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ALYTAUS SENAMIESČIO PRADINĖS  

MOKYKLOS TARYBOS IR TĖVŲ AKTYVO VEIKLOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, 

telkianti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems 

mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda mokyklai spręsti 

aktualius klausimus, direktoriui atstovauti mokyklos interesams. 

2. Tėvų aktyvas – mokyklos tarybą papildanti savivaldos institucija, atstovaujanti 

kiekvienos klasės tėvų intersus. 

3. Mokyklos taryba ir tėvų aktyvas 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.  

II. MOKYKLOS TARYBOSIR TĖVŲ AKTYVO  

SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

4. Mokyklos tarybą sudaroma iš 5 kiekvieną klasių pakopą atstovaujančių, mokykloje 

nedirbančių mokinių  tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir iš 5 pedagoginių darbuotojų atstovų. Mokyklos 

taryba renkama ketverių metų kadencijai. 

5.  Mokinių tėvų aktyvą sudaro po 2 mokinių tėvų (globėjų ar rūpintojų) atstovus iš 

kiekvienos klasės, kuriuos deleguoja klasės tėvų bendruomenė. 

 6. Mokyklos taryba ir mokinių tėvų aktyvas atnaujinamas kiekvienais metais, 

išrenkant pirmų klasių atstovus. 

 7.  Mokyklos tėvų aktyvo susirinkime išrenkami tėvų atstovai į Mokyklos tarybą. 

8. Mokytojai į Mokyklos tarybą išrenkami mokytojų tarybos posėdyje. 

9. Mokyklos tarybai vadovauja  atviru balsavimu renkamas pirmininkas. Mokyklos 

direktorius negali būti tarybos pirmininku.  

10. Mokyklos tarybos dokumentaciją tvarko tarybos sekretorius. 

11. Mokyklos tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša 

posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.  

12. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, 

kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, 

mokinių tėvų aktyvo nariai. 

13. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. 

Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų 

dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia mokyklos tarybos pirmininko balsas. 



 14. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos direktorius teikia svarstyti iš naujo.  

15. Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, mokyklos steigėjas ar švietimo priežiūros institucijos 

siūlo svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų 

nustatyta tvarka. 

16. Mokyklos tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais 

supažindinama mokyklos bendruomenė. Klasių tėvų susirinkimuose mokyklos tėvų aktyvo nariai 

teikia informaciją apie svarstytus klausimus, priimtus susitarimus. 

17. Mokyklos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 

 

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

18.  Mokyklos taryba: 

18.1.  teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių;. 

18.2. pritaria mokyklos  nuostatams, strateginiam planui, metinei veiklos programai,  

mokyklos darbo tvarkos taisyklėms bei jų pakeitimus, ugdymo plano projektui ir kitiems mokyklos 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia direktorius; 

18.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 

18.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus. Kartu su kitomis mokyklos 

savivaldos grandimis prisideda prie mokyklos nebiudžetinių lėšų kaupimo, pritaria jų paskirstymui; 

18.5. skiria atstovus į pedagogų atestacijos ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai 

užimti komisijas. Teikia siūlymus mokyklos vadovams atestuojantis; 

18.6. svarsto mokyklos veiklos rezultatus, išklauso mokyklos direktoriaus metines 

veiklos ataskaitas, įvertina direktoriaus metinių užduočių atlikimą, teikia siūlymus dėl mokyklos 

veiklos kokybės tobulinimo; 

18.7.svarsto mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas, inicijuoja vietos 

bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbaivimą; 

18.8. svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo ir likvidavimo klausimus. 

18.9. atstovauja mokyklai Alytaus miesto savivaldybėje svarstant švietimo klausimus. 

  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

20.  Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami ne mažiau kaip 2/3 jos narių 

pritarus. Nuostatai tvirtinami posėdžio nutarimu. 

__________________________ 


