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 KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių kalbų mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausioji Kėdainių kalbų 

mokyklos (toliau – Mokykla) savivaldos institucija. Taryba telkia mokinių, mokytojų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendruomenę svarbiausiems Mokyklos veiklos klausimams aptarti, kolegialiai 

nagrinėti ir spręsti. 

2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų Vaiko Konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos, steigėjo teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir kitais 

teisės aktais. 

3. Tarybos narys – Mokyklos mokytojas, mokinys ar mokinio tėvas (motina), 

visuomeniniais pagrindais prisidedantis tobulinant Mokyklos veiklos kokybę.Tarybą sudaro 9 

nariai. Tarybai lygiomis dalimis atstovauja 3 mokytojai, 3 mokiniai ir 3 mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

4. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius. 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

5. Mokyklos taryba: 

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

priemonių; 

5.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, kitiems 

svarbiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos 

direktoriaus; 

5.3. teikia siūlymų Kėdainių rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai dėl 

Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

5.4. svarsto socialiai remiamų šeimų, pateikusių atitinkamus dokumentus (seniūnijos 

pažymą apie gaunamą socialinę paramą, pažangumo ir lankomumo ataskaitas, kitus dokumentus – 

pagal poreikį), prašymus dėl atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą sumažinimo, jeigu jų vaikai 

mokosi 8–10balais ir gerai lanko pamokas; 

5.5. svarsto Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatytas Mokyklos teikiamų paslaugų 

kainas, kai nustatyta kaina nėra fiksuota; 

5.6. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

5.7. vertina Mokyklos vadovų veiklą jiems atestuojantis; 

5.8. kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą; 

5.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus ir kitus su Mokyklos veikla susijusius 

klausimus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

III. MOKYKLOS TARYBOS TEISĖS 

6. Taryba turi teisę: 

6.1. turėti saugias ir sveikas, tinkamas darbui sąlygas; 

6.2. išklausyti savo posėdžiuose Tarybos narių bei kitų atstovų pasisakymus Mokyklos 

veiklos kokybės užtikrinimo klausimais; 
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6.3. laiku gauti iš mokyklos darbuotojų teisingą informaciją bei duomenis, reikalingus 

svarstomiems klausimams spręsti ir būtinus funkcijoms vykdyti; 

6.4. teikti Mokyklos direktoriui išvadas ir pasiūlymus Mokyklos veiklos gerinimo, ugdymo 

proceso tobulinimo ir kokybės užtikrinimo klausimais. 

IV. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

7. Į Tarybą lygiomis dalimis mokytojus renka Mokytojų taryba,tėvus(globėjus, rūpintojus) – 

tėvų susirinkimas, mokinius – mokinių susirinkimas.  

8. Mokyklos tarybos nariai renkamitrejiems metams. 

9. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas iš Tarybos narių atviru balsavimu 

Mokyklos tarybos posėdyje. 

10. Pagrindinė Tarybos veiklos forma yra posėdis. Mokyklos Tarybos posėdžiai kviečiami 

ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus.Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne 

mažiau kaip pusė narių. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis Mokyklos Tarybos 

posėdis.Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  

11. Į posėdį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos mokinių tėvai 

(globėjai), mokiniai, kiti suinteresuoti asmenys. 

12. Apie posėdžio sušaukimą ir numatomą darbotvarkę Tarybos pirmininkas arba jo 

įgaliotas Tarybos narys praneša visiems Tarybos nariams ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio 

pradžios. 

13. Jeigu Tarybos narys negali atvykti į posėdį, apie tai jis raštu arba žodžiu praneša 

Tarybos pirmininkui ir nurodo nedalyvavimo priežastį. Parengtų svarstyti klausimų medžiaga 

išsiunčiama Tarybos nariui, negalinčiam dalyvauti posėdyje, elektroniniu paštu, gautas atsakymas 

pridedamas prie posėdžio protokolo. 

14. Tarybai svarstytinus klausimus teikia Tarybos pirmininkas ir jos nariai, Mokyklos 

direktorius. Tarybos pirmininkas sudaro Tarybos posėdžio darbotvarkės projektą, kuriame numato 

pranešėjus. Tarybos pirmininkas gali visiems Tarybos nariams išsiųsti svarstytinų klausimų 

medžiagą ir prašyti išsakyti nuomonę elektroniniu paštu. Tuomet prie protokolo pridedami 

elektroniniai laiškai.  

15. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Tarybos sekretorius renkamas iš Tarybos narių. 

16. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja norminiams teisės aktams. 

V. MOKYKLOS TARYBOS ATSAKOMYBĖ 

17. Mokyklos taryba atsako už: 

17.1. Mokyklos veiklos rezultatų apibendrinimą ir kokybės tobulinimą; 

17.2. pateiktos informacijos vidaus ir išorės institucijoms teisingumą. 

18. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams. 

VI. MOKYKLOS TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 

19. Taryba reorganizuojama, pasikeitus jos veiklą reglamentuojantiems Lietuvos 

Respublikos įstatymams, teisės aktams, Kėdainių kalbų mokyklos nuostatams arba reorganizuojant 

mokyklą. 

_______________________________________ 


