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PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Progimnazijos tarybos (toliau – Tarybos) nuostatai reglamentuoja progimnazijos tarybos 

veiklos organizavimo bendrąją tvarką, funkcijas, sudarymą, narių atsakomybes ir pareigas. 

Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos taryba, o pasirašo progimnazijos tarybos 

pirmininkas. 

1.2. Progimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo 

lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo priežiūrą vykdančių  

institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. 

1.3. Progimnazijos tarybos sprendimai yra privalomi visai progimnazijos bendruomenei. 

 

2. MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA IR SUDARYMAS 

 

2.1. Progimnazijos taryba – aukščiausioji progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą 

progimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems progimnazijos bendruomenės nariams. 

2.2. Taryba sudaroma 2 metų kadencijai. 

2.3. Tarybą sudaro 9 nariai, išrinkti atviru balsavimu savivaldos institucijų posėdžiuose balsų 

dauguma: tris pedagogus deleguoja mokytojų taryba, tris 5–7 klasių mokinius – mokinių taryba, tris 

tėvus (globėjus, rūpintojus) – tėvų taryba. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui 

neribojamas. 

2.4. Tarybos nariu negali būti tos pačios švietimo įstaigos vadovas, administracijos darbuotojai. 

2.5. Mokytojų, tėvų ir mokinių atstovai renkami vadovaujantis progimnazijos nuostatuose numatyta 

tvarka. 

2.6. Jeigu Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują Tarybos narį likusiam 

kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi Tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas 

Tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia Tarybos pirmininkas ir 

užfiksuojama Tarybos protokole.  

2.7. Tarybos pirmininkas turi teisę kreiptis į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą 

Tarybos narį, jeigu nepasitikėjimą Tarybos nariu išreiškia 2/3 Tarybos narių. 

2.8. Tarybos nario narystė Taryboje 2/3 Tarybos narių sprendimu stabdoma, jeigu Tarybos narys 

nevykdo arba netinkamai vykdo Tarybos nuostatuose nustatytas pareigas, viršija įgaliojimus, 

piktnaudžiauja Tarybos nario teisėmis, Tarybos nario ar atstovaujamos grupės delegato statusą 

naudoja ne pagal paskirtį ar nesilaikydamas Tarybos nuostatuose nustatytos tvarkos. Tokiu atveju 

narį delegavusiai grupei siūloma paskirti kitą narį į Tarybą. 

2.9. Tarybos nario įgaliojimai gali būti panaikinti 2/3 Tarybos narių sprendimu, jei Tarybos narys 

per metus be pasiteisinamos priežasties neatvyko į pusę ar daugiau posėdžių. 



2.10. Jeigu Tarybos narys netenkina jį delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę atšaukti 

paskirtą Tarybos narį ir skirti kitą. 

2.9. Taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo atviru balsavimu išrenka 

Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. 

 

3. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

3.1. Tarybos veiklos organizavimo forma yra posėdžiai (kontaktiniai, nuotoliniai ir kitos formos). 

Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdžius šaukia, organizuoja ir darbotvarkę 

formuoja progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas, Tarybos pirmininkas, jam nesant – Tarybos 

pirmininko pavaduotojas, arba 2/3 Tarybos narių. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus 

klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios 

arba, esant skubiam atvejui (posėdį inicijuojant direktoriui arba pavaduotojui), posėdis 

organizuojamas tą pačią darbo dieną. 

3.2. Be Tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami progimnazijos administracijos atstovai, kiti su 

mokymo(si) procesu susiję asmenys, socialiniai partneriai, rėmėjai ir kiti vietos bendruomenės 

nariai, nepriklausantys Tarybai. 

3.3. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau nei po 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai 

priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, Tarybos 

pirmininko balsas yra lemiamas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai pasiskirsto po 

lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. 

Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus įsakymu. 

3.4. Tuos Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems progimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, ar kuriuos mokyklos steigėjas ar švietimo priežiūros 

institucijos pripažįsta netinkamais, Taryba privalo svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas gali 

būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

3.5. Tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. 

3.6. Tarybos posėdžių trukmė iki 2 valandų, pasisakymų trukmė – 3 min., pirmininkas turi teisę 

sustabdyti diskusijas ir siūlyti priimti galutinį sprendimą arba pratęsti posėdį vėliau. 

3.7. Tarybos posėdžių sprendimai ir nutarimai yra skelbiami viešai mokyklos interneto svetainėje. 

Su priimtais sprendimais, kurie yra aktualūs tam tikrai bendruomenės grupei, supažindina 

atstovaujamų grupių atstovai kiekvienai delegavusiai grupei patogiu būdu. 

3.8. Taryba už veiklą ne rečiau kaip kartą per mokslo metus ugdymo proceso metu atsiskaito 

mokyklos bendruomenės nariams. 

