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l.Bendrojidalis

I Kauno lopielio-darZelio .,Gandriukas" (toliau - mol<yklos) mokytojq taryba (MT) - nuolat
veikianti Inokyl<los savivaldos institucija rnokytojq, dirbandiq pagal ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdynro programas (toliau - rtrol<ytojq), prof.esiniarns bei bendriesiems ugclynro klausirnarns sprgsti.

2 Mol<ytcrjLl taryba savc) veikl4 grindZia I-ietuvos Respublikos l<onstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietirno ir . kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir spofto ministerijos norminiais aktais, steigejo
patvirtintai s mokyklos ir bendraisiais mol<ytojq tarybos nuostatais.

3 Mol<ytojq taryba vadovaujasi humaniSkumo, demokratiSkumo, vieiumo, racionalumo
pri nci pai s

4 Mokytolq taryl>os nutarilnai, uZf'rksuoti pasitarimo protokole, tvirtinarni mokyl<los direktoriaus
jsaliy rn u

5 Mokyktos mokytcrjq tarybos nuostatus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina rnokyklos
direktorius

6 Mokytc4q tarybos nuostatai gali bDti keidiami mokyklos administracijos, steigejo iniciatyva,
mol<ytojq tarybos sprendimu (balsq daugurna) ar pasikeitus teisiniq aktq reikalavimams.

ll. Mokytojt; tarybos struktiira, valdymas ir veiklos organizavimas

7 JVIoI<yklos Mokytojq taryb4 sudaro: mol<yklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdynrui,
rlokytojai, netbnnaliojo ugdyrno pedagogai (muzikos), neformaliojo ugdymo mokytojas (k[no
kultura), logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, rnokytojo padejejas ir kiti pedagoginio
personalcl darbu oto.j ai

8 Mokyto.jq tarybai vadovauja rnokyklos direktorius
9 Mokytoiq tarybos dokutnentus, pagal nrokyklos bylq dokumentacijos plan4 ir raStvedybos

taisykles, tvarko nrokytojq tarybos sekretorius, kuris iSrenkamas atviru balsavirnu balsq dauguma, ne
trumpesniarn kaip vieneriq nrokslo metq laikotarpiui.

l0 Mokytojq tarybos pasitarimai yra teisdti, jei juose dalyvauja nemaZiau kaip 213 tuo metu
dirbandiq rnokytojq tarybos naliq

II Mokytojq tarybos nr-rtarimai priimarni dalyvau.f andiq balsq daugunta Esant lygiems balsq
,.u2" ir ,,prie5" skaidiams, splenclZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui

l2 Vlokytojq tarybos nutarirnai fiksuojami pasitarinro protokole, kurj ne veliau kaip per 5 darbo
dienas po pasitarirno, rnokyklos direktoriui, pristato mokytojq tarybos sekretorius.

l3 Mol<ytojq tarybos pasitarimai Saukiami ne rediau kaip kart4 per tris menesius, taip pat
prasideclant ir baigiantis rnol<slo metams. Esant reikalui gali blti suSauktas neeilinis mokytojq tarybos
pasitarimas

14. I rnol<ytoiq tarybos pasitafimus gali buti kviediarni ir l<itq mokyklos savivaldos organq -
lopSelio-dalZelio tarybos il dalbo talybos atstovai, kiti asntenys Jie turi pritariarno.jo balso teisg.



Ill. Mokytojq tarybos funkcijos

l5 Mokytojq taryba

14 I inicijuoja mokyklos kaitos procesLrs,

14.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;
14.3 dalyvauja planuojant mokyklos ugdymo veikl4;
l4 4. svarsto ugdymo programq igyvendinrm4 ir vaikq pasiekimq rezultatus;
l5 Mokytojq taryba aptaria praktinius Svretimo refrlrnros jgyvendinimo klausirnus, praktinius

pedago-qines veiklos tobulininro budus, pedagogq profbsinds l<ompetencijos ugdymo galimybes
16. Mokytojq taryba priirna nutarimus vadovaudamasi Svietimo jstatymu, Svietimo, mokslo ir

sporto ministerijos ugdymo planais, steigejo sprendimais ir kitais norminiais aktais
17. Mokytojq taryba, slaptu balsavimu, renka atsto\us ! mokyklos taryb4 pagal nuostatuose

reglamentuot4 nariq skai diq
l8 Mokytojq taryba svarsto pedagogq darbo kr[vius mokykloje
l9 Mokyklos tarybai teikiama svarstyti ir pritarti:
19. I rnokyklos ugdymo programa;

l9 2. mokyklos strateginiai ir metiniai planai;

19.3. vidaus darbo tvarkos taisyl<les;

19.4. mokyklos metines veiklos ataskait4
20 Mokyklos taryba analizuoja, kaip istaigoje vykdomi grupiq, specialistq veiklos planai. kaip

jgyvendinarni veiklos planai ir ugdymo programos.
2l Mokytojq taryba teikia sir.rlymus mol<yklos administracijai, atestacijos komisijai del mokytojq

lcvalifi kaci ios tobulinimo.

lV.Teisds, pareigos atsakomybd

22 Mokytojq tarybos nariai:
22.1 privalo dalyvauti tarybos pasitarimuose,
22 2. alsakyti uZ priinrtq sprendimq vykdymq
23 Mokytojrl tarybos sprendimai privalomi visiems mokyklos darbuotojams
24, Mokytojq taryba turi teisg gauti vis4 informacij4 i5 administracijos apie mokyklos veikl4.
25. Mokyojq taryba turi teisg dalyvauti kitq mokyklos savivaldos institucijq veikloje

V.Veiklos nutraukimas

26. Mokytojq tarybos veikla nutraukiama likvidavus arba reorganizavus jstaig4


