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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS   

MOKYTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI  

  

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 
 

  

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos mokytojų taryba (toliau Mokytojų taryba) – nuolat veikianti 

Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau – Gimnazija) savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei 

bendriems ugdymo klausimams spręsti.  

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

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

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos direktoriaus 

įsakymais, šiais nuostatais.  

3. Mokytojų taryba veikia pagal nuostatus, kuriems pritaria Gimnazijos taryba ir tvirtina 

Gimnazijos direktorius.  

4. Mokytojų taryba palaiko ryšius su Gimnazijos taryba, su Metodine taryba, Tėvų 

komitetu, Mokinių parlamentu, su Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriumi, kitų 

švietimo įstaigų mokytojų tarybomis, Prienų rajono savivaldybe ir kitais jos veiklą lemiančiais 

juridiniais ir fiziniais asmenimis.  

  

II SKYRIUS 

MOKYTOJŲ TARYBOS SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijoje ir jos skyriuje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai 

ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Tarybos narių skaičius neribojamas. 

6. Mokytojų tarybos nariai privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose,  prašyti tarybos pirmininko 

leidimo nedalyvauti posėdyje ir pranešti priežastį, taupiai naudoti posėdžio laiką. 
7. Mokytojų tarybai vadovauja pirmininkas, kuris atviru balsavimu renkamas Mokytojų tarybos 

posėdyje trejiems metams. Kadencijų skaičius neribojamas.  
8. Mokytojų tarybos sekretorių renka mokytojų tarybos nariai trejiems metams.  

9.  Mokytojų tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestiniai svečiai. 
10. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami bent tris kartus per mokslo metus: prasidedant mokslo 

metams, pasibaigus pirmam pusmečiui ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti 

sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. 
11. Apie Mokytojų tarybos posėdį viešai paskelbia  Mokytojų tarybos pirmininkas ne vėliau 

kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio datos. Ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines  dienas iki 

posėdžio datos paskelbiami numatomi svarstyti klausimai – Mokytojų tarybos posėdžio darbotvarkė. 

12. Posėdžiai yra teisėti, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. 

13. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.  Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, lemia  Mokytojų tarybos posėdžio pirmininko balsas.  

14. Mokytojų tarybos nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo dienos ir yra privalomi visai 

Gimnazijos bendruomenei.   

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS 
  

15. Mokytojų tarybos kompetencija:  



 15.1.deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, Gimnazijos mokytojų atestacijos komisiją, 

Metodinę tarybą: 

 15.2. priima sprendimus dėl ugdymo proceso, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais; 

 15.3. svarsto ir priima nutarimus dėl dalykui skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje;  

 15.4. svarsto mokinių ugdymo rezultatus, baigiamųjų egzaminų tvarką, pedagoginės veiklos 

tobulinimo būdus; 

 15.5.  analizuoja mokinių nepažangumo priežastis, elgesį, lankomumo klausimus, priima 

nutarimus dėl priemonių, kurios bus taikomos numatytiems mokinių rezultatams pasiekti ar gerinti;  

 15.6. svarsto mokinių apdovanojimo ir skatinimo klausimus;  

 15.7. priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ar svarsto ugdymo programos 

baigimo klausimus: išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų bei 

klasės auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, 

atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti programą datą;  

 15.8. svarsto ir priima nutarimus dėl ugdymo turinio integravimo, diferencijavimo 

įgyvendinimo, siūlomų pasirinkti dalykų, dalykų modulių, dalykų kursų, mobiliųjų mokinių grupių 

sudarymo principų, klasių dalijimo ir kt.; 

 15.9. numato mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir laikotarpius;  

 15.10. svarsto ir priima nutarimus dėl mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo 

reikalavimų;   

 15.11. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo 

programas, metodus, svarsto ir priima nutarimus dėl švietimo pagalbos teikimo mokiniui galimybių ir 

būdų;  

 15.12. svarsto ir priima nutarimus dėl neformaliojo švietimo veiklos pasiūlos, organizavimo 

būdų;   

 15.13. svarsto pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti, naudojimą;   

 15.14. numato bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir kitomis įstaigomis, įmonėmis ar 

asociacijomis būdus;    

 15.15. Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos teikimu svarsto mokinių elgesį, ypatingais 

atvejais teikia siūlymus Gimnazijos tarybai dėl mokinių šalinimo iš Gimnazijos; 

 15.16. svarsto Gimnazijos metinį veiklos planą, aptaria ugdymo planų, ugdymo programų 

įgyvendinimo klausimus; 

 15.17. teikia pasiūlymus rengiant Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinį veiklos planą, 

Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;   

 15.18. svarsto pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir 

dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;  

 15.19. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi ir poilsio klausimus; 

15.20. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais 

klausimais. 

  

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
16. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas yra Gimnazijos veiklos dokumentas. Bylos, 

kurias veda Mokytojų taryba, įrašomos į Gimnazijos dokumentacijos planą ir perduodamos saugoti 

į Gimnazijos archyvą. 

17. Mokytojų tarybos posėdžio metu rašomas protokolas, kurį pasirašo Mokytojų tarybos 

pirmininkas ir sekretorius. Mokytojų tarybos posėdžių pranešėjai savo pranešimus pateikia sekretoriui. 

Pranešimai pridedami kaip priedai prie protokolo. Mokytojų tarybos protokolą mokytojų tarybos 

sekretorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio perduoda Mokytojų tarybos posėdžių 

pirmininkui arba jo nurodytam asmeniui.   

18. Mokytojų tarybos nuostatai keičiami pirmininko ir/ar nario iniciatyva, apsvarsčius ir pritarus 

Mokytojų tarybos posėdyje bei Gimnazijos taryboje.  

19. Nauja nuostatų redakcija tvirtinama Gimnazijos direktoriaus įsakymu.  

  

_____________________________ 

 


