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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJA 

 

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, 

atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams 

partneriams ir vietos bendruomenei ir lygiomis dalimis telkianti ugdytinius, jų tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir mokytojus svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir 

uždaviniams spręsti. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos 

bendruomenės, rėmėjų atstovai. 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA IR VEIKLA 

 

2.1.Mokyklos tarybą sudaro 27 nariai (9 tėvai, 9 mokiniai, 9 mokytojai). 

2.2.Tėvus į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas atviru balsavimu, mokytojus – 

Mokytojų taryba atviru balsavimu, mokinius – visuotinis 5–8, I–IV gimnazijos klasių 

mokinių susirinkimas, kitus narius siūlo – steigėjas, visuomenė, rėmėjai. 

2.3.Mokyklos tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Direktorius negali būti Tarybos 

pirmininku. 

2.4.Mokyklos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. 

Atsistatydinus pavieniams Mokyklos tarybos nariams, nauji nariai renkami iki veikiančios 

Tarybos kadencijos pabaigos. 

2.5.Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau 

kaip vieną kartą per ketvirtį. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti 

gali ir Mokyklos direktorius arba Tarybos nariai. Apie šaukiamą posėdį tarybos nariams 

pranešama ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas elektroniniu paštu, kartu pridedama visa 

posėdžio medžiaga. Mokyklos tarybos posėdžiai gali būti organizuojami elektroniniu būdu. 

Tokiu atveju, Tarybos pirmininkas visiems Tarybos nariams išsiunčia elektroninį laišką su 

svarstomu klausimu ir siūlomu priimti sprendimo projektu bei visa reikalinga medžiaga, taip 

pat nustato ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą valiai išreikšti. Tarybos narys savo 

valią išreiškia atsakydamas visiems į laišką ir nurodydamas – „pritariu“ arba „nepritariu“. 

2.6.Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra 

protokoluojami, juos pasirašo Tarybos sekretorius ir Tarybos pirmininkas. Mokyklos 

tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams ir kartą per 

metus visuotiniame Mokyklos bendruomenės susirinkime. 

2.7.Mokyklos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės 

aktams, Mokyklos direktorius ar steigėjas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių 

sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka; 



 

III.MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

3.1.Telkti mokyklos bendruomenę mokyklos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. 

3.2.Inicijuoti Mokyklos, mokinių, tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. 

3.3.Mokyklos valdymą grįsti visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu, kuriant 

saugią ir draugišką aplinką. 

3.4.Rūpintis mokyklos vykdomų programų kokybe, teikti siūlymus mokyklos vadovybei veiklos 

tobulinimo klausimais. 

 

IV.MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

4.1.Numato Mokyklos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria mokyklos veiklos kryptims, 

veiklos programai, nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, 

mokinių ugdymo (taip pat ir papildomojo ugdymo) organizavimo tvarkai.  

4.2.Svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri 

Mokyklos finansinę veiklą. 

4.3.Svarsto Mokyklos struktūros keitimo klausimus. 

4.4.Teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos   

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius. 

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

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

4.6.Kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

4.7.Mokyklos taryba kartu su tėvų komitetu skatina tėvų bendruomenę dalyvauti mokyklos 

paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas Gabijos gimnazijai). 

4.8.Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo. 

4.9.Talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį. 

4.10. Svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus. 

4.11. Sprendžia dėl mokyklos darbo laiko nustatymo, atsižvelgdama į higienos normas ir 

Mokyklos galimybes (jei darbo laiko nenustato steigėjas). 

4.12. Derina mokinių atostogų datas pagal Mokyklos direktoriaus pateiktus siūlymus. 

4.13. Tvirtina gerai besimokančių ir besielgiančių mokinių paskatinimo ir apdovanojimo tvarką, 

taip pat netinkamai besielgiančių ir nesilaikančių mokinio elgesio taisyklių drausminių 

nuobaudų skyrimo tvarką. 

4.14. Sprendžia kitus svarbiausius Mokyklos veiklos klausimus. 

 

V.MOKYKLOS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

5.1.Nustatyta tvarka dalyvauti mokyklos Mokytojų tarybos veikloje. 

5.2.Pateikti savo pasiūlymus administracijai organizuojant ugdymo procesą. 

5.3.Palaikyti ryšius su kitų mokyklų tarybomis. 

5.4.Pateikti savo siūlymus ir aktyviai įsijungti į mokyklos tradicijų formavimą. 

5.5.Atsakyti už savo Tarybos nario kompetenciją vykdant atitinkamą veiklą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

 

6.1.Mokyklos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi siūlymais, suderinus su mokyklos 

administracija ir patvirtinus mokyklos tarybos posėdyje. 

6.2.Mokyklos taryba perrenkama mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka. 



_____________________________________ 


