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ŠIAULIŲ RĖKYVOS PROGIMNAZIJA
PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Progimnazijos taryba yra aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija,
atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti tėvų (globėjų,
rūpintojų), mokytojų ir kitų progimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems
progimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
2. Progimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir
mokslo ministerijos teisės aktais, Šiaulių Rėkyvos progimnazijos nuostatais, Šiaulių m.
savivaldybės administracijos dokumentais.
3. Progimnazijos taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo,
racionalumo ir tęstinumo principais.
4. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina direktorius.
5. Progimnazijos tarybą sudaro 9 nariai ( 3 mokytojai, 3 tėvai ir 3 mokiniai).
6. Progimnazijos taryba išrenkama trejiems metams. Į Progimnazijos tarybą renkami:
mokytojai – Mokytojų tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu, tėvai – tėvų susirinkimo metu
slaptu balsavimu, mokiniai – mokinių susirinkimo metu slaptu balsavimu. Nariui išvykus, į laisvą
vietą renkamas naujas narys atitinkamos grupės narių susirinkime.
7. Į Progimnazijos tarybą renkami 5-8 klasių mokiniai.
8. Progimnazijos tarybai vadovauja tarybos pirmininkas, jo nesant - Tarybos
pirmininko pavaduotojas.
9. Progimnazijos tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas išrenkami balsų dauguma
posėdžio metu.
10. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui gali būti Progimnazijos
tarybos nariais, tačiau negali būti Progimnazijos tarybos pirmininkais.
11. Posėdžiai organizuojami periodiškai - vienas posėdis per pusmetį, esant būtinybei,
ir dažniau. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
12. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.
13. Progimnazijos tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys progimnazijos veiklą
reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazijos bendruomenei.
14. Į Progimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami progimnazijos
administracijos atstovai, mokiniai, mokinių tėvai, globėjai (rūpintojai) ir kiti progimnazijos
bendruomenės nariai.
15. Progimnazijos tarybos posėdį šaukia pirmininkas savo iniciatyva arba
Progimnazijos tarybos nutarimu. Progimnazijos tarybos posėdį gali inicijuoti Progimnazijos
administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui).
16. Progimnazijos direktorius gali teikti iš naujo svarstyti tuos Progimnazijos tarybos
nutarimus, kurie prieštarauja progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
17. Progimnazijos tarybos nuostatai keičiami Progimnazijos tarybos sprendimu.

II. PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS
18. Progimnazijos taryba sudaro veiklos planą vienneriems metams.
19. Progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti Progimnazijos tarybos posėdžiuose.
20. Progimnazijos taryba:
20.1. svarsto progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo
ir mokymo organizavimo tvarką;
20.2. pritaria Progimnazijos metiniam planui, strateginiam veiklos planui,
progimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui. Aprobuoja progimnazijos nuostatus;
20.3. inicijuoja Progimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia
Progimnazijos bendruomenę progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Progimnazijos
kultūrą;
20.4. teikia pasiūlymus, pareikšdama nuomonę apie vadovų veiklą jiems atestuojantis;
20.5. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;
20.6. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių
ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius
išteklius;
20.7. pritaria progimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, analizuoja ūkinę, finansinę
veiklą;
20.8. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo progimnazijos sąskaitoje galimybes, planuoja
ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;
20.9. Mokytojų tarybos teikimu svarsto mokinių šalinimo iš progimnazijos klausimus;
20.10. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų progimnazijos savivaldos
institucijų ar administracijos kompetencijai.
21. Taryba palaiko ryšius su Šiaulių miesto savivaldybe, kitų mokyklų, neformaliojo
ugdymo įstaigų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis.
22. Progimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos
sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,
siūlo Progimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Progimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti
sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.
III. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
23. Kiekvienas tarybos narys:
23.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti
tarybos veikloje;
23.2. turi teisę gauti iš progimnazijos administracijos informaciją apie progimnazijos
veiklą.
23.3. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;
24. Progimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės
nariams.
IV. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
25. Progimnazijos

taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant

mokyklą.
26. Progimnazijos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo
mokyklos nuostatų reikalavimams mokyklų taryboms arba reorganizuojant mokyklą.
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