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GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) . 

1.2. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Švietimo įstatymu ir kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais, gimnazijoje 

vykdomomis švietimo programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. 

 

II. TARYBOS SUDARYMAS, STRUKTŪRA 

 

2.1. Tarybą sudaro 13 narių: 4 mokytojai, 4 tėvai (globėjai, rūpintojai), 4 mokiniai, 

vietos bendruomenės atstovas. Taryba renkama 3 metams. 

2.2. Vietos bendruomenės atstovo kandidatūrą pasiūlo Gimnazijos direktorius iš 

Gimnazijos rėmėjų, socialinių partnerių atstovų. 

2.3. Gimnazijos direktoriaus teikiamai vietos bendruomenės atstovo kandidatūrai 

atviru balsavimu balsų dauguma turi pritarti Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) 

komitetas, mokinių taryba savo susirinkimuose bei mokytojų taryba savo posėdyje. Jei nors 

viena iš minėtų Gimnazijos savivaldos institucijų nepritaria pateiktai kandidatūrai, Gimnazijos 

direktorius teikia kitą kandidatą. 

2.4. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į gimnazijos tarybą renka Gimnazijos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) komitetas savo susirinkime atviru arba slaptu balsavimu, balsų dauguma. 

Siūlyti kandidatus arba kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Gimnazijos mokinių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) komiteto narys. Susirinkimas teisėtas, jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė 

Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto narių. Slaptas balsavimas vykdomas, 

jeigu to pageidauja daugiau kaip pusė Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto 

narių, dalyvaujančių susirinkime. Biuletenius balsavimui parengia, balsus suskaičiuoja, 

rezultatus paskelbia tėvų (globėjų, rūpintojų) komiteto susirinkime atviru balsavimu, balsų 

dauguma išrinkta 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) balsų skaičiavimo komisija. 



2.5. Tarybos narius mokytojus renka mokytojų taryba atviru arba slaptu balsavimu, 

balsų dauguma. Siūlyti kandidatus arba kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris mokytojų 

tarybos narys. Posėdis teisėtas, jeigu dalyvauja daugiau kaip du trečdaliai mokytojų tarybos 

narių. Slaptas balsavimas vykdomas, jeigu to pageidauja daugiau kaip pusė posėdyje 

dalyvaujančių mokytojų tarybos narių. Biuletenius balsavimui parengia, balsus suskaičiuoja, 

rezultatus paskelbia posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma išrinkta 3 mokytojų tarybos narių 

balsų skaičiavimo komisija. 

2.6. Mokiniai į Tarybą renkami mokinių tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų 

dauguma. Siūlyti kandidatus arba kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Gimnazijos mokinių 

tarybos narys. Posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė mokinių tarybos narių. 

Slaptas balsavimas vykdomas, jeigu to pageidauja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių 

mokinių tarybos narių. Biuletenius balsavimui parengia, balsus suskaičiuoja, rezultatus paskelbia 

posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma išrinkta 3 mokinių balsų skaičiavimo komisija. 

2.7. Į gimnazijos tarybą išrenkami asmenys, surinkę daugiausiai balsų. Balsams 

pasiskirsčius po lygiai, balsuojama pakartotinai, į balsavimo kortelę įrašant vienodai daugiausiai 

balsų gavusių pretendentų pavardes. 

2.8. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, renkamas pirmame posėdyje po 

tarybos išrinkimo balsų dauguma, slaptu balsavimu. Gimnazijos  tarybos pirmininku negali būti 

gimnazijos direktorius 

2.9. Taryba renkama 3 metams. Išvykus Tarybos nariui, Gimnazijos taryba likusiam 

kadencijos laikotarpiui atnaujinama. Rinkimus į Tarybą organizuoja Gimnazijos direktorius. 

2.9.1. išvykus tėvų atstovui, visuotiniame tėvų susirinkime renkamas 

atstovas iš klasių susirinkimuose pasiūlytų atstovų; 

2.9.2. išvykus mokytojui, naują atstovą į gimnazijos tarybą renka 

mokytojų taryba; 

2.9.3. išvykus mokiniui, visuotiniame I-IV gimnazijos klasių mokinių 

susirinkime išrenkamas naujas gimnazijos tarybos narys iš mokinių taryboje pasiūlytų mokinių. 

2.10. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdžiai 

protokoluojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame 

dalyvauja daugiau kaip pusė visų narių. Nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu (jei to 

pageidauja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių) posėdyje dalyvaujančių 

tarybos narių balsų dauguma. Į posėdį gali būti kviečiami direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir 

kiti su Gimnazijos bendruomenės veikla susijusių padalinių, įstaigų, organizacijų atstovai, kurie 

nėra Tarybos nariai. 



2.11. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Tarybos 

posėdyje balsų dauguma. Biuletenius balsavimui parengia, balsus suskaičiuoja, rezultatus 

paskelbia susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma išrinkta 3 Tarybos narių balsų 

skaičiavimo komisija. Siūlyti kandidatus arba kelti savo kandidatūrą turi teisę bet kuris Tarybos 

narys. Pirmininkas kviečia narius į posėdžius, ne vėliau kaip prieš 3 dienas raštu informuodamas 

apie posėdžio datą. 

2.12. Gimnazijos direktorius negali būti Tarybos nariu ir posėdžiuose gali 

dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

 

III. PAGRINDINĖ VEIKLA 

3.1 teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, 

uždavinių ir jų priemonių įgyvendinimo; 

3.2 pritaria Nuostatams ar jų pakeitimams ir papildymams, strateginiam planui, 

metiniam veiklos planui, Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus; 

3.3 svarsto Gimnazijos lėšų panaudojimo klausimus; 

3.4 išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos 

direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo; 

3.5 teikia siūlymus dėl ugdymo plano, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

3.6 svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus; 

3.7 aptaria siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo; 

3.8 kontroliuoja įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą, talkina sprendžiant lėšų gavimo 

klausimus; 

3.9 deleguoja atstovus į Gimnazijos mokytojų atestacinę komisiją ir teikia siūlymus 

atestuojant Gimnazijos direktorių; 

3.10 pasirenka Gimnazijos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką. Analizuoja 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 

3.11 gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų 

įgyvendinimą, kol bus įvertintas jų teisėtumas; 

 

IV. GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ ATSKAITOMYBĖ 

 



4.1 Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės 

bei vietos bendruomenės nariams. 

4.2 Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

4.3 Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, 

kad tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos 

tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.4 Gimnazijos tarybos nuostatai suderinami gimnazijos  tarybos protokoliniu 

nutarimu, tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 


