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                                                           PATVIRTINTA 

                                                                        Šalčininkų S. Moniuškos 

                                                                              menų mokyklos direktoriaus  

                                                                 2016 m. sausio 20 d. 

                                                              įsakymu Nr. V- 10 

 

ŠALČININKŲ S. MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLA 

 

MOKYKLOS TARYBOS 

N U O S T A T A I 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos 

bendruomenei, sprendžiant svarbiausius Mokyklos veiklos uždavinius. 

2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, kitais įstatymais, 

poįstatyminiais aktais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Šalčininkų rajono savivaldybės 

tarybos (steigėjo) sprendimais, Lietuvos neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Mokyklos 

nuostatais, mokyklos direktoriaus įsakymais bei nurodymais ir šiais Nuostatais 

2.1. Mokyklos taryba kartu su kitomis mokyklos savivaldos institucijomis kolegialiai svarsto 

mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos 

nuostatuose, priima sprendimus bei, teikdama siūlymus ir patarimus vadovo priimamiems 

sprendimams, atlieka visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. 

3. Mokyklos tarybą sudaro: 3 tėvai, 3 mokytojai, 3 pagrindinio ugdymo klasių mokiniai. Mokyklos 

taryba renkama trejiems metams. Rinkimai vykdomi prasidėjus naujiems kalendoriniams 

metams. 

4. Į Mokyklos tarybą balsų dauguma renkami: tėvai (globėjai, rūpintojai) visuotiniame tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkime; mokytojai - Mokytojų tarybos susirinkime; mokiniai - mokinių 

susirinkime: 

4.1. rinkimai į tarybą vyksta remiantis teisingu visų padalinių atstovavimo principu; 

4.1.1. vienas  mokytojas renkamas iš Muzikos skyrių, vienas –  iš Choreografijos skyriaus, 

vienas – iš Dailės skyriaus arba du mokytojai renkami iš muzikos skyrių, vienas 

mokytojas renkamas iš Choreografijos arba Dailės  skyrių. Taryboje negali būti dvejų 

mokytojų iš to paties Muzikos skyriaus, pvz. Fortepijono;  

4.1.2. tuo pačiu principu renkami tėvų ir mokinių atstovai: vienas tėvas ir vienas mokinys 

renkamas iš muzikos skyrių, vienas tėvas ir vienas mokinys – iš Choreografijos 

skyriaus, vienas tėvas ir vienas mokinys iš Dailės skyriaus arba  du  tėvai ir du 

mokiniai renkami iš muzikos skyrių, vienas tėvas ir vienas  mokinys - iš 

Choreografijos arba Dailės skyriaus. Taryboje negali būti dvejų  tėvų atstovų ir dvejų 

mokinių iš to paties muzikos skyriaus.  

4.2. Mokyklos tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Tarybos pirmininkas slaptu balsavimu 

3 metams renkamas iš tėvų arba iš mokytojų. Tarybos pirmininkas gali būti renkamas 

dviem kadencijoms iš eilės. Pirmininkas laikomas išrinktas, jeigu už jį balsavo ne mažiau 

kaip 2/3 posėdyje dalyvavusių tarybos narių. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti 

Mokyklos direktorius. 
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4.3. Mokyklos tarybos narys gali būti išrenkamas į Mokyklos tarybą nedaugiau nei dviems 

kadencijoms iš eilės. 

4.4. Mokyklos tarybos narys negali palikti Mokyklos tarybos iki kadencijos pabaigos be rimtos 

ir objektyvios  priežasties ( pvz. darbo ir gyvenamosios vietos pakeitimas; išvykimas į 

užsienį arba kitą šalies miestą; narys-mokinys baigė mokslą mokykloje ir pan.) 

4.5. Mokyklos tarybos narys, turintis rimtą priežastį palikti Mokyklos tarybą, turi pateikti 

prašymą raštu Mokyklos tarybos pirmininkui. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, naujas 

narys renkamas atitinkamos grupės (mokytojų, tėvų, mokinių) narių susirinkime 

5. Mokyklos tarybos nuostatus rengia ir aprobuoja Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos 

direktorius. 

