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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKYTOJŲ TARYBOS DARBO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokytojų taryba 

(toliau – Mokytojų taryba) yra nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

2. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Mokyklos direktoriaus įsakymais, Mokyklos nuostatais ir 

kitais teisės aktais.  

3. Mokytojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami steigėjui, Mokyklos direktoriui, 

kitoms Mokyklos savivaldos institucijoms ar socialiniams partneriams yra rekomendacinio 

pobūdžio.  

 

II. SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

4. Mokytojų taryba sudaroma dvejų metų kadencijai. 

5. Mokytojų tarybą sudaro 7 nariai, kurie yra Mokykloje dirbantys mokytojai ir 

švietimo pagalbą teikiantys specialistai.  

6. Nariai renkami visuotiniame mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų 

susirinkime ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.  

7. Direktorius negali būti Mokytojų tarybos nariu.  

8. Naujas Mokytojų tarybos narys paskiriamas, nutrūkus Mokytojų tarybos nario 

įgaliojimams pirma laiko, jeigu jis:  

8.1. dėl svarbių priežasčių (darbuotojas nutraukė darbo sutartį; pareiškė norą 

atsistatydinti; dėl ligos ir kt.) negali eiti savo pareigų;  

8.2. be pateisinamos priežasties nedalyvauja trijuose iš eilės Mokytojų tarybos 

posėdžiuose ir praranda Mokytojų tarybos nario įgaliojimus;  



8.3. nutrūkus Mokytojų tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, Mokytojų tarybos 

narys išrenkamas per 1 mėn.  

9. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmajame 

Mokytojų tarybos posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.  

10. Mokytojų tarybos sekretorius išrenkamas atviru balsavimu pirmajame Mokytojų 

tarybos posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.  

11. Mokytojų tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami 2 metų kadencijai.  

12. Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš 

eilės.  

13. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, sekretorius 

apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 darbo 

dienas iki posėdžio pradžios bei parengia posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po 

posėdžio, pirmininkas perduoda Mokyklos direktoriui arba jo nurodytam asmeniui.  

14. Mokytojų tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. 

Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.  

15. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 Mokytojų tarybos narių.  

16. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. Jei balsai 

pasiskirsto po lygiai, sprendimą lemia Mokytojų tarybos pirmininko balsas.  

17. Mokytojų tarybos posėdžiuose gali dalyvauti direktorius ir jo pavaduotojas 

ugdymui. Kiti Mokyklos bendruomenės nariai gali būti kviečiami, atsižvelgiant į sprendžiamus 

klausimus (sprendimą dėl kvietimo priima Mokytojų tarybos pirmininkas arba Mokytojų taryba).  

 

III. MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

18. Mokytojų taryba:  

18.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;  

18.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;  

18.3. analizuoja ugdymo planų, veiklos ir ugdymo programų realizavimą;  

18.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei jos panaudojimo tvarką;  

18.5. aprobuoja ugdymo dalį, atitinkančią Mokyklos veiklos kryptis, rajono švietimo 

nuostatas;  

18.6. sprendžia su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;  

18.7. teikia siūlymų Mokyklos tarybai, direktoriui ugdymo kokybės, ugdymo proceso 

organizavimo tobulinimo ir kitais klausimais;  



18.8. svarsto ir priima nutarimus teisės aktuose ir Nuostatuose nustatytos 

kompetencijos arba direktoriaus teikiamais klausimais.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Mokytojų tarybos veikla nutrūksta, jeigu mokykla yra likviduojama, 

reorganizuojama. 

 

 

____________________________ 


