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KAUNO GEDIMINO SPORTO IR SVEIKATINIMO VIDURINĖS  

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

1.1. Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos taryba (toliau – Mokyklos 

taryba) yra aukščiausia Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo vidurinės mokyklos (toliau – 

Mokykla) savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus 

svarbiausiems mokyklos veiklos uždaviniams spręsti. 

1.2. Mokyklos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LR Švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, Mokyklos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais. 

1.3. Mokyklos tarybą sudaro: mokyklos tarybos pirmininkas, mokyklos tarybos sekretorius, 

mokyklos tarybos nariai: mokytojai, mokiniai, tėvai. 

1.4. Mokyklos taryba renkama dviems metams atviru balsavimu. 

1.5. Mokyklos tarybos sudėtį tvirtina Mokyklos direktorius. 

1.6. Mokyklos tarybos veiklą reglamentuoja Mokyklos nuostatai, kuriuos tvirtina Mokyklos 

steigėjas.  

1.7. Mokyklos tarybos nuostatai keičiami tarybos sprendimu. 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

2.1. Aprobuoti Mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, vidaus tvarką 

reglamentuojančius dokumentus, jų pakeitimų projektus ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo, pritarti 

mokyklos metinei veiklos programai, strateginiam planui. 

2.2. Aprobuoti Mokyklos ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, spręsti mokinių 

papildomojo ugdymo organizavimo klausimus. 

2.3. Talkinti Mokyklai organizuojant mokinių neformalųjį ugdymą, aptarti siūlymus dėl 

papildomos veiklos ir renginių organizavimo. 

2.4. Deleguoti savo atstovus į Mokyklos mokytojų atestacijos komisiją, kitas komisijas, 

asociacijas ar organizacijas. 
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2.5. Teikti siūlymus Mokyklos steigėjui, Mokyklos direktoriui mokyklos veiklos 

organizavimo klausimais. 

2.6. Teikti siūlymus dėl kultūrinės veiklos programų pasirinkimo, ugdymo 

diferencijavimo. 

2.7. Teikti siūlymus dėl vadovų atestacijos. 

2.8. Siūlyti Mokyklos direktoriui sudaryti darbo grupes ar komisijas problemoms 

nagrinėti. 

2.9. Pritarti Mokyklos vidaus audito grupės sudarymui. 

2.10. Spręsti konfliktines situacijas tik gavus prašymą raštu iš kurio nors asmens. 

2.11. Svarstyti Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoti ir kontroliuoti jų paskirstymą, 

prižiūrėti mokyklos ūkinę veiklą. 

2.12. Aptarti siūlymus dėl mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo sistemos 

parinkimo. 

2.13. Inicijuoja šeimos ir Mokyklos, Mokyklos ir socialinių partnerių bendravimą ir 

bendradarbiavimą. 

2.14. Skatinti Mokyklos savivaldos institucijas, suaugusiųjų ir jaunimo organizacijas 

bendradarbiauti sprendžiant strateginius Mokyklos veiklos tobulinimo klausimus. 

 

III. SANDARA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3.1. Mokyklos tarybą sudaro 15 narių: 5 mokytojai, 5 mokiniai, 5 mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

3.2. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Mokyklos tarybą atviru balsavimu renka Tėvų komitetas, 

mokytojus – Mokytojų taryba atviru balsavimu, mokinius – Mokinių taryba atviru balsavimu.  

3.3. Mokyklos tarybos pirmininką ir sekretorių iš Mokyklos tarybos narių renka Mokyklos 

tarybos nariai pirmojo posėdžio metu atviru balsavimu. Mokyklos direktorius dalyvauja tarybos 

veikloje, bet jos nariu ar pirmininku nerenkamas. 

3.4. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, negali 

eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, pripažįstamas neveiksniu, kai jo elgesys nesuderinamas su jo 

pareigom. Vietoj netekusio įgaliojimų Mokyklos tarybos nario kitas narys renkamas ta pačia tvarka. 

Sprendimą dėl įgaliojimų netekimo, kai Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta dėl 

nesuderinamo elgesio su Mokyklos tarybos nario pareigomis, priima Mokyklos direktorius 

suderinęs su Mokyklos steigėju. 

3.5. Mokyklos tarybos posėdžiai rengiami tris kartus per mokslo metus. Esant būtinybei, gali 

būti kviečiamas neeilinis posėdis. Neeilinis Mokyklos tarybos posėdis gali būti kviečiamas 
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Mokyklos steigėjo, Mokyklos direktoriaus arba Mokyklos tarybos pirmininko iniciatyva. Apie 

Mokyklos tarybos posėdį Mokyklos tarybos pirmininkas arba, jo prašymu, Mokyklos direktorius 

viešai paskelbia ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio datos Mokyklos 

internetinėje svetainėje. 

3.6. Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Mokytojų tarybos, Mokinių 

parlamento, Tėvų komiteto atstovai, kiti suinteresuoti asmenys. Į Mokyklos tarybos posėdį kviesti 

gali Mokyklos direktorius ir Mokyklos tarybos pirmininkas. 

3.7. Mokyklos tarybos nariams apie posėdį praneša Mokyklos tarybos sekretorius. 

3.8. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai 

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Mokyklos tarybos 

pirmininko arba posėdžio pirmininko balsas. Mokyklos tarybos nutarimus, prieštaraujančius 

Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, Mokyklos direktorius gali teikti svarstyti iš 

naujo. 

3.9. Mokyklos tarybos nutarimai Mokyklos direktoriui yra rekomendacinio pobūdžio.  

3.10. Mokyklos tarybos posėdžius organizuoja, jiems pirmininkauja Mokyklos tarybos 

pirmininkas. Mokyklos tarybos pirmininkui nesant, posėdžiui pirmininkauja posėdžio narių balsų 

dauguma išrinktas Mokyklos tarybos narys. 

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

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

aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

4.2. Turi teisę gauti informaciją iš Mokyklos vadovų informaciją apie mokyklos veiklą. 

4.3. Skleisti Mokyklos bendruomenei informaciją apie savo veiklą, inicijuoti diskusijas 

Mokyklos tobulinimo klausimais. 

4.4. Mokyklos tarybos nariai atsako už veiklos plano sudarymą ir įgyvendinimą. 

4.5. Mokyklos tarybos nariai kartą per metus už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems 

bendruomenės nariams. 

4.6. Mokyklos tarybos nariai jaučia atsakomybę ir sąžiningai atlieka jiems pavestas 

užduotis. 

 

V. KITOS SĄLYGOS 

 

5.1. Mokyklos tarybai veiklos sąlygas sudaro Mokyklos direktorius. Mokyklos tarybos 

posėdžio protokolas yra Mokyklos veiklos dokumentas.  
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5.2. Mokyklos tarybos protokolas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas perduodamas Mokyklos 

direktoriui arba jo nurodytam asmeniui.  

5.3. Visus Nuostatuose neišvardintus, nepaminėtus klausimus sprendžia Mokyklos tarybos 

pirmininkas, suderinęs su Mokyklos direktoriumi. 

 

________________________________________ 

  