3.9. Taryba prieš kitus asmenis veikia per Tarybos pirmininką arba Tarybos narių rašytiniu 

sprendimu įgaliotą kitą Tarybos narį. Tarybos narys gali veikti Tarybos vardu tik jeigu tokius 

veiksmus atlikti raštu jam paveda Taryba. Tarybos narys privalo užtikrinti, kad bet koks jo 

asmeninis veikimas kitų asmenų nebūtų laikomas jo, kaip Tarybos nario, ar Tarybos veikimu, jeigu 

Tarybos nario veiksmai nėra atliekami pagal Tarybos narių sprendimą pavesti Tarybos narui atlikti 

tam tikrus veiksmus Tarybos vardu. Tarybos pirmininkui atskiras Tarybos narių pavedimas 

atstovauti Tarybą ir veikti Tarybos vardu nėra reikalingas. 

 

4. PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

4.1. Taryba: 

4.1.1.  atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą, priima sprendimus ir daro įtaką  

Progimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams; 

4.1.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 



4.1.3. pritaria Progimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metų ugdymo planams, 

kitiems Progimnazijos darbo ir vidaus tvarką reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems 

Progimnazijos direktoriaus; 

4.1.4. teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Progimnazijos  struktūros 

tobulinimo; 

4.1.5. dalyvauja renkantis Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, 

analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo; 

4.1.6. vertina kiekvienais metais Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.1.7.  teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo,  

materialinio Progimnazijos aprūpinimo ir lėšų panaudojimo;  

4.1.8. svarsto Progimnazijos bendruomenės narių ar juos atstovaujančių savivaldos institucijų 

iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;  

4.1.9. deleguoja atstovus į darbo grupes ir komisijas teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.1.10. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų 

teikiamais klausimais. 

 

5. PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS 

 

5. Tarybos nario teisės: 

5.1. Tarybos posėdžiuose išsakyti atstovaujamos grupės nuomonę svarstomais klausimais, dalyvauti 

Tarybos veikloje; 

5.2. balsuoti svarstomais klausimais; 

5.3. posėdžio metu iš mokyklos administracijos gauti reikiamą informaciją apie mokyklos veiklą 

klausimų nagrinėjimui, apie tokį poreikį raštiškai pranešęs Tarybos pirmininkui elektroniniu paštu 

ne vėliau kaip viena darbo diena iki Tarybos posėdžio; 

5.4. Tarybos pirmininkui raštiškai teikti delegavusios grupės pasiūlymus, kurie bus apsvarstomi 

artimiausio posėdžio metu; 

5.5. atstovaujamos grupės ar Tarybos vardu prieš kitus asmenis veiksmus atlikti, jeigu yra priimtas 

rašytinis atstovaujamos grupės ar Tarybos pavedimas konkretiems veiksmams atlikti. 

 

 

6. PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ PAREIGOS 

 

6. Tarybos nario pareigos: 

6.1. dalyvauti Tarybos veikloje; 

6.2. dalyvauti Tarybos posėdžiuose; 

6.3. informuoti Tarybos pirmininką ne vėliau kaip 1 darbo diena iki posėdžio, jei negalės dalyvauti 

posėdyje; 

6.4. laikytis teisės aktų reikalavimų, šių nuostatų, Tarybos priimtų sprendimų; 

6.5. neatskleisti informacijos, gautos vykdant Tarybos nario pareigas; 

6.6. savo pareigas atlikti laiku, sąžiningai, atsakingai, nešališkai;  

6.7. nepiktnaudžiauti Tarybos nario teisėmis, netrikdyti Tarybos veiklos, bendradarbiauti su kitais 

Tarybos nariais, nenaudoti Tarybos nario ar atstovaujamos grupės delegato statuso ne pagal paskirtį, 

su Taryba ar atstovaujama grupe nesuderintais tikslais; 

6.8. būti mandagus, laikytis įprastų etikos principų, santykiuose su kitais Tarybos nariais, 

Progimnazijos bendruomene, kitais asmenimis, su kuriais susiduria vykdydamas Tarybos nario 

pareigas, savo veiklą grįsti savitarpio pagarba, dalykiškumu, demokratiškumo principu; 

6.9. savo elgesiu nediskredituoti Tarybos ar atstovaujamos grupės, nekenkti jų dalykinei reputacijai;  



6.10. savo veiksmus grįsti atstovaujamos grupės interesais, vengti asmeninių ir atstovaujamos 

grupės interesų konfliktų; 

6.11. nusišalinti nuo klausimo svarstymo, jeigu jis tiesiogiai arba netiesiogiai suinteresuotas 

svarstomo klausimo sprendimu. 

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7.1. Tarybos nuostatai keičiami 2/3 Tarybos narių sprendimu. Tarybos nuostatų pakeitimus siūlyti 

gali Tarybos nariai ir atstovaujamos grupės. 

7.2. Tarybos veikla nutrūksta, jeigu progimnazija yra likviduojama, reorganizuojama arba 

bankrutuoja. 


