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KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLA 

 MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.1. Mokyklos taryba (toliau- Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija telkianti 

Mokyklos mokytojus, tėvus/ globėjus (rūpintojus), vietos bendruomenę demokratiniam 

mokyklos valdymui, padedanti spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovaujanti mokyklos 

direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams. 

1.2. Tarybos steigėjas – Klaipėdos „Medeinės“ mokykla. Steigėjo atstovas Mokyklos taryboje – 

mokyklos direktorius. 

1.3. Mokyklos Tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Klaipėdos 

„Medeinės“ mokyklos nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių 

institucijų teisės aktai ir šie nuostatai.  

1.4. Mokyklos tarybos nuostatai nustato Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos (toliau- Mokykla) 

Tarybos veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Mokyklos tarybos nuostatus rengia mokyklos 

tarybos nariai, o tvirtina Mokyklos direktorius.  

1.5. Mokyklos Tarybos nuostatai keičiami Mokyklos Tarybos sprendimu. 

 

2. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA 
  

2.1. Mokyklos Taryba sudaro 5 nariai: vienas tėvų (globėjus/ rūpintojus) deleguoja tėvų taryba (jai 

nesant- visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas), du mokytojus- mokytojų 

taryba, du nepedagoginio personalo atstovus- darbo taryba (jai nesant- profesinė sąjunga).  

2.2. Mokyklos taryba renkama 3-jiems kalendoriniams metams, bendruomenės susirinkime, slaptu 

balsavimu, remiantis visuotinumo, lygiateisiškumo ir demokratiškumo principais.  

2.3. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo 

pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai jo elgesys 

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. Vienam Mokyklos Tarybos nariui pasitraukus iš 

veiklos, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės 

grupę atstovaujantis išrinktas narys. 

2.4. Tarybos pirmininkas, ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posėdyje. 

Mokyklos direktorius negali būti Tarybos pirmininkas.  

 

 

3. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
  

3.1. Mokyklos Tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžius šaukia Mokyklos 

Tarybos pirmininkas. Jam nesant – kitas Mokyklos Tarybos narys. Apie posėdžio laiką ir 

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

posėdžio pradžios.  
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3.2. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas 

neeilinis Tarybos posėdis.  

3.3. Mokyklos Tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių atstovai, 

Mokyklos rėmėjai. 

3.4. Mokyklos Taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

3.5. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami visų dalyvaujančių 

narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Mokyklos Tarybos 

pirmininko balsas. 

3.6. Nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali 

būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.  

3.7. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo 

ir sekretorius. 

 

4. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

  

4.1. Mokyklos taryba: 

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

priemonių.  

4.1.2. pritaria Mokyklos strateginiam ir metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos 

taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems 

Mokyklos direktoriaus;  

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

Mokyklos struktūros tobulinimo;  

4.1.4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui 

dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(-si) ir darbo sąlygų sudarymo; 

4.1.5. teikia siūlymus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, 

Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;  

4.1.6. svarsto Mokyklos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės 

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;  

4.1.7. teikia pasiūlymus, pritaria darbuotojų skatinimo tvarkai;  

4.1.8. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos 

direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus atestuojant Mokyklos direktorių, jo 

pavaduotojus; 

4.1.9. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais 

klausimais; 

4.1.10. gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimą, kol jų teisėtumą ištirs 

kompetentingos institucijos.  

  

 5. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
  

5.1. Kiekvienas tarybos narys: 

5.1.1. aktyviai dalyvauja tarybos veikloje; turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet 

kuriuo klausimu;  

5.1.2. įsipareigoja sąžiningai bei atsakingai atlikti jam pavestas užduotis; 

5.1.3. Mokyklos Tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios Tarybos panaikinti, jei narys per 

metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių; 

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

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

vieną kartą per metus. 
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5.2. Mokyklos tarybos pirmininkas:  

5.2.1. Renkamas visai tarybos kadencijai iš tarybos narių.  

5.2.2. Gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas.  

5.2.3. Atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.  

5.2.4.Vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis 

institucijomis, pasirašo tarybos veiklos dokumentus.  

5.2.5. Turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.  

5.2.6 Gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė 

tarybos narių.  

5.2.7. Siūlo Mokyklos tarybos pirmininko ir sekretoriaus kandidatūras prasidėjus naujai 

kadencijai.  

5.3. Mokyklos tarybos sekretorius:  

5.3.1. Mokyklos tarybos sekretorių renka Mokyklos taryba.  

5.3.2. Mokyklos tarybos sekretorius atsakingas už Mokyklos tarybos dokumentacijos 

tvarkymą. 

  

  

6. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 
  

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

6.2. Pasibaigus Mokyklos tarybos kadencijai, Taryba organizuoja naujus rinkimus.  

 

 

 


