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BIRŽŲ „AUŠROS“  PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos tarybos nuostatai reglamentuoja Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 

(toliau- Mokykla) Mokyklos tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatams pritaria 

Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos direktorius. 

2. Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

mokyklos nuostatai, kiti teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama savo veiklą, Mokyklos 

taryba vadovaujasiMokyklos direktoriaus įsakymais bei Mokytojų tarybos sprendimais. 

3. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra teisėti ir privalomi visai mokyklos 

bendruomenei jei neprieštarauja teisės aktams. 

4. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu ar pasikeitus 

LR teisės aktams. 

 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA 

  

5. Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti 

mokytojų, mokinių ir jų tėvų (globėjų) atstovus svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti 

ir uždaviniams spręsti. 

6. Mokyklos taryba sudaroma 3 metams iš 5 mokytojų, 5 mokinių ir 5 tėvų (ar 

globėjų). Mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje, tėvai – bendrame klasių tėvų 

atstovų susirinkime, mokiniai – 5-8 klasių mokinių tarybos susirinkime, vadovaujantis 

visuotinumo, lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais. Vienam Mokyklos tarybos 

nariui pasitraukus iš veiklos, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas 

kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys. Po 3 metų Mokyklos tarybos 

nariai perrenkami slaptu balsavimu.  

7. Mokyklos taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo, arba perrinkimo slaptu 

balsavimu išrenka Mokyklos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Mokyklos 

direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti 

Mokyklos tarybos posėdžiuose be balso teisės. 

  

III SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

  

8. Mokyklos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami 

esant reikalui, bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia, organizuoja 

Mokyklos tarybos pirmininkas. Jam nesant – Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotojas. 



9. Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių 

atstovai, mokyklos rėmėjai. 

10. Mokyklos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Mokyklos tarybos narių. Nutarimai 

priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

lemiamas Mokyklos tarybos pirmininko balsas. 

12. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui 

pirmininkavęs asmuo ir sekretorius. 

  

IV SKYRIUS 

 MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

  

13. Mokyklos taryba: 

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

priemonių; 

13.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mo-

kyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumen-

tams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;  

13.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

13.4. inicijuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;   

13.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 

13.6. svarsto Mokyklos metinę veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus Mokyklos 

direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;  

13.7. teikia siūlymus dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo; 

13.8. svarsto Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos 

direktoriui; 

13.9. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir dar-

bo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 

13.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; 

13.11. deleguoja atstovus į atviro konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti ko-

misiją ir atstovus į Mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psicholo-

gus) atestacijos komisiją. 

14. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

  

V SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. Kiekvienas mokyklos tarybos narys: 

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

dalyvauja tarybos veikloje; 

15.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 

15.3. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys 

per metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių; 

15.4. turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą; 

15.5. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams vieną kartą per metus.  



 

VI  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

16. Pasibaigus Mokyklos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja mokyklos 

direktorius. 

 

_________________________________ 

 

 


