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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLA
MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS

1. Mokyklos  taryba  – aukščiausia  savivaldos  institucija.  Taryba telkia  mokinių  tėvus  (globėjus,
rūpintojus), darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui,  padeda spręsti
mokyklai aktualius klausimus .
2.  Mokyklos  taryba  savo  veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Įstatymais,
poįstatyminiais  aktais  ir  LR  Švietimo  ir  mokslo  ministerijos  dokumentais,  Ignalinos  Miko
Petrausko  muzikos  mokyklos  nuostatais,  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos
dokumentais.
3. Mokyklos taryba sudaroma trejiems metams. Posėdžiai  šaukiami ne rečiau,  kaip 3 kartus per
mokslo metus.
4. Mokyklos tarybą  sudaro 9 nariai:  3 tėvai  (globėjai,  rūpintojai),  3 mokytojai,  2 mokiniai  ir  1
bendruomenės atstovas - seniūnaitis.
5. Į mokyklos tarybą nariai renkami: Seniūnaitis, jam sutikus, į tarybą įtraukiamas seniūno siūlymu;
tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  deleguoja  visuotinis  tėvų  susirinkimas  atviru  balsavimu,  balsų
dauguma; mokytojus deleguoja mokytojų taryba mokytojų tarybos posėdyje, mokinius – visuotinis
susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau, kaip pusė mokinių.

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

6. Mokyklos taryba: 
6.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
6.2.  aprobuoja  mokyklos  strateginį  planą,  metinę  veiklos  programą,  mokyklos  vidaus  tvarkos
taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus;
6.3. teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus
struktūros tobulinimo;
6.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo, mokesčio už mokslą lengvatų taikymo klausimus;
6.5. išklauso mokyklos direktoriaus metines veiklos ataskaitas mokslo metų pabaigoje;
6.6.  teikia  siūlymus  mokyklos  direktoriui  dėl  mokyklos  materialinio  aprūpinimo,  veiklos
tobulinimo;
6.7.  svarsto  tėvų  (globėjų,  rūpintojų),  savivaldos  institucijų  ar  mokyklos  bendruomenės  narių
iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
6.8.  teikia  siūlymus  dėl  mokyklos  darbo  tobulinimo,  saugių  mokinių  ugdymo  ir  darbo  sąlygų
sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
6.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
6.10. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją.



III. MOKYKLOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

7. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia taryba).
8. Mokyklos taryba sudaro veiklos planą vieneriems mokslo metams.
9. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.
10. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų tarybos narių.
Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
11.  Posėdžiuose  gali  dalyvauti  kitų  mokyklos  savivaldos  institucijų  atstovai,  mokyklos
bendruomenės nariai, rėmėjai, kiti kviestieji asmenys. 
12. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus mokyklos
tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.
13. Mokyklos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.
14.  Mokyklos  steigėjas,  mokyklos  direktorius,  nustatę,  kad  tarybos  sprendimai  prieštarauja
įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai
juos  svarstyti  iš  naujo.  Mokyklos  tarybai  atsisakius,  ginčas  gali  būti  sprendžiamas  įstatymų
nustatyta tvarka.

IV. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

15. Kiekvienas tarybos narys:
15.1.  turi  teisę  išsakyti  savo mintis  ir  pažiūras  bet  kuriuo  klausimu,  aktyviai  dalyvauti  tarybos
veikloje; 
15.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 
15.3. turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.
16. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per
metus.
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Mokyklos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių. 
18. Mokyklos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant mokyklą.
 

_____________________________________


