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UTENOS MENO MOKYKLOS TARYBOS  NUOSTATAI 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos meno mokyklos tarybos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Utenos meno 

mokyklos tarybos (toliau Taryba) veiklos  tikslus, uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas. 

2. Taryba, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 

Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

3. Taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, 

mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos 

valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus. 

 

II  SKYRIUS 

TARYBOS FUNKCIJOS 

 

4. Taryba pritaria Mokyklos Nuostatams ir jų pakeitimams, Mokyklos strateginiam veiklos planui, 

Mokyklos metiniam veiklos planui, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, kitiems 

Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus; 

5. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių, pasirenka veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 

6. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis institucijos savivaldos struktūromis, 

keistis patirtimi, organizuoti bendrus renginius, rengti projektus, svarstyti kitas Mokyklos problemas; 

7. svarsto lėšų naudojimo klausimus, padeda Mokyklai, sprendžiant lėšų gavimo klausimus, padeda 

organizuoti paramą; 

8. skiria Mokyklos tarybos atstovus į mokytojų atestacinę komisiją ir viešą konkursą laisvai 

Mokyklos direktoriaus vietai užimti; 

9. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl 

Mokyklos veiklos tobulinimo; 

10. svarsto kitus Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus; 

11. Tarybos nutarimai negali prieštarauti Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams. 

 

III  SKYRIUS 

TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

12. Tarybos sudėtyje - 10 atstovų: 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 Mokykloje nedirbantys mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir vienas vietos bendruomenės atstovas, kurį į Tarybą deleguoja Utenos miesto 

seniūnijos seniūnaičių sueiga. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestiniai asmenys. 

13. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame 

dalyvauja daugiau kaip pusė narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu dalyvaujančių balsų dauguma. 

Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamą balsą turi Tarybos pirmininkas. 

14. Tarybos nariai - mokytojai renkami mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų 

dauguma dvejų metų kadencijai. 

15. Tarybos nariai - mokiniai renkami Mokyklos mokinių taryboje atviru balsavimu, balsų 

dauguma dvejų metų kadencijai.  

16. Tarybos nariai - tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai renkami Mokyklos tėvų komiteto susirinkime 

atviru balsavimu, balsų dauguma dvejų metų kadencijai.  



17. Tarybos pirmininką atviru balsavimu, balsų dauguma posėdyje renka Tarybos nariai. Mokyklos 

direktorius negali būti Tarybos pirmininku.  

18. Taryba už veiklą atsiskaito Mokyklos bendruomenės nariams kartą per metus. 

19. Pagal savo kompetenciją Taryba turi teisę gauti iš Mokyklos direktoriaus informaciją apie 

Mokyklos veiklą. Mokyklos direktorius, jei jis neišrinktas Tarybos nariu, turi teisę dalyvauti Tarybos 

posėdžiuose be teisės balsuoti. 

20.  Tarybos nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Mokyklos direktorius. 
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