6. Nuostatai keičiami Mokyklos tarybos nutarimu. 

7. Mokyklos tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai privalomi Mokyklos 

bendruomenei. 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

8. Mokyklos taryba: 

8.1. inicijuoja klausimų svarstymą, reikšdama  bendruomenės narių  interesus; 

8.2. aprobuoja Mokyklos nuostatus, ugdymo planus, darbo tvarkos taisykles, itin gabių vaikų 

individualų ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą; 

8.3. pritaria Mokyklos strateginam planui, metiniam veiklos planui; 

8.4. svarsto Mokyklos pajamų iš išlaidų sąmatą, planuoja jų paskirstymą, prižiūri Mokyklos 

finansinę-ūkinę veiklą; 

8.4.1. svarsto metinę sąmatą, svarsto ir teikia siūlymus dėl atskirų fondų ir specialiųjų lėšų 

sąmatų skirstymo; 

8.5. aptaria pasiūlymus dėl bibliotekos fondo pildymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo 

sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 

8.6. teikia pasiūlymus direktoriui, vertinant mokytojų darbo rezultatus; 

8.7. skiria atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti 

komisijas; 

8.8. direktoriui priimant dirbti naujus mokytojus, į atrankos pokalbį deleguoja  trys mokyklos 

tarybos atstovus stebėtojų teisėmis 

8.9. mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus; 

8.10. direktoriaus teikimu sprendžia atskirų mokinių atleidimo nuo mokesčio už mokslą 

klausimą; 

8.11. inicijuoja Mokyklos  bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

8.12. kartu su Mokyklos direktoriumi nustato ugdymo organizavimo tvarką,  mokinių ir 

darbuotojų skatinimo tvarką; 

8.12.1. kartu su Mokyklos direktoriumi nustato Mokyklos tarybos narių 

skatinimo tvarką pagal finansines galimybes; 

8.13. svarsto naujų Mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo, likvidavimo klausimus, 

analizuoja ir svarsto pateiktus siūlymus; 

8.14. svarsto vadovų ketinimą atestuotis, vertina jų veiklą. 
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III. VADOVAVIMAS 

 

9. Mokyklos taryba - demokratijos principais savo veiklą grindžianti organizacija. 

10. Mokyklos taryba - nuolat veikianti  Mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą 

vieneriems metams. 

11. Mokyklos tarybos pirmininką, sekretorių renka Tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame 

posėdyje. 

12. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos tarybos narių. Posėdžių darbe dalyvauja be 

sprendžiamojo balso teisės. 

13. Mokyklos taryba renkasi ne rečiau vieno karto per pusmetį, esant reikalui ir dažniau. 

14. Mokyklos tarybos posėdžius organizuoja Mokyklos tarybos pirmininkas, taip pat pasėdžio 

sušaukimą gali inicijuoti ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių. 

15. Posėdžiai vyksta pagal Mokyklos tarybos veiklos planą. 

16. Darbotvarkė sudaroma pagal Mokyklos tarybos veiklos planą bei administracijos, mokytojų, 

mokinių, tėvų teikiamus pasiūlymus. Ji skelbiama ne vėliau, kaip likus 7 dienom iki posėdžio 

pradžios. 

17. Mokyklos tarybos posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau 2/3 narių. Be Tarybos narių į 

posėdį gali būti kviečiami kiti Mokyklos bendruomenės nariai ar kitų Mokyklos savivaldos 

institucijų atstovai, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai, rajono Savivaldybės 

administracijos atstovai, rėmėjai. 

18. Mokyklos tarybos posėdžiuose nutarimai priimami balsų dauguma, jei balsai pasiskirsto po 

lygiai, lemiamas pirmininko balsas. 

19. Mokytojų, tėvų ar mokinių pasiūlymai ir prašymai dėl Mokyklos veiklos, lėšų skyrimo ir t.t.  

kaip ir konfliktines situacijas mokyklos taryba sprendžia tik gavus prašymą raštu. 

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20. Kiekvienas tarybos narys turi aktyviai dalyvauti tarybos veikloje, atsakingai ir sąžiningai atlikti 

savo pareigas. 

21. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu. 

22. Turi teisę gauti iš administracijos informaciją apie Mokyklos veiklą. 

23. Gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą 

ištirs kompetentingos institucijos. 

24. Mokyklos taryba apie savo veiklą atsiskaito ne rečiau kaip kartą per metus. Apie priimtus 

nutarimus Mokyklos taryba informuoja Mokyklos bendruomenę. 

 

V. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

25. Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių arba likviduojant Mokyklą. 

26. Mokyklos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų nuostatų 

reikalavimams Mokyklų taryboms, reorganizuojant mokyklą. 

____________________________ 

APROBUOTA 

Mokyklos tarybos  

2016 m. sausio 18 d.  

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. MT-01) 

 


