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VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   1. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia 

Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos 

valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos 

interesams. 

   2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo 

veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, mokyklos steigėjo potvarkiais, mokyklos bei mokyklos tarybos nuostatais.  

   3. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.  

 

II. MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

   4. Mokyklos taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių. 

   5. Į Mokyklos tarybą lygiomis dalimis (3+3+3) tėvus (globėjUS, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba. 

   6. Mokyklos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pat tvarka, kaip ir renkama. 

   7. Mokyklos tarybos posėdžiai Tarybos pirmininko kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus 

Tarybos narius įspėjant 5 darbo dienas prieš posėdį, išskyrus nutikus netikėtą ekstremalią situaciją. 

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

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma (jei balsai pasidalija lygiomis dalimis, lemia Mokyklos 

tarybos pirmininko balsas). Mokyklos direktorius Mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti 

kviestinio nario teisėmis. 

 

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

   8. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Mokyklos tarybos 

posėdyje. 

   9. Mokyklos taryba: 

 teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

 pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metinei veiklos programai, Mokyklos 

darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

teikiamiems Mokyklos direktoriaus; 

 teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, 

Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

 svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 

 išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl 

Mokyklos veiklos tobulinimo; 

 turi teisę gauti visą informaciją apie Mokyklos veiklą. 

 gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos; 
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 teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

 svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar 

Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui; 

 teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų 

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

 svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 

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

   11. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   12. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.  

   13. Mokyklos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant mokyklą. 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


