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VIEŠVILĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų ir kitų 

pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. 

2. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir LR švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, mokyklos nuostatais. 

 

II. MOKYTOJŲ TARYBOS SUDĖTIS 

 

3. Mokytojų tarybą sudaro mokyklos direktorius, pavaduotojai, visi mokykloje dirbantys 

mokytojai, ikimokyklinės grupės auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, pagalbos 

mokiniams specialistai, bibliotekininkas, meninio ugdymo ir kiti ugdymą organizuojantys 

darbuotojai.  

4. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Jam nesant, jį pavaduoja pavaduotojas 

ugdymui. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai vieneriems metams. 

 

III. MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS 
 

5. Mokytojų taryba: 

5.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo 

rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; 

5.2. aptaria mokyklos veiklos programą; 

5.3. priima nutarimus dėl mokyklos ugdymo plano nuostatų įgyvendinimo mokykloje; 

5.4. aptaria bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų 

pasiekimo klausimus; 

5.5. kartu su sveikatos priežiūros ir kitais mokyklos darbuotojais aptaria mokinių sveikatos,  

mokymosi, poilsio, drausmės, mitybos klausimus; 

5.6. aptaria prevencinio darbo dėl žalingų įpročių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo prevencijos veiklos rezultatus, darbo formas, jų efektyvumą; 

5.7. svarsto kėlimo į aukštesnę klasę, ugdymo programos baigimo klausimus: 

5.7.1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų bei klasės 

auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo, 

pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą; 

5.7.2. atsižvelgusi į vieno iš tėvų pateiktą pageidavimą (raštu)  bei klasės auklėtojo siūlymą, 

priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti programą; 

5.7.3. išsiskyrus tėvų (globėjų) ir mokytojų nuomonei, priima nutarimą siūlyti mokyklos 

direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko mokytojo ar klasės 

auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą. 

6. Mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, nesilaikantiems visuotinai priimtų 

mokyklos taisyklių, pažeidinėjantiems mokymo sutarties sąlygas, sulaukusiems 16 metų, siūlo kitą 

mokymosi ar veiklos formą. 



7. Renka 2-3 narius, turinčius ne mažesnę kaip vyresniojo mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją, į mokyklos atestacijos komisiją. 

8. Renka 3 narius į Mokyklos tarybą. 

9. Pritaria mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, prižiūri jų 

įgyvendinimą. 

10. Mokytojų tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius. 

 

IV. MOKYTOJŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

11. Mokytojų taryba sudaro veiklos planą vieneriems mokslo metams. 

13. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat 

ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų tarybos 

posėdis: 

13.1. posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių 

mokytojų tarybos narių; 

13.2. tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma; 

13.3. į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai, Švietimo skyriaus 

specialistai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai; 

13.4. klausimus svarstymui mokytojų taryboje rengia mokyklos administracija, pasitelkusi 

mokytojus bei kitus mokyklos specialistus. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, 

aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

15. Mokytojų taryboje esantys jos nariai privalo dalyvauti Mokytojų tarybos posėdžiuose, 

jiems pasirengti, jei tai numatyta darbotvarkėje. 

16. Mokytojų taryba nustoja veikti, likvidavus mokyklą. 

 

_____________________________________ 

 


