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VILNIAUS „ŽIDINIO“ SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

   1. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos (toliau Gimnazija) mokytojų tarybos 

nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja mokytojų tarybos organizavimo veiklą. 

 2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

 

II. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS ORGANZIAVIMAS 

 

3. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje 

dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo 

procese dalyvaujantys asmenys, išskyrus Gimnazijos direktorių. 

4. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu paprasta balsų dauguma vieniems mokslo metams 

išrenka mokytojų tarybos pirmininką. Pirmininko kadencijų skaičius neribojamas. 

5. Mokytojų tarybai vadovauja išrinktasis pirmininkas, jam nesant – direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

6. Mokytojų tarybą Gimnazijos direktorius tvirtina įsakymu einamiesiems mokslo metams ir 

kaskart, pasikeitus jos sudėčiai. 

7. Mokytojų tarybos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka tvarko mokytojų tarybos 

sekretorius, išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma pirmojo posėdžio metu.  

8. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus: 

prasidedant ir baigiantis mokslo metams, pasibaigus pirmajam mokslo metų pusmečiui. Mokytojų 

tarybos posėdžius šaukia mokytojų tarybos pirmininkas, bet inicijuoti gali ir Gimnazijos direktorius arba 

tarybos nariai.  

9. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai 

priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Mokytojų tarybos narys turi vieną balsą. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, lemia mokytojų tarybos pirmininko balsas. Nesant kvorumo, nutarimai 

nepriimami. 



III. MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

10.  Mokytojų tarybos kompetencija: 

10. 1  inicijuoja Gimnazijos kaitos procesus; 

10.2. dalyvauja planuojant Gimnazijos veiklą; 

10.3. svarsto bendrųjų ugdymo programų, nustatančių ugdymo turinį valstybės lygmeniu, 

įgyvendinimą Gimnazijoje, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių 

ugdymo(si) rezultatus; 

10.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir 

mokymo programas, metodus; 

10.5. analizuoja mokinių mokymosi krūvį, nepažangumo ir pamokų nelankymo priežastis; 

10.6. kartu su Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistu, psichologu sprendžia mokinių 

sveikatos, mokymosi, prevencinės veiklos, poilsio, saugos klausimus; 

10.7. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, 

mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes; 

11.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais; 

10.9. priima sprendimus dėl mokinių kėlimo į aukštesnę klasę; 

10.10. renka atstovus į Gimnazijos tarybą ; 

10.11. svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą; 

10.12. teikia Gimnazijos atestacijos komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo; 

10.13. analizuoja, kaip Gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;  

10.14. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinės veiklos programos, ugdymo plano įgyvendinimo, 

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo sistemos 

tobulinimo; 

10.15. svarsto ir teikia Gimnazijos tarybai pritarti darbo tvarkos taisykles; 

10.16. analizuoja pristatomų tyrimų, darbo grupių, metodinių grupių veiklos, Gimnazijos 

įsivertinimo rezultatus, švietimo politikos naujoves; 

10.17. svarsto ir priima nutarimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos 

direktoriaus teikiamais klausimais. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokytojų tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius.  

12. Tarybos nuostatų pakeitimą gali inicijuoti:  

                  12.1. Tarybos narys (-iai); 

                  12.2. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai;  



                            12.3.  savininkas.  

                        13. Mokytojų taryba turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą, reikalingą 

mokytojų tarybos nario kompetencijoms vykdyti, jei tai neprieštarauja asmens duomenų ar kitos 

informacijos apsaugai.  

 

________________________ 


