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MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

 

 

I BENDROJI DALIS 

 

    1. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.     

    2. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, 

mokyklos nuostatais.  

    3. Mokyklos taryba – demokratiniais principais savo veiklą grindžianti organizacija. 

 

 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA 

 

    4. Mokyklos taryba renkama dviem mokslo metam. 

    5. Mokyklos taryba sudaroma iš 3 mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų), 3 mokytojų, 3 mokinių ir 2 vietos bendruomenės atstovų.  

    6. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, vietos bendruomenės 

atstovus deleguoja vietos bendruomenė. 

    7. Vienam Tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į 

jos veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys. 

    8. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti tik kviestinio nario 

teisėmis. 

    9. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Mokyklos tarybos 

posėdyje. 

    10. Tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo taisykles 

tvarko Tarybos sekretorius, išrinktas atviru balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje. 

    11. Į Tarybos posėdį gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai, bendruomenės 

nariai nesantys mokyklos tarybos nariais. 

 

 

 

III. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGNIZAVIMAS 
 

    12. Tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. 

    13. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus arba esant reikalui.  

    14. Tarybos posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.  
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    15. Mokyklos tarybos svarstomi nutarimai, priimami posėdyje dalyvaujančių balsų 

dauguma. 

    16. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

    17. Tarybos posėdžius šaukia, organizuoja pirmininkas savo iniciatyva arba Tarybos 

nutarimu. Tarybos posėdį gali inicijuoti ir mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui). 

    18. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos rengia sekretorius ir 5 darbo 

dienas pristato raštinės vedėjai. 

    19. Į Tarybos posėdžius kviečiant socialinius partnerius, rėmėjus, bendruomenės narius  

informuojama mokyklos administracija. 

 

 

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

    20. Mokyklos taryba: 

    20.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

    20.2. pritaria mokyklos strateginiam veiklos planui, mokyklos metiniam veiklos planui, 

mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

kuriuos teikia mokyklos direktorius; 

    20.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;  

    20.4. svarsto mokyklos  lėšų naudojimo klausimus; 

    20.5. išklauso mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus mokyklos 

direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;  

    20.6. teikia siūlymų Savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;  

    20.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių tarybos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

komiteto ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui; 

    20.8. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

    20.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 

    21. Mokyklos taryba bendradarbiauja su socialiniais partneriais sprendžiant ugdymo 

klausimus, mokinių lankomumo ir elgesio problemas. 

    22. Tarybos pirmininkas rengia Tarybos veiklos planą metams.  

    23. Mokyklos tarybos pirmininkas atsakingas už veiklos viešinamą mokyklos 

internetiniame puslapyje.  

    24. Pirmininkas už Tarybos veiklą, vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems 

Mokyklos bendruomenės nariams. 

 

 

 

V. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  
 

    25. Kiekvienas Tarybos narys: 

    25.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti 

tarybos veikloje;  

    25.2 turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą; 

    25.3. turi laikytis  konfidencialumo;  

    25.4. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;  
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VI. TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 
 

    26. Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą. 

    27. Mokyklos taryba paleidžiama likviduojant mokyklą. 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos         

2014–05–   protokoliniu nutarimu Nr. V  

 

 

 

      


