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(Ištrauka iš Gimnazijos nuostatų) 

 

44. Gimnazijos taryba: 

44.1. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba), yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos 

institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems 

Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti; 

44.2. Taryba susideda iš 9 narių: 3 mokinių, 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 3 mokytojų 

atstovų; 

44.3. nariai į Tarybą renkami kas treji metai. Tarybos sudėtis atnaujinama, jeigu yra iš 

Tarybos atsistatydinusių narių, laikantis rinkimų į Tarybą procedūros; 

44.4. už Tarybos rinkimus atsakingas Gimnazijos direktorius; 

44.5. mokinių tėvai į Tarybą renkami klasių mokinių tėvų susirinkimuose – po 1 

kandidatą iš kiekvienos klasės. Visuotiniame tėvų susirinkime išrenkami 3 tėvai iš 12 kandidatų; 

44.6. tėvai į Tarybą išrenkami slaptu balsavimu, balsų dauguma; 

44.7. mokiniai į Tarybą renkami 5–12 klasių mokinių susirinkimuose – po 1 kandidatą iš 

kiekvienos klasės. Visuotiniam mokinių susirinkime išrenkami 3 mokiniai iš visų kandidatų; 

44.8. mokiniai į Tarybą išrenkami slaptu balsavimu, balsų dauguma; 

44.9. mokytojai į Tarybą išrenkami Mokytojų tarybos susirinkime; 

44.10. Tarybos pirmininką išrenka Tarybos nariai slaptu balsavimu, balsų dauguma. 

Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui negali būti Tarybos pirmininku. Atviru 

balsavimu Tarybos nariai išrenka pirmininko pavaduotoją; 

44.11. Tarybos susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai 

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja 

Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš 

naujo; 

44.12. Gimnazijos Taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės  

nariams; 

44.13. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad 

Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą 
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reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius – ginčas 

sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

45. Gimnazijos tarybos funkcijos: 

45.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

45.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui, 

Gimnazijos ugdymo planui; 

45.3. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, kitų 

Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, teikiamų Gimnazijos direktoriaus; 

45.4. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;  

45.5. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus dėl Gimnazijos 

materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

45.6. išklauso Gimnazijos direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus 

Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;  

45.7. svarsto Mokytojų tarybos ir kitų savivaldos institucijų ar Gimnazijos 

bendruomenės narių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos 

direktoriui; 

45.8. teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų 

sudarymo; 

45.9. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

45.10. skiria atstovus į konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją; 

45.11. inicijuoja tėvų bei visuomenės atstovų pagalbą Gimnazijai; 

45.12. padeda organizuoti tradicinius Gimnazijos renginius ir budėjimą jų metu; 

45.13. svarsto Gimnazijos direktoriaus, pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos 

mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) ketinimą atestuotis. 

46. Tarybos susirinkimai vyksta ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Esant svarbiam 

reikalui, gali būti sukviestas neeilinis Tarybos susirinkimas. 

47. Gimnazijos tarybos nuostatai tvirtinami protokoliniu nutarimu. 

 


