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JONIŠKIO ALGIMANTO RAUDONIKIO MENO MOKYKLOS 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

           1. Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba (toliau 

– Taryba) telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus demokratiniam 

mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, o direktoriui – atstovauti 

teisėtiems mokyklos interesams. 

           2. Mokyklos tarybą sudaro 15 narių. Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Į mokyklos tarybą lygiomis dalimis tėvus 

(globėjus, rūpintojus) deleguoja mokyklos skyriai, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – skyrių 

mokytojai, mokiniai.  

           3. Mokyklos taryba renkama keturiems metams.  

           4. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių.  

           5. Tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, tarybos pirmininko balsas yra lemiamas. 

            6. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, mokyklos direktorius turi teisę prašyti svarstyti iš naujo. 

           7. Mokyklos direktorius mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio asmens 

teisėmis.  

           8. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. 

Mokyklos direktorius negali būti renkamas tarybos pirmininku.  

           9. Tarybos posėdžiai protokoluojami. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

           10. Mokyklos taryba: 

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

priemonių; 

           10.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos ugdymo planui, metinei Mokyklos 

veiklos programai, Mokyklos vidaus darbo tvarkai, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus; 

           10.3. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, 

Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

           10.4. svarsto Mokyklos biudžeto ir nebiudžetinių lėšų naudojimo klausimus; 

           10.5. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitą ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui 

dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 

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

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



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

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

           10.8. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos 

bendruomenę mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja mokyklos kultūrą; 

           10.9. stebėtojų teisėmis dalyvauja pretendentų laisvai mokytojo ar kito darbuotojo darbo 

vietai užimti pokalbyje: į jį deleguoja tris tarybos atstovus (mokytojų, tėvų, mokinių ne jaunesnių 

kaip 16 metų);  

           10.10. skiria atstovą (-us) iš mokyklos tarybos  į viešo konkurso direktoriaus vietai užimti 

komisiją; 

           10.11. vertina mokyklos vadovų veiklą. 

 

III SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

  

           11. Kiekvienas tarybos narys: 

           11.1.  turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauja tarybos 

veikloje; 

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

           11.3. turi teisę teikti pasiūlymus; 

           11.4. iš anksto susipažinti su svarstoma medžiaga; 

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

           11.6. dalyvauja tarybos posėdžiuose, o jei dalyvauti negali dėl pateisinamos priežasties, 

praneša  apie tai Tarybos pirmininkui; 

           11.7. pateikdamas pasiūlymus, svarstydamas pateiktus klausimus vadovaujasi 

demokratiškumo, nešališkumo principais. 

           12. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per metus 

be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

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

           14. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos 

bendruomenei. 

 

______________________________ 

 


