, dalijantis gerąja patirtimi, skatinant socialiai atsakingą, aktyvią bendruomenės narių
veiklą.
2.
Klubo nariai vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, profesinio mokymo
įstatymu ir kitais teisės aktais, PMC nuostatais, PMC vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais.
3.
Alumnas - besididžiuojantis tuo, kad priklauso PMC bendruomenei, gerbia jos vertybes ir
savo mokytojus, pasirengęs dalintis savo talentais, patirtimi su kitais,
4.
Klubo vertybės:
4.1. Bendrystė ir partnerystė;
4.2. Iniciatyvumas;
4.3. Atstovavimas;
4.4. Atsakomybė.
II SKYRIUS. KLUBO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
5.
Klubo nariais gali būti buvę PMC mokiniai, kurie įgyjo profesinę kvalifikaciją ar
kompetenciją Profesinio mokymo centre “Žirmūnai”.
6.
Pageidaujančio tapti Klubo nariu asmens narystė prasideda nuo prašymo patvirtinimo
dienos
7.
Klubo narių sąrašą tvarko bei narystės prašymus tvirtina įgaliotas PMC darbuotojas.
8.
Klubo uždaviniai:
8.1. Vienyti buvusius mokinius ir PMC bendruomenę bendrai veiklai, skatinant mokinių
iniciatyvą, pilietiškumą, savarankiškumą, kūrybiškumą, saviraišką;
8.2. Inicijuoti renginius, projektus, prevencines veiklas, akcijas;
8.3. Dalintis gerąją profesine ir dalykine patirtimi.
9.
Klubo nario teisės:
9.1. Dalyvauti Klubo renginiuose, inicijuoti ir organizuoti renginius;
9.2. Padėti įgyvendinti Klubo veiklos tikslus ir uždavinius;
9.3. Gauti reikiamą informaciją veiklos organizavimui;
9.4. Nutraukti narystę.
10. Klubo nario pareigos:
10.1. Plėtoti partnerystę tarp baigusiųjų PMC ir esamų mokinių ar bendruomenės narių,
organizuojant ar inicijuojant seminarus, konkursus ir kitokio pobūdžio renginius skatinančius mokinių
motyvaciją mokytis;
10.2. Prisidėti prie PMC veiklos vystymo ir plėtros, dalinantis gerąją patirtimi apie PMC veiklą
ir tampant jos ambasadoriais;
10.3. Konsultuoti, padėti mokiniams tinkamai pasirinkti profesiją, praktikoje pritaikyti žinias;
10.4. Viešinti PMC pasiekimus, informaciją apie veiklą;

10.5.
11.
pavaduotojas:
11.1.
11.2.
11.3.

Teikti pasiūlymus susijusius su Klubo tobulinimu.
Iš Klubo narių renkamas pirmininkas ir jo pavaduotojas. Pirmininkas, o jam neesant
vadovauja ir organizuoja Klubo veiklą;
veikia ir atstovauja Klubo vardu;
organizuoja susirinkimus ir kitą veiklą.
III SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

12. Klubo veiklą koordinuoja direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas.
13. Asmens narystė Klube baigiasi, kai narys pateikia raštišką prašymą dėl nutraukimo.
14. Informacija apie Klubo veiklą viešinama PMC internetiniame puslapyje, socialiniuose
tinkluose, informaciniuose stenduose.
15. Siūlymus keisti ir papildyti Klubo nuostatus gali teikti Centro administracija ar Klubo
nariai.
16. Klubo nuostatus tvirtina PMC direktorius.

