PRITARTA
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos
visuotiniame 2013 m. gruodžio 6 d.
susirinkime, protokolo Nr.1
PRITARTA
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos
tarybos 2014 m. kovo 3 d.
posėdyje, protokolo Nr. 1
PATVIRTINTA
Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos
direktoriaus 2014 m. kovo 27d.
įsakymu Nr. 69

TŪBELIEČIŲ KLUBO
PRIE ROKIŠKIO JUOZO TŪBELIO PROGIMNAZIJOS
ĮSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.1. Tūbeliečių klubas (toliau vadinamas klubu) yra visuomeninė organizacija prie Rokiškio Juozo
Tūbelio progimnazijos.
1.2. Klubas turi savo simboliką.
1.3. Klubo buveinė Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, P. Širvio g. 2, LT - 42153 Rokiškis.
1.4. Klubas savo santykius su kitomis organizacijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžia
sutarčių ir susitarimų forma.
II. KLUBO VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
2.1. Klubo tikslai:
2.1.1. Vienyti mokyklos moksleivius, mokytojus, rėmėjus, buvusius mokyklos auklėtinius ir
dirbusius mokytojus tarpusavio ryšių ir bendradarbiavimo plėtotei.
2.1.2. Telkti bendruomenę mokyklos strategijos įgyvendinimui bei tradicijų puoselėjimui.
2.2. Klubo uždaviniai:
2.2.1. Organizuoti renginius klubo nariams, moksleiviams, mokytojams.
2.2.2. Vykdyti projektus, skatinančius bendruomeniškumą bei pilietiškumą.
2.2.3. Remti mokyklos tradicinius renginius.
2.2.4. Vykdyti leidybinę veiklą, rūpintis reklama.
III. KLUBO NARIAI. JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Klubo nariu gali būti buvę mokyklos auklėtiniai, dirbantys ir anksčiau dirbę mokytojai,
moksleiviai sulaukę 14 metų ir aktyviai dalyvaujantys mokyklos veikloje, mokyklos rėmėjai.

3.2. Priimant į Klubą asmuo sumoka stojamąjį vienkartinį nario mokestį (už Klubo ženklelį).
3.3. Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
3.4. Klubo nariai turi lygias teises dalyvauti Klubo veikloje, Klubo organizuojamose renginiuose,
teikti siūlymus Klubo veiklai gerinti.
IV. KLUBO STRUKTŪRA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4.1. Klubo valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, taryba.
4.2. Visuotinis klubo narių susirinkimas kviečiamas esant reikalui.
4.3. Visuotinis susirinkimas vykdo šias funkcijas:
4.3.1. Keičia ir papildo klubo įstatus.
4.3.2. Atviru balsavimu renka narius į Klubo tarybą.
4.3.3. Teikia pasiūlymus Klubo veiklai gerinti.
4.4. Taryba vykdo šias funkcijas:
4.4.1. Organizuoja visuotinius narių susirinkimus, tarybos posėdžius.
4.4.2. Inicijuoja renginius.
4.4.3. Esant būtinumui gali rinkti tarybos pirmininką(Klubo prezidentą).
4.4.4. Įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus.
4.5. Tarybą sudaro 9-15 narių. Tarybos nariai renkami 5-10 metų laikotarpiui. Tarybos sprendimai
teisėti, jei už sprendimą balsavo daugiau kaip pusė jos narių;
4.6. Klubas turi teisę steigti struktūrinius padalinius. Klubo struktūrinis padalinys laikomas įsteigtu,
kai Klubo taryba priimama sprendimą jį įsteigti.
4.7. Klubas savo veiklą gali nutraukti visuotinio klubo narių susirinkimo sprendimu.
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