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ALYTAUS VIDZGIRIO PROGIMNAZIJA  

PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 
 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1.1. Progimnazijos tarybos nuostatai reglamentuoja Alytaus Vidzgirio progimnazijos (toliau-    

Progimnazija) tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Progimnazijos  

taryba, o pasirašo Progimnazijos tarybos pirmininkas. 

1.2. Progimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 

bendrojo lavinimo mokyklos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų, švietimo 

priežiūrą vykdančių institucijų teisės aktai ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, 

progimnazijos taryba remiasi mokyklos direktoriaus įsakymais bei Mokytojų tarybos 

sprendimais. 

1.3. Progimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai mokyklos bendruomenei. 

1.4. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos taryba. 

  

 2. PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA 
  

2.1. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Taryba 

telkia progimnazijos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų atstovus svarbiausiems 

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Taryba padeda spręsti progimnazijai aktualius klausimus, 

direktoriui atstovauti teisėtiems progimnazijos interesams. 

2.2. Progimnazijos taryba sudaroma iš progimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių. Tarybos narių skaičių nustato progimnazijos direktorius. 

2.3. Į progimnazijos tarybą lygiomis dalimis (po tris) deleguoja: tėvus (globėjus, 

rūpintojus) – visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų 

taryba, mokinius – Mokinių taryba. Progimnazijos taryba renkama metų pradžioje dvejų metų 

kadencijai. 

2.4. Tarybos narys gali būti renkamas dviem kadencijoms. 

                  2.5. Jeigu tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują tarybos narį 

likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupė, skyrusi tarybos narį, kurio įgaliojimai nutrūko. Naujas 

tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrimą paskelbia tarybos pirmininkas ir 

tarybos narys raštiškai sutinka vykdyti šiuose nuostatuose nurodytus įsipareigojimus. 

                   2.6. Jeigu tarybos narys netinkamai vykdo tarybos nuostatuose nustatytas pareigas arba 

jų nevykdo, tarybos pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis 

į narį delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą tarybos narį. 
  2.7. Jeigu tarybos narys netenkina delegavusios grupės lūkesčių, grupė turi teisę 

atšaukti paskirtą tarybos narį. 

 

 

 



3. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

3.1. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. 

Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami 

posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. 

Progimnazijos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai bei progimnazijos bendruomenės 

nariai tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

3.2.  Prireikus taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

3.3. Taryba pirmajame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo slaptu arba atviru 

balsavimu išrenka tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Progimnazijos direktorius negali 

būti tarybos pirmininku. 
3.4. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos 

narių  posėdyje.  

 

 

4. PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 
  

4.1. Progimnazijos taryba: 

4.2. teikia siūlymus dėl progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

4.3. pritaria progimnazijos nuostatams, strateginiam planui, progimnazijos metiniam 

veiklos planui, progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo plano projektui ir kitiems 

progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia progimnazijos direktorius; 

4.4. teikia siūlymus progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;  

4.5. svarsto progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

4.6. išklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus progimnazijos 

direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo;  

4.7. teikia siūlymus Alytaus miesto savivaldybės tarybai dėl progimnazijos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

4.8. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

savivaldos institucijų ar progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvą ir teikia siūlymus 

progimnazijos direktoriui; 

4.9. teikia siūlymus dėl progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 

darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 

4.10. svarsto progimnazijos direktoriaus Progimnazijos tarybai teikiamus klausimus, 

inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir progimnazijos bendradarbiavimą; 

4.11.  kiekvienais metais vertina progimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą, teikia 

siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl progimnazijos veiklos kokybės tobulinimo ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai. 

 

 5. PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
  

5.1. Kiekvienas tarybos narys: 

5.1.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauja 

tarybos veikloje; 

5.1.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 



5.1.3. Progimnazijos tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei 

narys per metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių; 

5.1.4. turi teisę gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie progimnazijos 

veiklą; 

5.1.5. Progimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams vieną kartą per metus. 

  

  

6. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS 
  

6.1. Progimnazijos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant mokyklą. 

6.2. Pasibaigus Progimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja 

progimnazijos direktorius. 

  

  

  

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

7.1. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos teisės aktams. Progimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybės taryba, švietimo 

priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Progimnazijos tarybos priimti sprendimai prieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems progimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės 

aktams, siūlo tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos 

Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 


