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ZARASŲ „ SANTARVĖS“ PRADINĖ MOKYKLA 

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

1. BENDROJI DALIS 

 

             1.1.  Mokyklos taryba ( toliau taryba) – aukščiausia mokyklos savivaldos  institucija, kuri 

atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei 

vietos bendruomenei, telkianti mokinių tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems 

mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniam spręsti. 

             1.2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Zarasų rajono savivaldybės teisės aktais, 

Zarasų „ Santarvės“ pradinės mokyklos nuostatais. 

              1.3. Taryba savo darbe vadovaujasi tarybos posėdžio metu aprobuotais, mokyklos 

direktoriaus patvirtintais nuostatais. 

               1.4. Tarybos nuostatai keičiami mokyklos tarybos sprendimu. 

               1.5. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę  atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus 

mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime. 

               1.6. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei. 

 

II. STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

               2.1. Taryboje tėvai ( globėjai, rūpintojai), visuomenės atstovas ir mokytojai atstovauja 

lygiomis dalimis. 

               2.2. Mokytojus  į mokyklos tarybą deleguoja Mokytojų taryba, tėvus (globėjus, 

rūpintojus), visuomenės atstovą -  visuotinis tėvų susirinkimas. 

               2.3. Mokytojai į tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje slaptu balsavimu balsų 

dauguma, tėvai ( globėjai, rūpintojai), visuomenės atstovas – tėvų visuotiniame susirinkime atviru 

balsavimu balsų dauguma. 

               2.4. Mokyklos tarybą sudaro 10 narių: 4 tėvai (globėjai, rūpintojai), 1 visuomenės 

atstovas, 5 mokytojai. 

               2.5. Taryba renkama dviem metams. 

               2.6. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/ 3 visų jos narių. Nutarymai 

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

               2.7. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas. 

               2.8. Tarybos pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma pirmojo naujai 

išrinktos tarybos posėdžio metu. 

               2.9. Tarybos pirmininku negali būti išrinktas mokyklos mokytojas. 



               2.10. Mokyklos direktorius tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu nerenkamas. 

               2.11. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Į posėdžius 

gali būti kviečiami kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, mokyklos administracija, 

pedagogai, mokinių tėvai, mokiniai ir kt.. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis tarybos 

posėdis. 

     

   III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

                 3.1. Taryba nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja 

mokyklos metinę veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, teikia 

pasiūlymus nustatant ugdymo organizavimo tvarką: mokslo metų skirstymą pusmečiais, 

neformaliojo ugdymo organizavimo būdus ir tvarką, moksleivių atostogų datas. 

                 3.2. Taryba inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės, šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimą.  

                 3.3. Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus 

vietai užimti komisiją..  

                 3.4. Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų 

paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą.  

                 3.5. Svarsto materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.  

                 3.6. Teikia siūlymus mokyklos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus 

ir veiklą.  

                 3.7.Sprendžia konfliktines situacijas tarp bendruomenės narių, jei mokyklos 

administracijos sprendimai netenkina konflikto dalyvių.  

                  3.8. Atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), socialinių partnerių bei 

vietos bendruomenės interesus santykyje prieš trečiuosius asmenis, įskaitant, bet neapsiribojant 

mokyklos steigėjus, dalininkus, valstybines įstaigas ar institucijas, bet kokios formos juridinius 

asmenis, fizinius asmenis ir kt. 

IY. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

                    4.1. Kiekvienas  tarybos  narys  turi  teisę  išsakyti  savo  mintis  ir pažiūras bet  kuriuo 

klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

                    4.2. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis. 

                    4.3. Turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą. 

                    4.4. Taryba  gali  sustabdyti  kitų  savivaldos  institucijų  sprendimų  įgyvendinimą, kol 

jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

                    4.5.Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams.   

 

Y. TURTAS IR REVIZIJA 

                     

                    5.1. Taryba organizuoja nebiudžetinių lėšų kaupimą į mokyklos paramos ir labdaros 

sąskaitą, planuoja ir kontroliuoja jų paskyrimą ir panaudojimą. 

                5.2. Mokyklos  paramos  ir labdaros  fondą  sudaro lėšos, kurias skiria mokinių  tėvai,  

mokyklos darbuotojai, visuomeninės organizacijos, visuomenės atstovai ir kiti rėmėjai. 

 

                                            YI. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

                  6.1.  Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą. 

                  6.2.  Mokyklos  tarybą  galima  reorganizuoti  pasikeitus  Lietuvos  bendrojo  lavinimo 

mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą. 

                                                     _________________ 

 
 


