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ROICISKIO PAGRINDINE MOKYKLA
Ⅳ10KYKLOS TARYBOS

NUOSTATAI

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

Roki5kio pagrindines mokyklos ( toliau-Mokykla) taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausioji
Mokyklos savivaldos institucij a.

Taryba telkia Mokyklos mokiniq, mokytojq, mokinir4 ter,.q (globejq, r[pintojq) bendruomeng,
vietos bendruomeng demokratiniam mokyklos valdlirnui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius
klausimus, direktoriui atstovauti teisetiems Mokyklos interesams ivairiose institucijose.

II. TARYBOS SUDETIS

3. Tarybq sudaro 5 nariai: 2 mokl.tojai, I aptarnaujandiojo personalo atstovas, 1 mokiniq tel'r1

atstovas (globejq, r[pintojq), 1 visuomenes atstovas.
3.1. I Taryb4 mokl.tojus deleguoja Moky.tojq taryba, aptarnaujandiojo personalo atstov4 *

aptarnaujandiojo personalo susirinkimas, visuomenes atstov4 - Mokyklos socialiniai
partneriai. Taryba renkama 2 metams, Tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius;
Tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.
Mokyklos direktorius negali blti Tarybos pirmininku.

III. TARYBOS VEIKLA

4. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus;
4.1. posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliai Tarybos nariq. Nutarimai

priimami po sedyj e dalyvauj andiqj q balsq dauguma;
4.2. Mokyklos direktorius tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis;
4.3.Tarybu vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje;

5. Taryba:
5.1. aprobuoja Mokyklos strategini plan4, Mokyklos metini veiklos plan4, Mokyklos darbo

tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus
Mokyklos direktoriaus;

5.2.teikia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos vidaus strukturos tobulinimo;

5.3. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus;
5.4. i5klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymq Mokyklos direktoriui del

Mokyklos veiklos tobulinimo;
5.5. teikia siiilymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq, del

saugiq ugdymo ir darbo s?lygq sudarymo, taip pat teikia si[lymus Roki5kio rajono
savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo;

5.6. talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
5.7. svarsto mokytojq metodines grupes, mokiniq terr4 (globejq, nlpintojq) savivaldos institucijrl

' ar Mokyklos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia si0lynus Mokyklos direktoriui.
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IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.T鍼メ)OS llutarimal yra tciseti,jcijic ncpricttarauJa Lictuvos Rcspublikos teises aktalns.

7.Taryba載 :savo veikll宙 enO kartO per metus atsiskaito Mokyklos bcndruomenci.

8.Tawbos nuostatai skelbiami Mokyklos intemeto svetainle.


