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MOKYKLOS - DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTAS 

 

 

I. MOKYKLOS TARYBOS PASKIRTIS 

 

Mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ taryba (toliau tekste – MT) – tai savarankiška mokyklos- 

darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ savivaldos institucija,  kurios paskirtis yra: 

 didinti savivaldos, steigėjų, partnerių ir bendruomenės įtaką mokyklos- darželio 

,,Ąžuoliukas‘‘ veiklos efektyvinimui per dalyvių veiklos suaktyvinimą, jų įtraukimą į tiesioginį 

bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą;  

 užtikrinti mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ veiklos skaidrumą per atskirų mokyklos- 

darželio ir vietos bendruomenių grupių įtraukimą į veiklos gerinimą kaip mokyklos – darželio 

administracijos patarėjus; 

 spręsti kompleksiškiems uždaviniams, kurie susiję su keletu interesų grupių. 

 

II. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Šis reglamentas nustato mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ MT organizavimo, vykdant jai 

pavestus uždavinius, tvarką. 

2. Organizuojant MT veiklą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

Švietimo ministro įsakymais, ŠMM nutarimais, steigėjo įsakymais, mokyklos - darželio 

,,Ąžuoliukas“ nuostatais,  direktoriaus įsakymais, kitais tesės aktais. 

 

III. MOKYKLOS TARYBOS  SUDĖTIS 

 

3. MT sudaro: 

- mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ tėvų savivaldos atstovai (nedirbantys mokykloje- 

darželyje); 

- steigėjo administracijos švietimo padalinio atstovas (toliau – steigėjas); 

- partnerių atstovai. Tai gali būti mokymo įstaigų, į kurias baigę pradinę mokyklą  pereis 

vaikai, kiti mokyklos- darželio pasirinkti partneriai; 

- bendruomenės atstovai (seniūnijos, kitų suinteresuotų bendruomenių atstovai) ir kiti. 

- mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ mokytojai, kuriuos deleguoja mokyklos- darželio 

mokytojų taryba. 

4. Mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ tėvų(globėjų, juos atstovaujančių asmenų) ir mokinių 

(vaikų), steigėjo ir administracijos atstovų dalyvavimas MT yra privalomas – tai yra MT 

branduolys. Dėl partnerių ir bendruomenės atstovų įtraukimo MT branduolys priima sprendimą per 

MT posėdžius.     

5. Į MT posėdžius, kuriuose yra svarstomi pateikti klausimai gali būti kviečiami dalyvauti ir 

kiti mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ bendruomenės nariai.  

 

 



 

 

IV. MOKYKLOS – DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ TARYBOS TIKSLAS 

 

6. Koordinuoti mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ savivaldos institucijų,  steigėjo ir vietos 

bendruomenės bei partnerių bendrą veiklą jiems priskirtose srityse. 

 

V. MOKYKLOS - DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

7. Suderinus su mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ direktoriumi, tvirtinti ir keisti MT 

nuostatus. 

8. Teikti mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ administracijai pasiūlymus dėl veiklos gerinimo. 

9. Teikti siūlymus ir pritarti mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ strateginio plano projektui.  

10. Teikti siūlymus mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, 

ugdymo plano projektams. 

11. Teikti siūlymus ir pritarti mokyklos metinės veiklos programos  projektui. 

12. Talkinti formuojant mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“  materialinius ir intelektualinius 

išteklius. 

13. Pritarti mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ darbuotojų premijavimo sąrašams ir kt.  

 

VI. MOKYKLOS – DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ TARYBOS VEIKLOS 

ORGANIZAVIMAS 

 

14. MT suformavimą mokykloje - darželyje inicijuoja  direktorius.  

15. Steigėjo atstovą į MT paskiria Steigėjo įgaliotas asmuo.  

16. MT vadovauja MT pirmininkas, kuris yra išrenkamas slaptu balsavimu iš MT narių, 

pirmame MT posėdyje.  

17. MT pirmininkas pagal patvirtintą grafiką (arba esant reikalui) organizuoja MT posėdžius. 

18. MT posėdyje dalyvauja MT nariai. Jis laikomas teisėtu, kai dalyvauja 2/3 jos narių. 

19. Į mokyklos – darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ tarybos posėdžius, kuriuose yra svarstomi pateikti 

klausimai gali būti kviečiami dalyvauti ir kiti mokyklos- darželio bendruomenės nariai. 

20. MT pirmininkas užtikrina, kad visi MT branduolį sudarantys atstovai supažindino 

atstovaujamas institucijas / organizacijas su dokumentais, suderino nuomones dėl pateiktų 

dokumentų ir MT pateikė savo atstovaujamos institucijos / organizacijos nuomonę. 

21. Esant reikalui, mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ direktorius, prieš dvi savaites iki 

numatyto grąžinti dokumentą termino,   teikia MT nariams dokumentą pritarimui. MT narys teikia 

gautą dokumentą atitinkamai institucijai / organizacijai ir organizuoja jo aptarimą bei derinimą savo 

atstovaujamoje institucijoje / organizacijoje nustatyta tvarka.  

22. Atsiradus klausimams, pasiūlymams, komentarams, MT narys juos derina su mokyklos- 

darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ direktoriumi tiesiogiai. Apie dokumento pakeitimus MT narys, kurio 

iniciatyva atsirado pakeitimai, informuoja kitus MT narius. 

23.  Gavus visų MT atstovaujamų institucijų / organizacijų pritarimą, pritarimas dokumentui 

įforminamas MT protokolu.  

24.  Kai kuriais, MT nuostatuose numatytais klausimais, MT  priklausantys nariai gali priimti 

sprendimus ir teikti siūlymus mokyklos- darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ direktoriui neteikdami to klausimo 

svarstymo institucijoje/ organizacijoje iš kurios jie yra deleguoti į MT.  

 

 



VI. MOKYKLOS – DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS‘‘ TARYBOS VEIKLOS 

ATSISKAITOMYBĖ 

 

15. MT pirmininkas kasmet atsiskaito už MT veiklą mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas“ 

bendruomenės susirinkime mokslo metų pabaigoje sušauktame posėdyje. 

16. Pasibaigus MT kadencijai MT pirmininkas atsiskaito už MT veiklą mokyklos – darželio 

,,Ąžuoliukas‘‘ bendruomenės susirinkime.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. MT yra formuojama dviejų metų laikotarpiui.  

18. Pasibaigus dviejų metų laikotarpiui pagal reglamente apibrėžtą tvarką formuojama nauja 

                Mokyklos - darželio ,,Ąžuoliukas‘‘ taryba. 
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