
PROJEKTAS 

 

VISAGINO DRAUGYSTĖS PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

I. Bendroji dalis 

1. Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų 

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

progimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.  

2. Progimnazijos tarybos steigėjas – Visagino Draugystės progimnazija. Steigėjo atstovas 

Progimnazijos taryboje – progimnazijos direktorius.  

3. Progimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, progimnazijos steigėjo potvarkiais, progimnazijos bei progimnazijos tarybos nuostatais.  

4. Progimnazijos tarybos nuostatus, apsvarsčius visose savivaldos institucijose bei jiems pritarus, 

tvirtina progimnazijos direktorius.  

II. Progimnazijos tarybos sudėtis ir veiklos organizavimas 

5. Progimnazijos taryba sudaroma iš 16 narių. Progimnazijos taryba formuojama iš mokinių, tėvų 

(rūpintojų), mokytojų ir atstovaujama lygiomis dalimis: mokytojai – 5 atstovai, tėvai – 5 atstovai (1-4 

klasių – 2-3 atstovai, 5-8 klasių – 2-3 atstovai), mokiniai – 5 atstovai (5-7 klasių mokiniai), o 1 vietos 

bendruomenės atstovą – Progimnazijos direktorius. Tėvus (nedirbančius progimnazijoje) į 

Progimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – 

Mokinių parlamentas.  

6. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, kurį renka tarybos nariai.  

7. Progimnazijos taryba renkama trejiems metams, paliekant galimybę visoms grupėms keisti 

savo atstovus.  

8. Progimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių atstovai ir 

mokyklos rėmėjai.  

9. Direktorius, administracijos atstovai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai Progimnazijos 

tarybos posėdžiuose dalyvauja be balsavimo teisės.  

10. Progimnazijos taryba savo veiklą planuoja vieneriems kalendoriniams metams.  

11. Progimnazijos tarybos veiklos planą tvirtina mokyklos direktorius. Ji yra sudėtinė 

progimnazijos veiklos plano dalis.  

12. Progimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Gali būti 

šaukiamas neeilinis Progimnazijos tarybos posėdis.  

13. Progimnazijos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius.  



14. Progimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos 

narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos tarybos nutarimus, kurie 

prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, progimnazijos direktorius prašo 

svarstyti iš naujo.  

15. Progimnazijos tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama 

progimnazijos bendruomenė.  

16. Konkretiems klausimų sprendimams ir progimnazijos veiklos sričių kuravimui iš Mokyklos 

tarybos narių sudaromos šios komisijos:  

16.1. Kultūrinių reikalų komisija;  

16.2. Ugdymo reikalų komisija;  

16.3. Socialinių reikalų komisija.  

17. Progimnazijos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems progimnazijos 

bendruomenės bei vietos bendruomenės nariams.  

III. Progimnazijos tarybos funkcijos 

18. Progimnazijos taryba:  

18.1. Nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja 

progimnazijos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato 

ugdymo organizavimo tvarką.  

18.2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos 

parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo.  

18.3. Teikia siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo 

rezultatus, vertina progimnazijos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.  

18.4. Progimnazijos tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus.  

18.5. Inicijuoja progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.  

18.6. Skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai 

komisiją.  

18.7. Atlikdama visuomeninę progimnazijos valdymo priežiūrą, svarsto progimnazijos pajamų ir 

išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri mokyklos ūkinę – finansinę veiklą.  

18.8. Gali sustabdyti kitų progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.  

IV. Vadovavimas Progimnazijos tarybai 

19. Progimnazijos tarybos pirmininkas:  

19.1. Renkamas visai tarybos kadencijai iš tarybos narių.  

19.2. Gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas.  

19.3. Atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.  



19.4. Vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, 

pasirašo tarybos veiklos dokumentus.  

19.5. Turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.  

19.6. Gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos 

narių.  

19.7. Siūlo Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus kandidatūras.  

20. Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoją tvirtina Progimnazijos taryba.  

21. Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas vadovauja Progimnazijos tarybai pirmininkui 

nedalyvaujant dėl pateisinamų priežasčių.  

22. Progimnazijos tarybos sekretorių renka Progimnazijos taryba.  

23. Progimnazijos tarybos sekretorius nevėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša 

posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.  

24. Progimnazijos tarybos sekretorius tvarko Progimnazijos tarybos dokumentaciją.  

IV. Baigiamosios nuostatos 

25. Progimnazijos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.  

26. Progimnazijos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant progimnaziją. 


