VARĖNOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS BIBLIOTEKA
SVETAINĖ „DIALOGAS“
ĮSTATAI

1. Bendroji dalis
1. 1. Svetainė „Dialogas“ yra savanoriškas, neformalus, visuomeniniais pagrindais susikūręs
bendraminčių sambūris, vienijantis mokyklos bendruomenės narius, siekiančius profesinio tobulėjimo.
1.2. Svetainė yra ne pelno organizacija.
1.3. Svetainės motto – padėkime vieni kitiems.
1.4. Svetainės adresas – Technologijos ir verslo mokyklos biblioteka
J. Basanavičiaus g. 1, Varėna
1.5. Svetainės veikla neterminuota. Svetainės apskaitos metai yra kalendoriniai metai.
2. Veiklos tikslai ir uždaviniai
2.1. Gilinti svetainės narių profesines žinias, reikalingas išvykstant į komandiruotes užsienyje, keistis kita
aktualia probleminės srities informacija.
2.2. Veiklos tikslas yra vienyti panašių interesų žmones – tuos, kurie nori išmokti anglų kalbos.
2.3. Padėti mokytis kalbos, tobulinti komunikacinius anglų kalbos įgūdžius. Galimos įvairios mokymo ir
mokymosi formos – pamokos, mokymasis naudojantis kompiuterinėmis mokomosiomis programomis,
konsultacijos, pokalbiai ir pan.
3. Svetainės teisės
3.1. Numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti svetainė turi teisę nekliudomai raštu, žodžiu ar
kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti sambūrio tikslus ir uždavinius.
4. Priėmimo į svetainės narius sąlygos bei tvarka
4.1. Svetainės nariais gali būti Varėnos technologijos ir verslo mokyklos darbuotojai.
4.2. Svetainės nariu gali tapti asmuo, pareiškęs norą. Galioja žodinis susitarimas.
4.3. Svetainės nariai gali bet kada išstoti iš svetainės.
5. Svetainės narių teisės ir pareigos
5.1. Svetainės nariai turi teisę:
5.1.1. Rinkti ir būti išrinkti į svetainės valdymo organus.
5.1.2. Teikti pasiūlymus svetainės veiklai gerinti.
5.1.3. Dalyvauti visuose svetainės renginiuose.
5.3. Svetainės nariai privalo:
5.3.1. Laikytis svetainės įstatų.
5.3.2. Aktyviai dalyvauti svetainės veikloje.
6. Svetainės valdymo organai
6.1. Svetainės valdymo organai yra narių susirinkimas, svetainės valdyba.
6.2. Aukščiausias svetainės valdymo organas yra narių susirinkimas. Narių susirinkimo kompetencijai
priklauso:
6.2.1. Priimti, keisti ir papildyti svetainės įstatus.
6.2.2. Rinkti du svetainės valdybos narius.
6.2.3. Nagrinėti gautus pasiūlymus ir pareiškimus, juos tvirtinti arba netvirtinti.
6.2.4. Nustatyti svetainės veiklos kryptis.
6.2.5. Reorganizuoti arba likviduoti svetainę.

