
 

 

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS  

TARYBOS NUOSTATAI 

 

1. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos 

taryba atstovauja mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės interesams 

demokratiniam Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus. 

2. Progimnazijos taryba sudaroma iš keturių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), keturių 

mokytojų, keturių mokinių, vieno vietos bendruomenės arba socialinių partnerių atstovo. 

Progimnazijos tarybos kadencijos trukmė – treji metai. Tarybos nario kadencijų skaičius yra 

neribojamas. 

3. Į Progimnazijos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Progimnazijos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių atstovybė. 

Rinkimai vyksta atviru balsavimu. Progimnazijos prašymu, bendruomenės atstovą deleguoja 

Progimnazijos socialiniai partneriai. Likus ne mažiau kaip dviem savaitėms iki naujos tarybos 

pirmojo posėdžio, Progimnazija išsiunčia kvietimą vietos bendruomenei (socialiniams partneriams) 

deleguoti kandidatą į Progimnazijos tarybą. Apie bendruomenės atstovų rinkimą skelbiama viešai 

Progimnazijos interneto svetainėje. 

4. Jei Progimnazijos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta iki kadencijos pabaigos, naują narį 

likusiam kadencijos laikotarpiui skiria Mokytojų taryba, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimas, Mokinių atstovybė, bendruomenės atstovą delegavę socialiniai partneriai. 

5. Progimnazijos tarybos nariu gali būti renkamas asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, 

padedančių siekti Progimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti Progimnazijos misiją. 

Progimnazijos tarybos nariu negali būti Progimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio 

(asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.  

6. 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 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Progimnazijos tarybos posėdžiuose gali 

dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

7. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Progimnazijos 

tarybos posėdyje. 

8. Progimnazijos taryba: 

8.1. aprobuoja Progimnazijos strateginį, metinį veiklos, ugdymo planus, ugdymo 

programas, darbo tvarkos taisykles, kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, teikiamus direktoriaus; 

8.2. teikia siūlymus direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, vidaus 

struktūros tobulinimo; 

8.3.  teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

8.4. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

8.5. teikia siūlymus Mažeikių rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo;  

8.6. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 

institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos 

direktoriui; 

8.7. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

 

8.8. pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 

8.9. kiekvienais metais svarsto Progimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Mažeikių rajono savivaldybės tarybai; 

8.10. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems 

bendruomenės nariams. 
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9. Progimnazijoje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – Mokinių atstovybė. Mokinių 

atstovybės nariai yra 5–8 klasių mokiniai – savanoriai. Mokinių atstovybei vadovauja mokinių 

išrinktas mokinių Prezidentas. Mokinių atstovybė inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, 

vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo 

švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant 

Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Progimnazijos direktoriaus 

teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į 

Progimnazijos tarybą. 

10. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų komitetas – renkamas 

klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas klasės 

tėvų komiteto pirmininkas. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu klasės 

mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus 

klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį 

orientavimą, teikia siūlymų Progimnazijos tarybai ir direktoriui. 

11. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais 

mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali 

organizuoti klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų pasitarimus.  

 

 

___________________________ 


