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JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia 

mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) 

bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui.  

2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos ir steigėjo teisės aktais, 

mokyklos nuostatais.  

3. Mokyklos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja tarybos organizavimo 

bendrąją tvarką.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS PASKIRTIS 

 

4. Mokyklos tarybos paskirtis yra: 

 4.1. didinti savivaldos, steigėjų, partnerių ir bendruomenės įtaką Mokyklos veiklos 

veiksmingumui per dalyvių veiklos suaktyvinimą, jų įtraukimą į tiesioginį bendradarbiavimą ir jų 

veiklos koordinavimą;  

4.2. užtikrinti Mokyklos veiklos skaidrumą per atskirų mokyklos ir vietos bendruomenių 

grupių įtraukimą į mokyklos veiklos gerinimą kaip Mokyklos administracijos patarėjus;  

4.3. spręsti kompleksiškiems uždaviniams, kurie susiję su keletu interesų grupių.  

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

 5. Tarybą sudaro nelyginis asmenų skaičius (ne mažiau kaip 9). Į Tarybą lygiomis dalimis 

renkami mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Vietos bendruomenei atstovauja seniūnijos, 

kurios teritorijoje veikia mokykla, seniūnaitis.  

6. Mokyklos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

Mokyklos strateginių tikslų įgyvendinimo. Mokyklos tarybos nariu negali būti direktorius, valstybės 

politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.  

7. Mokytojai į tarybą renkami slaptu balsavimu mokytojų tarybos posėdyje, tėvai (globėjai, 

rūpintojai) – atviru balsavimu klasių tėvų veiklos grupių susirinkime trejų metų kadencijai.  

8. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi savivaldos institucija.  

9. Pirmajame Mokyklos tarybos posėdyje atviru balsavimu balsų dauguma išrenkamas 

pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius.  

10. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Neeiliniai 

posėdžiai gali būti kviečiami Mokyklos tarybos pirmininko, direktoriaus ar daugiau negu pusės 

Mokyklos tarybos narių iniciatyva. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau negu pusė narių. 

Nutarimai priimami atviru balsavimu, dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

11. Mokyklos tarybos posėdyje dalyvauti gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję 

asmenys be balso teisės.  



12. Mokyklos Tarybos sprendimai yra teisėti, jeigu neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams.  

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

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

direktorius.  

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

15. Mokyklos taryba :  

15.1. pritaria Mokyklos nuostatų keitimui ar papildymui, Mokyklos strateginiam planui, 

Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos ugdymo planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, 

kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams teisės aktų nustatyta tvarka ar 

teikiamiems direktoriaus.  

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

priemonių, Mokyklos vidaus struktūros, saugios ir palankios ugdymui bei darbui aplinkos kūrimo, 

finansavimo, mokinių ugdymo klausimais, Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvų.  

15.3. priima sprendimą dėl Mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo;  

15.4. pasirenka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, analizuoja įsivertinimo 

rezultatus ir priima sprendimus dėl Mokyklos veiklos tobulinimo.  

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

16. Kiekvienas tarybos narys:  

16.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras, bet kuriuo klausimu;  

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

16.3. dalyvauja Tarybos posėdžiuose, jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam 

pavestas veiklas.  

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Mokyklos taryba už veiklą atsiskaito juos rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams 

kadencijos pabaigoje.  

18. Nuostatai gali būti keičiami ar papildomi Mokyklos tarybos nutarimu balsų dauguma. 

Inicijuoti Mokyklos tarybos nuostatų pakeitimą gali Mokyklos tarybos narys(-iai) ar mokyklos 

administracija.  

 

_______________________ 


