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VILNIAUS BALSIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

 

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos tarybos nuostatai reglamentuoja Balsių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) Tarybos 

veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Mokyklos taryba, o pasirašo Mokyklos 

tarybos pirmininkas. 

2. Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo lavinimo 

mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų teisės 

aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, Mokyklos taryba remiasi mokyklos direktoriaus 

įsakymais bei Mokytojų tarybos sprendimais. 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA 

 

3. Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti pedagogų, moksleivių ir jų 

tėvų (ar globėjų) atstovus, svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

4. Mokyklos taryba sudaroma 2 metams iš 5 mokytojų, 5 moksleivių ir 5 tėvų (ar globėjų), 2 

bendruomenės narių. Į mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje, tėvai – bendrame klasių tėvų 

atstovų (Tėvų tarybos) susirinkime, moksleiviai – Mokyklos klasių seniūnų sueigoje, remiantis 

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 2 metų Mokyklos tarybos nariai perrenkami 

(rotacijos būdu – lieka 2, iš naujo renkami 3). 

5. Mokyklos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenka Mokyklos tarybos 

pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku 

ar nariu, tačiau dalyvauja Mokyklos tarybos susirinkimuose be balso teisės. 

III. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGNIZAVIMAS 

6. Mokyklos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet 

ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą. Posėdžius šaukia, organizuoja, renka Mokyklos tarybos 

posėdžių medžiagą ir atsako už ataskaitos parengimą Mokyklos tarybos pirmininkas. Posėdis yra 

teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami visų dalyvaujančiųjų 

narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Mokyklos tarybos pirmininko balsas. 



Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

7. Mokyklos tarybos posėdžiui pirmininkauja Mokyklos tarybos pirmininkas, jam nesant – Mokyklos 

tarybos pirmininko pavaduotojas. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo 

posėdžiui pirmininkavęs asmuo ar sekretorius. 

8. Mokyklos tarybos posėdžių trukmė – 1,5 val. (18.00-19.30 val.), pasisakymų trukmė – 3 min., 

pirmininkas turi teisę sustabdyti diskusijas ir siūlyti priimti galutinį sprendimą arba pratęsti posėdį 

vėliau. 

9. Į Mokyklos tarybos posėdžius kviečiant oficialius asmenis informuojama Mokyklos administracija. 

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

10. Mokyklos taryba: 

10.1. nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos 

programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką; 

10.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos 

parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 

10.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, gali 

vertinti Mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę atestuojantis Mokyklos vadovui; 

10.4. Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių laikino ar nuolatinio šalinimo iš mokyklos 

klausimus, tvirtina moksleivių kėlimo į aukštesnę klasę tvarką; 

10.5. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

10.6. skiria atstovus į Mokytojų atestacijos komisiją, Viešo konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją ir 

į Darbo ginčų nagrinėjimo komisiją (DK 288 str. 1 d.); 

10.7. kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, išklausydama mokyklos buhalterio ataskaitą, 

pateiktą kartą per ketvirtį lentelės forma, kurioje nurodomos gautos lėšos ir išlaidos. Ataskaita turi būti 

pateikiama vieną savaitę prieš šaukiamą posėdį. Mokyklos taryba informuojama apie numatomą pirkti 

didesnės nei 500 (penkių šimtų) Lt. vertės pirkinį ir turi teisę pareikšti savo nuomonę; 

10.8. sprendžia Mokyklos fondo lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti savanoriškas 

paramos akcijas Mokyklos buičiai gerinti,  sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo Mokyklos 

bendruomenės nariams; 

10.9. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs 

kompetentingos institucijos; 

10.10. atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą. 

 

V.  MOKYKLOS TARYBOS ATSKAITOMYBĖ 

 

11. Mokyklos tarybos veikla pagrįsta viešumo Mokyklos bendruomenei principu. Už savo veiklą 

atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams ne rečiau kaip 2 kartus per metus. 


