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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS TARYBOS  

NUOSTATAI 
 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Progimnazijos tarybos nuostatai reglamentuoja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos (toliau – 

Progimnazija) Progimnazijos tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Progimnazijos 

taryba, o pasirašo Progimnazijos tarybos pirmininkas. 

2. Progimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Progimnazijos steigėjo potvarkiais, Progimnazijos ir Progimnazijos tarybos nuostatais, 

Progimnazijos taryba remiasi progimnazijos direktoriaus įsakymais ir Mokytojų tarybos sprendimais. 

3. Progimnazijos tarybos nuostatus, apsvarsčius visose savivaldos institucijose ir joms pritarus, 

tvirtina Progimnazijos direktorius.  

4. Progimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai Progimnazijos bendruomenei. 

5. Progimnazijos tarybos nuostatai keičiami Progimnazijos tarybos sprendimu, tvirtinami 

direktoriaus. 

  

 II. PROGIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA 
  

6. Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija. Progimnazijos 

taryba telkia Progimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam 

Progimnazijos valdymui, padeda spręsti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems 

Progimnazijos interesams.  

7. Į Progimnazijos tarybą lygiomis dalimis (5 + 5 + 5) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja 

klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas atviru balsavimu, balsų dauguma, mokytojus – Mokytojų 

tarybos posėdis atviru balsavimu, balsų dauguma, mokinius – 5–8 klasių Mokinių taryba.  

8. Vienam Progimnazijos tarybos nariui pasitraukus iš veiklos, Progimnazijos taryba 

neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys.  

9. Nariai į Progimnazijos tarybą renkami kas ketveri metai.  

10. Progimnazijos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenka slaptu 

arba atviru balsavimu Progimnazijos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Progimnazijos 

direktorius negali būti Progimnazijos tarybos pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio 

svečio teisėmis Progimnazijos tarybos susirinkimuose be balso teisės. 

 

III. PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
  

11. Progimnazijos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami ne 

rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia, organizuoja Progimnazijos tarybos pirmininkas. Jam 

nesant – Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas. 



12. Į Progimnazijos tarybos posėdį gali būti kviečiami Progimnazijos administracijos atstovai, 

kiti su mokymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, 

nesantys tarybos nariai.  

13. Progimnazijos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

14. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai 

priimami visų dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas 

Progimnazijos tarybos pirmininko balsas. 

15. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo 

ir sekretorius. Su priimtais sprendimais, kurie yra suderinti su Progimnazijos direktoriumi, elektroniniu 

dienynu supažindinama Progimnazijos bendruomenė. 

16. Progimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Progimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, Progimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

17. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės 

aktams. 

 

IV. PROGIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 
 

18. Progimnazijos taryba: 

18.1. Progimnazijos tarybos nariai dalyvauja Progimnazijos tarybos posėdžiuose; 

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

priemonių; 

18.3. svarsto ir pritaria progimnazijos strateginiam planui, metų veiklos planui, Progimnazijos 

nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo organizavimo tvarkai, kitiems Progimnazijos 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Progimnazijos direktoriaus; 

18.4. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų; 

18.5. teikia siūlymus progimnazijos direktoriui priimant darbuotojus, vertinant jų darbo 

rezultatus jiems atestuojantis, vertina progimnazijos vadovų veiklą jiems atestuojantis; 

18.6. skiria atstovą(-us) iš Mokyklos tarybos į progimnazijos atestacijos komisiją, viešo 

konkurso direktoriaus vietai užimti komisiją, viešojo maitinimo konkurso komisiją; 

18.7. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazijos direktoriui 

siūlymus dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo; 

18.8. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

18.9. sprendžia progimnazijos fondo lėšų naudojimo paskirtį, esant būtinybei gali organizuoti 

savanoriškas paramos akcijas progimnazijos buičiai gerinti, sprendžia dėl materialinės paramos skyrimo 

bendruomenės nariams; 

18.10. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Progimnazijos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

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

institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos 

direktoriui; 

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

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

18.13. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. 

  

V. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
  

19. Kiekvienas tarybos narys: 



19.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauja tarybos 

veikloje; 

19.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis; 

19.3. Progimnazijos tarybos nario įgaliojimai gali būti pačios tarybos panaikinti, jei narys per 

metus be pateisinamos priežasties neatvyko į pusę posėdžių; 

19.4. turi teisę gauti iš Progimnazijos administracijos informaciją apie Progimnazijos veiklą; 

19.5. Progimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams 

vieną kartą per metus. 

20. Progimnazijos tarybos pirmininkas:  

20.1. Renkamas visai tarybos kadencijai iš tarybos narių slaptu balsavimu.  

20.2. Gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius neribojamas.  

20.3. Atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą.  

20.4. Vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, 

pasirašo tarybos veiklos dokumentus. 

20.5. Turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai.  

20.6. Gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos 

narių.  

21. Progimnazijos tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša 

posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę.  

22. Progimnazijos tarybos sekretorius tvarko Progimnazijos tarybos dokumentaciją.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Progimnazijos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja ne mažiau kaip du 

trečdaliai tarybos narių.  

24. Progimnazijos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant mokyklą. 

25. Pasibaigus Progimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja progimnazijos 

direktorius. 

 

__________________________ 
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