
 

 

 

MOKYKLOS TARYBA 

Išrašas iš Nuostatų 

 

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Taryba 

telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę 

demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti 

teisėtiems mokyklos interesams. 

1. Mokyklos tarybą sudaro 11 narių, iš jų: 5 tėvų atstovai (po 2 narius iš „Vaikystės dvaro“ 

ir „Varpelio“ bei 1 narys iš Pakertų skyriaus „Aitvaras“), išrinkti visuotiniame tėvų susirinkime, 5 

mokytojai (po 2 narius iš „Vaikystės dvaro“ ir „Varpelio“ bei 1 narys iš Pakertų skyriaus „Aitvaras“), 

išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje, ir 1 vietos bendruomenės atstovas, pasiūlytas Mokyklos 

direktoriaus, kuris nori ir sutinka dalyvauti Tarybos veikloje. Vietos bendruomenės atstovas negali būti 

mokyklos bendruomenės narys. 

2. Tėvų atstovai, renkami į mokyklos tarybą, negali būti mokyklos darbuotojai. Taryba renkama 

trejų metų kadencijai, už veiklą atsiskaito vieną kartą per metus mokyklos bendruomenės nariams. 

 3. Mokyklos tarybos narys gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.  

4. Naujas mokyklos tarybos narys paskiriamas, nutrūkus mokyklos nario įgaliojimams pirma 

laiko: 

4.1. jeigu jis dėl svarbių priežasčių (mokiniui išvykus mokytis į kitą mokyklą arba ją baigus, 

darbuotojui nutraukus darbo sutartį; atsistatydinus; dėl ligos ir kt.) negali eiti savo pareigų;  

4.2. jeigu be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

5. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmajame naujai išrinktos mokyklos tarybos 

posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti mokyklos tarybos nariu. 

6. Mokyklos tarybos posėdžius šaukia mokyklos tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir 

svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki 

posėdžio pradžios.   

7. Mokyklos taryba: 

7.1. teikia siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

7.2. pasirenka mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo 

rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 



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

ugdymo planui ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia mokyklos 

direktorius; 

7.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 

7.5. teikia siūlymų mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

7.6. inicijuoja mokyklos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą; 

7.6. teikia siūlymų direktoriui dėl mokyklos darbo tvarkos, organizacinės ir valdymo struktūros 

tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos 

materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

7.7. svarsto ir vertina mokyklos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia siūlymų mokyklos 

direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo bei teikia savo  sprendimą dėl ataskaitos vertinimo 

Savivaldybės merui;  

7.8. svarsto mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklos savivaldos institucijų (mokytojų 

tarybos) ar bendruomenės narių iniciatyvas  ir teikia siūlymų mokyklos direktoriui; 

7.8. priima sprendimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės 

nutarimais, švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais, šiais 

nuostatais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose mokyklos tarybai deleguojamas sprendimų 

priėmimas; 

7.9. priima sprendimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, 

klausimais. 

8. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 (ne mažiau kaip 7) mokyklos 

tarybos narių. Sprendimai priimami dalyvių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą 

lemia  mokyklos tarybos pirmininko balsas. Posėdyje turi dalyvauti bent 2 (du) tėvų ir bent 2 (du) 

mokytojų atstovai. Balsavimas dėl pritarimo direktoriaus pateiktiems dokumentų projektams gali būti 

vykdomas tiesiogiai posėdžio metu ir/arba nuotoliniu būdu (el. paštu, „skype“ ir pan.). Nuotoliniu būdu 

priimant Mokyklos tarybos sprendimus, turi būti užtikrintas tarybos nario tapatybės ir jo balsavimo 

rezultatų nustatymas. 

9. Mokyklos taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.  

 10. Mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti mokyklos direktorius ir jo pavaduotojas 

ugdymui. Kiti mokyklos bendruomenės nariai gali būti kviečiami, atsižvelgiant į sprendžiamus 

klausimus (sprendimą dėl kvietimo priima mokyklos tarybos pirmininkas arba mokyklos taryba). 


