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TARYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS 

Bendroji dalis 

Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, Mokykloje vykdomomis švietimo 

programomis ir Mokyklos tradicijomis. 

Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, 

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

telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų Mokyklos bendruomenės narių atstovus 

bei Mokyklos rėmėjus svarbiausiems Mokyklos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai 

nagrinėti ir spręsti. 

II SKYRIUS 

Mokyklos tarybos nariai 

1. Taryba sudaroma Mokyklos Nuostatuose patvirtinta rinkimų procedūra, laikantis 

demokratinių rinkimų principų – procedūros aiškumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos, 

periodiškumo - trejų metų kadencijai, per kurią gali būti pakeičiami mokinių atstovai, kurie baigė 

Mokyklą ar tėvai, kurių vaikai nebesimoko Mokykloje; 

2. Taryboje mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. 

Tarybos sudėtyje 15 asmenų (5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai)). Mokyklos 

tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius; 

3. Mokinius į tarybą iš 6–10 klasių mokinių renka mokyklos mokinių susirinkimas, 

kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 6–10 klasių mokinių. Mokiniai į Mokyklos tarybą renkami 

slaptu balsavimu, balsų dauguma iš 6–10 klasių deleguotų mokinių (po 1 mokinį iš kiekvienos 

klasės- išrenkami klasės susirinkime, atviru balsavimu. Susirinkimas yra teisėtas kai dalyvauja ne 

mažiau kaip 2/3 klasės mokinių); 

4. Mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu, balsų dauguma. 

Posėdis yra teisėtas kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių; 



5. Tėvus (globėjus, rūpintojus), nedirbančius Mokykloje, išrenka klasių tėvų komitetų 

pirmininkų susirinkimas iš klasių deleguotų tėvų (po 1 iš kiekvienos klasės), slaptu balsavimu, 

balsų dauguma; 

6. Tarybos pirmininką slaptu balsavimu, balsų dauguma pirmame posėdyje renka 

Mokyklos tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku; 

7. Tarybos pirmininko pavaduotojas ir sekretorius išrenkamas pirmame tarybos posėdyje 

slaptu balsavimu. Pirmą tarybos posėdį šaukia Mokyklos direktorius, kitus – Mokyklos tarybos 

pirmininkas. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 

2 kartus per metus, prireikus, gali būti sušauktas neeilinis tarybos posėdis; 

8. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja 

Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo; 

9. Mokyklos direktorius, jei jis neišrinktas tarybos nariu, turi teisę dalyvauti tarybos 

posėdžiuose be teisės balsuoti. 

III SKYRIUS 

Mokyklos tarybos veikla 

10. Mokyklos tarybos funkcijos: 

10.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

10.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinį veiklos planą, Mokyklos 

ugdymo planą, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus; 

10.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

10.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 

10.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos 

direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 

10.6. teikia siūlymus dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

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

savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos 

direktoriui; 

10.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo 

sąlygų sudarymo; 

10.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; 



10.10. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, jo 

galimybes, inicijuoja naujas bendradarbiavimo formas ir teikia siūlymus Mokyklos vadovybei; 

10.11. telkia Mokyklos bendruomenę Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui; 

10.12. ugdo ir plėtoja Mokyklos kultūrą; 

10.13. analizuoja ūkinę, finansinę veiklą; 

10.14. talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

10.15. aptaria siūlymus dėl vadovėlių, mokymo priemonių užsakymo; 

10.16. skiria tėvų atstovus į mokytojų atestavimo komisiją; 

10.17. teikia kandidatus (mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus) į konkurso 

direktoriaus pareigoms eiti komisiją; 

10.18. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus; 

10.19. turi teisę gauti informaciją apie visą Mokyklos veiklą; 

10.20. turi teisę sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų 

įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ir teisingumą ištirs kompetentingos institucijos. 

IV SKYRIUS  

Mokyklos tarybos posėdžiai 

11. Mokyklos tarybai vadovauja tarybos pirmininkas. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 

2/3 visų jos narių. 

12. Posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus, prireikus gali būti sušauktas 

neeilinis tarybos posėdis. 

13. Tarybos nutarimai yra teisėti, jeigu jie neprieštarauja teisės aktams. 

14. Taryba už savo veiklą 1 kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei. 

_____________ 


