ALSöDŽIŲ VIDURINöS MOKYKLOS
Mokyklos tarybą - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, t÷vų (vaiko
glob÷jų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems mokyklos tikslams numatyti, uždaviniams
spręsti.
Mokyklos tarybą sudaro 21 narys – 7 mokiniai, 7 mokytojai, 7 mokinių t÷vai.
MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ SĄRAŠAS
2010/2011 - 2011/2012 metams
TARYBOS PIRMININKö – DAIVA ZOLL (T÷vų atstov÷)
TARYBOS SEKRETORö - VIDA RUMŠIENö (mokytoja)

MOKYTOJŲ ATSTOVAI

TöVŲ ATSTOVAI

MOKINIŲ ATSTOVAI

1. Milda Mockūnien÷
2. Stefa Každailien÷
3. Vaida Silkauskien÷
4. Aurelija Augustinien÷
5. Vida Rumšien÷
6. Antanas Vaitkevičius
7. Petras Smilgevičius

1. Daiva Zoll
2. Jolanta Augustinien÷
3. Lina Brasien÷
4. Regina Jonušien÷
5. Laima Zabitien÷
6. Zita Daukintien÷
7. Zina Smilgevičien÷

1. Milda Vaitkevičiūt÷
12 kl.
2. Laimonas Šukys
12 kl.
3. Deimant÷ Brazdeikyt÷ 11 kl.
4. Kristina Ivoškut÷
11 kl.
5. Auks÷ Brasait÷
10a kl.
6. Vaida Jociut÷
10akl.
7. Laurynas Petrauskas
9a kl.

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS
1. Nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja mokyklos
veiklos programą bei sąvadą, ugdymo planą, strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo
tvarkos taisykles, nustato ugdymo organizavimo tvarką, pritaria vidaus audito atlikimui.
2. Aptaria siūlimus d÷l vadov÷lių užsakymo, mokinių žinių ir geb÷jimų vertinimo sistemos
parinkimo, popamokin÷s veiklos ir renginių organizavimo.
3. Inicijuoja mokyklos bendruomen÷s ir visuomen÷s bendradarbiavimą.
4. Prižiūri mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą. Analizuoja ir vertina mokyklos pajamų ir išlaidų
sąmatą, kontroliuoja l÷šų paskirstymą, materialiniu resursų panaudojimą ir tausojimą.
5. Kartu su mokyklos direktoriumi nustato mokinių skatinimo ir nuobaudų sistemą.
6. Teikia pasiūlymus d÷l mokytojų darbo krūvio ir mokytojų skatinimo už gerą darbą
vykdymą.
7. Svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (mokytojų tarybos teikimu).
8. Skiria atstovus į mokyklos atestacinę komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai
užimti komisiją.
9. Teikia pasiūlymus direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą.
10. MT talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį.
11. Svarsto materialin÷s paramos suteikimo mokiniams klausimus.
12. Konfliktinę situaciją MT sprendžia tik gavusi prašymą raštu iš kurio nors mokyklos
bendruomen÷s nario.
13. MT gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų
teisingumą ir teis÷tumą ištirs kompetentingos institucijos.
14. Tvirtina savivaldos institucijų, metodikos tarybos nuostatus.
15. Inicijuoja mokyklos nuostatų pataisas.
16. Priima sprendimus mokyklos ugdymo plane nurodytais klausimais

