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         PATVIRTINTA  

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo 

mokyklos 2021 m. vasario 4 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. 1V-11 

 

VšĮ KRETINGOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO 

MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS 

NUOSTATAI 

 
I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Įstaiga) Mokytojų taryba yra 

Įstaigos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

2. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais, šiais Nuostatais ir 

kitais teisės aktais. 

3. Mokytojų tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami Įstaigos direktoriui, kitoms Įstaigos 

savivaldos institucijoms yra rekomendacinio pobūdžio. 

4. Mokytojų tarybos veiklą reglamentuoja Mokytojų tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina 

Įstaigos  direktorius. 

 

II SKYRIUS 

SANDARA IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokytojų tarybą sudaro Įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjai, Įstaigos mokytojai, socialinis pedagogas, bibliotekininkas, 

neformaliojo švietimo organizatorius. 

6. Mokytojų tarybai vadovauja Įstaigos direktorius, jo nesant – direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

7. Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo 

taisykles tvarko mokytojų tarybos sekretorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu balsų 

dauguma prieš kiekvienų mokslo metų pradžią vykstančiame Mokytojų tarybos posėdyje.  

8. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų 

tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto 

po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso mokytojų tarybos pirmininkui. 

9.  Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prieš kiekvienų naujų mokslo metų pradžią, 

pasibaigus I-ajam pusmečiui ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali būti šaukiamas neeilinis 

mokytojų tarybos posėdis. 

 

III SKYRIUS 

MOKYTOJŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

 10. Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas: 

10.1. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,  
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mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes; 

10.2. svarsto veiklos, vykdomų mokymo programų planų  įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo  

rezultatus; 

10.3. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo ir  

mokymo programas, metodus; 

10.4. svarsto mokytojų darbo krūvius, neformaliojo švietimo organizavimą; 

10.5. aptaria ilgalaikių planų rengimo tvarką; 

10.6. analizuoja mokinių pažangumo rezultatus, nepažangumo ir nelankymo priežastis; 

10.7. priima sprendimą dėl mokinių kėlimo į aukštesnį kursą/klasę; 

10.8. sprendžia kitus ugdymo organizavimo ir jo tobulinimo klausimai, 

10.9. renka atstovus į Įstaigos tarybą (savivaldos instituciją), Įstaigos tarybą (kolegialų  

valdymo organą), Atestacinę komisiją;  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 11. Mokytojų tarybos posėdžio protokolas yra Įstaigos veiklos dokumentas. 

 12. Į Mokytojų tarybos posėdį gali būti kviečiami su svarstomu klausimu susiję asmenys. 

Sprendimą dėl kitų asmenų dalyvavimo Mokytojų tarybos posėdyje priima mokyklos direktorius 

arba Mokytojų taryba. 
 

 

Pritarta  

2021-02-04 Mokytojų tarybos posėdžio  

protokoliniu nutarimu Nr. 3V-1 


