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VILNIAUS KAROLINISKIU MUZIKOS MOKYKLOS
MOKYTOJV TARYBOS
NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1.

Mokytojq taryba

-

nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija.

2. Mokytojq taryba savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Svietimo ir

kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministerijos aktais ir mokyklos nuostatq pagrindu parengtais mokytojq tarybos nuostatais.

3. Mokyklos direktoriaus patvirtinti mokytojq tarybos nutarimai yra privalomi visam
mokyklos darbuotojq ir mokiniq kolektyvui.
4. Mokytojq taryba dirba pagal planq, kuris patvirtinamas jos posedyje.

II. PAGRINDINE VEIKLA
5. Mokytoiq tarybos veikla:

5.1. aptaria Svietimo pertvarkos klausimus, tolesnes jos raidos galimybes, nustato
konkredius ugdymo reformos budus mokykloje;

5.2. svarsto mokiniq ugdymo rezultatus pedagogines veiklos tobulinimo formas ir
metodus;
5.3. telkia mokyklos kolektyvq ugdymo tobulinimui.

III. STRUKTURA IR FUNKCIJOS

6. Mokytojq taryb4 sudaro mokyklos vadovybe, visi mokykloje dirbantys mokytojai,
koncertmeisteriai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
7. Mokytojq taryba:
7 .1

. aptaria praktinius Svietimo reformos igyvendinimo klausimus;

7..2. svarsto valstybes nustatytq Svietimo programiniq reikalavimq igyvendinimq,
optimaliq mokymosi sqlygq sudarymq, ugdymo turinio atnaujinim4;

7.3. diskutuoja del mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planq, bendrqjq
ugdymo programq igyvendinimo pasiekimo klausimus;
7.4. pritaia ugdymo turinio igyvendinimui, kuris atitinka mokyklos filosofij4 ir Salies
Svietimo politikos nuostatas;
7.5. sprendZia moksleiviq sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio klausimus;
7.6. svarsto ir priima sprendimus del mokiniq kelimo i auk5tesnes klases, del baigiamqjq

Ziniq patikrinimo organizavimo;

7.7. esant reikalui, svarsto mokiniq elgesi, ypatingais atvejais si[lo mokyklos tarybai
Salinti mokini i5 mokyklos;
7.8. renka atstovus i mokyklos tarybq;
7.9. svarsto konfliktus tarp mokyklos vadovybes ir atskiry mokytojq;
7.

1

0. svarsto mokiniq apdovanoj imo klausimus;

7.ll

. nustato pertraukq trukmg, atsiZvelgiant

ihigienos reikalavimus;

7.I2. sprendLiakaip bus vertinamos mokiniq pasirenkamqjq dalykq Zinios, ig[dZiai ir
gebejimai;

7.13. svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti:
7.13.1. ugdymo planq;
7.13..2. darbo savaites trukmg;

7.13..3. mokiniq elgesio ir vertinimo taisykles, skatinimo ir drausminimo sistem4;
7.13.4. darbo tvarkos taisykles;
7.13.5. mokyklos veiklos planus ir ataskaitas.
7.13.6. bUtinq metodinio darbo rodikliq vertinim4.

IV. VADOVAVIMAS
8. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

9. Nesant direktoriui, mokytojq tarybos vadovu tampa direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui, kuris pavaduoja direktoriq.
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V. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

10. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vienq kart4 per pusmeti
prasidedant

ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali btti

su5auktas neeilinis mokytojq tarybos

posedis.
1

1.

Mokytojq taryba vien4 i5 savo nariq renka sekretoriq mokslo metams;

12. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maliau kaip 213 tuo metu dirbandiq
tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma. Esant lygiam ,srL" ir,,prieSo'balsq

skaidiui, sprendZiamasis balsas priklauso mokytoj q tarybos pirmininkui;
13. Mokytojq tarybos nutarimus gali sustabdyti Mokyklos taryba, at5aukti - Svietimo

skyrius. Nesutarimus

ir konfliktus tarp direktoriaus ir

mokytojq tarybos sprendZia savivaldybes

Svietimo departamento bendrojo ugdymo skyrius;
14.

