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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS TARYBOS 
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I. BENDROJI DALIS 

1.1 Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus   

(rūpintojus) ir pedagogus, socialinius partnerius bei vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems 

mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.    

1.2 Mokyklos tarybos steigėjas – Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokykla. Steigėjo atstovas 

Mokyklos taryboje – mokyklos direktorius.    

1.3 Mokyklos taryba 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 darbo reglamentu.    

1.4 Mokyklos tarybos darbo reglamentą tvirtina mokyklos direktorius.    

 

II. MOKYKLOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

2.1 Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai ir 3 mokiniai.   

2.2 Nariai į Mokyklos tarybą renkami 3 metų kadencijai.   

2.3 Vienam Mokyklos tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į jos 

veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys. Po 3 metų Mokyklos 

tarybos nariai perrenkami slaptu balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje. 

2.4 Tėvus į Mokyklos tarybą renka visuotinis mokinių tėvų susirinkimas.    

2.5 Mokinius į Mokinių tarybą renka mokinių savivaldos susirinkimas. Mokinių tarybos posėdyje 

atviru balsavimu, balsų dauguma išrenkami 3 atstovai į mokyklos tarybą.    

2.6 Mokytojai į Mokyklos tarybą išrenkami mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų 

dauguma. 

2.7 Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami mokyklos administracijos atstovai, kiti su mokymo 

procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos 

nariai. 

2.8 Mokyklos tarybos pirmininką išrenka tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma. Mokyklos 

direktorius negali būti Mokyklos tarybos pirmininku. Jis taryboje dalyvauja be sprendžiamojo balso 

teisės.  

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

ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.    



2.10 Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja mokyklos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

2.11 Mokyklos tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama mokyklos 

bendruomenė. 

 

III. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

3.1 Nustato ugdymo proceso strategiją ir jos tobulinimo kryptis.   

3.2 Svarsto mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja lėšų paskirstymą, prižiūri 

mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, aprobuoja priedų, priemokų ir materialinių pašalpų skyrimo 

tvarką.   

3.3 Svarsto įstaigos naujų padalinių, pareigybių steigimo, mokyklos ir jos filialų reorganizavimo ir 

likvidavimo klausimus.   

3.4 Sprendžia vasaros sporto stovyklų mokiniams organizavimo problemas.   

3.5 Teikia įstaigos Mokytojų tarybai siūlymus dėl mokinių rengimo, materialinės bazės gerinimo.   

3.6 Aprobuoja metinę Veiklos programą, Strateginį planą, Nuostatus, Ugdymo programas, Vidaus 

darbo tvarkos taisykles, Veiklos sąvadą, nustato ugdymo organizavimo tvarką.   

siūlo tvirtinti steigėjui teikiamų paslaugų įkainius;   

3.7 Vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.   

3.8 Inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.   

3.9 Skiria atstovus į mokyklos mokytojų atestacijos komisiją ir deleguoja atstovą (jei negali dalyvauti 

Mokyklos tarybos pirmininkas) į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją.   

   

IV. VADOVAVIMAS MOKYKLOS TARYBAI 

4.1 Mokyklos tarybos pirmininkas:    

4.1.1  renkamas visai tarybos kadencijai iš tarybos narių slaptu balsavimu;    

4.1.2 gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas;    

4.1.3 atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą;    

4.1.4 vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, 

pasirašo tarybos veiklos dokumentus;  

4.1.5 turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai;    

4.1.6 gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos narių.    

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

5.1 Mokyklos tarybos darbo reglamentas gali būti keičiamas, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.    

5.2 Mokyklos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant mokyklą.   

 

___________________________________ 


