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VILNIAUS BARBOROS RADVILAITĖS PROGIMNAZIJOS  

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos mokyklos tarybos (toliau – Tarybos) nuostatai (toliau 

– Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos (toliau – Progimnazija) 

Tarybos funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką. 

2. Taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba telkia Progimnazijos mokinių, 

mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam 

Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijos aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems 

Progimnazijos interesams. 

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

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

Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės teisės 

aktais ir Progimnazijos nuostatais. 

 

II SKYRIUS 

TARYBOS SUDĖTIS 

 

4. Taryba sudaroma iš Progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir 5–

8 klasių mokinių. Atstovus į Tarybą lygiomis dalimis (5+5+5) deleguoja klasių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) atstovų susirinkimas, Mokytojų taryba ir 5–8 klasių Progimnazijos seniūnų susirinkimas. 

Taryba atnaujinama tokiu pačiu principu, kaip ir renkama. 

5. Taryba renkama 2 kalendoriniams metams (kadencija prasideda sausio 1 d., baigiasi gruodžio 31 

d.). 

6. Tarybai vadovauja Tarybos pirmininkas. Tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka Tarybos nariai 

pirmo posėdžio metu, slaptu arba atviru balsavimu, balsų dauguma. 

7. Progimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio 

svečio teisėmis Tarybos susirinkimuose be balso teisės. 

8. Tarybos posėdžius protokoluoja ir kitus dokumentus tvarko teisės aktų nustatyta tvarka Tarybos 

sekretorius, kuris išrenkamas iš Tarybos narių atviru balsavimu balsų dauguma pirmojo posėdžio 

metu. 

9. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu: 

9.1. Tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Tarybos kadencija; 

9.2. jei nutrūksta jo darbo ir (ar) kiti santykiai atstovaujamoje Progimnazijoje; 

9.3. Tarybos sprendimu, jei Tarybos narys yra pasyvus ir nedalyvauja Tarybos veikloje. 

10. Į Tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Taryboje skiriamas kitas asmuo pagal šių nuostatų 

4 punktą. 

 

 



III SKYRIUS 

TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

11. Tarybos darbo forma yra posėdžiai ir diskusija elektroninėmis priemonėmis. 

12. Posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas, jo nesant – Tarybos pirmininko 

pavaduotojas. Tarybos posėdį inicijuoti gali ir Progimnazijos direktorius. 

13. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus. 

14. Tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių atstovai, Progimnazijos 

rėmėjai. 

15. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Progimnazijos tarybos narių. Sprendimai 

priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, 

lemiamas yra Tarybos pirmininko (jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas. 

16. Elektroninė diskusija organizuojama, kai reikia priimti skubius klausimus. Tokiu atveju diskusijoms 

skiriama 1 savaitė. Jeigu tarybos narys nedalyvauja balsavime, laikoma, jog jis priima pasiūlyto 

sprendimo formuluotę. Priėmus sprendimą elektroninių diskusijų būdu surašomas protokolas 

sprendimo priėmimo data.  

17. Tarybos sprendimai įforminami Tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Tarybos 

pirmininkas, jo nesant – Tarybos pirmininko pavaduotojas, ir Tarybos posėdžio sekretorius. 

Protokolų kopijos įteikiamos Progimnazijos direktoriui. 

18. Tarybos sprendimai yra vieši bei viešinami Progimnazijos internetinėje svetainėje .  

 

 

IV SKYRIUS 

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

19. Taryba: 

19.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

19.2. teikia siūlymus ir pritaria Progimnazijos nuostatams, Progimnazijos strateginiam planui, 

Progimnazijos metiniam veiklos planui, Progimnazijos ugdymo planui, Progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems 

Progimnazijos direktoriaus; 

19.3. teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, 

Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 

19.4. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

19.5. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui siūlymus 

dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo; 

19.6. įvertinusi mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir mokyklos bendruomenės narių siūlymus, 

priima sprendimą dėl mokyklos vadovo metų veiklos įvertinimo ir pateikia jį mokyklos savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

19.7. teikia Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl 

Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

19.8. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų 

ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui; 

19.9. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų 

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

19.10. deleguoja atstovą į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją. 

19.11. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus; 



19.12. gali sustabdyti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

19.13. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos 

bendruomenei ją pateikdama kartu su progimnazijos veiklos ataskaita 

 

V SKYRIUS 

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

20. Kiekvienas Tarybos narys:  

20.1. turi teisę laisvai išsakyti savo nuomonę bet kuriuo klausimu; 

20.2. aktyviai dalyvauja Tarybos veikloje ir teikia savo siūlymus; 

20.3. sąžiningai ir atsakingai atlieka pavestas užduotis; 

20.4. turi teisę gauti iš Progimnazijos administracijos visą informaciją apie Progimnazijos veiklą; 

 

VI SKYRIUS 

TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

 

21. Taryba nutraukia savo veiklą: 

21.1. Pasibaigus kadencijai; 

21.2. reikalaujant 2/3 Tarybos narių; 

21.3. likviduojant Progimnaziją. 

22. Likus ne mažiau kaip 1 kalendoriniam mėnesiui iki pareigas einančios Tarybos kadencijos 

pabaigos, rinkimus į Tarybą organizuoja Progimnazijos direktorius. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Tarybos nuostatus tvirtina Taryba, o pasirašo Tarybos pirmininkas. 

24. Tarybos nuostatai papildomi, keičiami Tarybos sprendimu. 

25. Tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir 

kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

 

___________________ 

 