I posedZius gali brlti kviediami ir kiti mokyklos savivaldos institucijq atstovai, kiti

asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

VI. TARYBOS NARIU TEISES IR PAREIGOS
15. Tarybos pirmininkas
1

5. I .

turi teisg:

siUlyti tarybos darbo plan4;

15.2. kviesti itarybos posedZius 14. punkte nurodytus asmenis;
15.3. organizuoti mokytojq tarybos nutarimq ir rekomendacrjq vykdymo kontrolg;
15.4 skelbti ir pakeisti posedZiq datqir darbotvarkg;
15.5. leisti tarybos nariui nedalyvauti posedyje nurodZius ra5tu prieZasti;
15.6. sifllyti posedZio reglament4, nutarimo projekt4;
16. Tarybos pirmininkas privalo:

16.1. prie5 savaitg

iki tarybos posedZio informuoti narius apie tarybos posedZio dxqir

darbotvarkg;
16.2.

piimti

i5 mokytojq kritines pastabas ir pasi[lymus;

16.3. bfiti reikliam

ir laikytis pedagogines etikos;

16.4. informuoti apie ank5diau priimtq nutarimq ir rekomendacijq vykdym4;
16.5. leisti tarybos nariui i5 anksto susipaZinti su svarstomamedLiaga;
1

6.

6. posed Lio laik4 organizuoti konstruktyviai.

17. Tarybos pirmininkas turi sprendZiamojo balso teisg

ir

atsako uZ vis4 mokytojq

tarybos veikl4.
18. Tarybos nariai

turi teisg:

18.1. siUlyti klausimus, kuriuose

bltq nagrinejamas mokyklos darbo gerinimas;

1

8.2. aktyviai dalyvauti ruo5iantis posedZiui

;

18.3. i5 anksto susipaZinti su svarstymo medZiaga;
18.4. pasakyti savo nuomonq svarstomu klausimu;
18.5. teikti pasillymus posedZio darbotvarkei ir nutarimams;
1

8.6. balsuoti priimant nutarimus.

19. Tarybos nariai privalo:
19. 1.
I9

dalyvauti tarybos posedZiuose;

.2. laikytis pedago gines etikos

19.3.

;

priimti kritines pastabas ir pasillymus;

19.4. taupiai naudoti posedZio laik4;
19.5. pra5yti tarybos pirmininko leidimo nedalyvauti posedyje del svarbios prieZasties,
ra5tu prane5ti tarybos pirmininkui apie nedalyvavimo posedyje prieZastis.

VII. TARYBOS RYSIAI
20. Mokytojq taryba palaiko ry5ius su Mokyklos taryba, Mokiniq taryba taip pat su

Vilniaus miesto Savivaldybes administracijos Svietimo kulturos ir sporto departamento bendrojo
ugdymo skyriumi, kitq Svietimo istaigq mokytojq tarybomis
juridiniais ir fiziniais asmenimis.

ir

kitais jos veiklq itakojandiais

VIII. VEIKLOS KONTROLE
21. Mokytojq tarybos veikl4 priZilri steigejas.

IX. ARCHYVO IR RASTVEDYBOS ORGANIZAVIMO TVARKA

22. Bylos, kurias veda taryba, ira5omos

i

mokyklos dokumentacijos plan4 ir

perduodamos saugoti i mokyklos archyvq.
23. Ra5tvedyba tvarkoma mokykloje nustatyta tvarka.

24. Tarybos posedZio metu ra5omas protokolas, kuri pasira5o mokytojq tarybos
pirmininkas ir sekretorius.

25. Mokytojq tarybos posedZiq prane5ejai savo pranesimus pateikia

sekretoriui.

PraneSimai pridedami kaip priedai prie protokolo.

X. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

4

26. Mokytojq taryb4 galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo ugdymo
mokyklos nuostatq reikalavimams mokytojq tarybai arba reorganizuojant mokykl4.

27. Mokyojq taryba likviduojama

uZdarius mokykl4.

XI. NUOSTATU KEITIMAS
28. Mokytojq tarybos nuostatai keidiami pirmininko iniciatyva, apsvarsdius ir pritarus

Mokyoj q tarybos posedyj

e;

29. Nauja nuostatq redakcija tvirtinama mokyklos direktoriaus isakymu.
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