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KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ
MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Mokyklos tarybos nuostatai reglamentuoja Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos (toliau –
Mokykla) Mokyklos tarybos (toliau – Tarybos) veiklos organizavimo bendrąją tvarką.
1.2. Nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius, pritarus Mokyklos tarybai.
1.3. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija,
Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno miesto savivaldybės institucijų teisės aktais, kitais teisės aktais,
Mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, ugdymo planu.

II SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS STRUKTŪRA
2.1. Taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padedanti spręsti aktualius Mokyklos
klausimus.
2.2. Tarybą sudaro Mokyklos tėvai (globėjai, rūpintojai), mokiniai, mokytojai (lygiomis dalimis ne mažiau
kaip po 4).
2.3. Taryba renkama trejiems metams.
2.4. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką renka ir atšaukia Tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo
posėdžio metu. Mokinys negali būti Tarybos pirmininku. Tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi
institucija. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys.
2.5. Tarybos pirmame posėdyje atviru balsavimu taip pat išrenkamas pavaduotojas ir posėdžių sekretorius.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
3.1. Mokyklos tarybos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus.
Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje
dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
3.2. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestojo
nario teisėmis.
3.3. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir
sekretorius.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS
4.1. Taryba atlieka šias funkcijas:
4.1.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinių veiklos krypčių, ugdymo
organizavimo tvarkos;
4.1.2. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
4.1.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo
tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems
Mokyklos direktoriaus;
4.1.4. teikia Mokyklos direktoriui siūlymų dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos
vidaus struktūros tobulinimo;
4.1.5. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
4.1.6. svarsto Ugdymo ir meninės veiklos tarybos, metodinių grupių, Mokyklos bendruomenės narių
iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;
4.1.7. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia Mokyklos
bendruomenę Mokyklos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja Mokyklos kultūrą;
4.1.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo,
talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
4.1.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
4.2. Taryba gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą
ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

4.3. Taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams.

V SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Kiekvienas Tarybos narys:
5.1.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti Tarybos veikloje;
5.1.2. jausti atsakomybę ir įsipareigoti sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;
5.1.3. Tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios Tarybos panaikinti, jei narys per metus be pateisinamos
priežasties neatvyko į pusę posėdžių;
5.1.4. turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją apie Mokyklos veiklą.

VI SKYRIUS
MOKYKLOS TARYBOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
6.1. Taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant Mokyklą.
6.2. Pasibaigus Tarybos kadencijai, rinkimus į Tarybą organizuoja Mokyklos direktorius.
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