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        GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI  

  

I. BENDROJI DALIS  

  

1. Gimnazijos tarybos nuostatai reglamentuoja Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos 

(toliau vadinama GT) veiklos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina gimnazijos 

direktorius, o pasirašo gimnazijos tarybos pirmininkas.  

2. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, bendrojo 

lavinimo gimnazijos bendrieji nuostatai, švietimo įstaigos steigėjų priežiūrą vykdančių 

institucijų teisės aktai, ir šie nuostatai. Organizuodama šią veiklą, Gimnazijos taryba 

vadovaujasi gimnazijos direktoriaus įsakymais bei mokytojų tarybos sprendimais. 

 

II. GIMNAZIJOS TARYBOS STRUKTŪRA 

 

1. Gimnazijos taryba (GT) – aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti moksleivių, 

jų tėvų (ar vaiko globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams 

numatyti ir uždaviniams spręsti.  

2. GT susideda iš 21 nario ir jungia 7 moksleivių, 7 tėvų (ar vaiko globėjų) ir 7 pedagogų 

atstovus.  

3. Nariai į GT renkami kas dveji metai.  

4. Tėvus į GT renka mokinių tėvų susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų 

dauguma.  

5. Mokiniai į GT renkami nuo 7 klasės. Jų atstovai išrenkami klasės mokinių balsavimu.  

6. Pedagogus į GT mokytojai išrenka pedagogų tarybos posėdyje, slaptu balsavimu, balsų 

dauguma.  

7. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, 

bendruomenės nariai, nesantys tarybos nariai.  

8. Gimnazijos tarybai atstovauja tarybos pirmininkas, jam nesant - tarybos pirmininko 

pavaduotojas. GT pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia pati 

taryba). Juo negali būti direktorius.  

 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

1. Gimnazijos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami 2 kartus 

per metus  ir esant reikalui. Svarstant konkrečius klausimus į GT posėdį gali būti kviečiami 

gimnazijos administracijos atstovai, mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai ir kiti gimnazijos 

bendruomenės nariai. Jiems patiems pageidaujant dalyvauti tarybos posėdyje leidžiama tik 

sutikus tarybos narių daugumai. 

2. Posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Kai balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą sprendimą priima 

tarybos pirmininkas. Gimnazijos direktorius priimant nutarimus nedalyvauja ir nebalsuoja. Su 

gimnazijos tarybos sprendimais supažindinama gimnazijos bendruomenė.  



3. Gimnazijos taryba esant būtinybei palaiko ryšius su seniūnija, savivaldybe, kitų švietimo 

įstaigų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis, įstaigomis.  

4. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai 

prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo 

gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo.  

5. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius. Naujas narys 

išrenkamas tada, kai buvęs GT narys parašo prašymą dėl atsisakymo dalyvauti tarybos 

sudėtyje arba nebedirba toje darbovietėje , ar baigė gimnaziją. 

6. Nuostatai keičiami arba papildomi Gimnazijos tarybos sprendimu.  

7. Gimnazijos tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei.  

  

  

IV.  GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS  

  

  

1. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, aprobuoja gimnazijos 

veiklos programą, ugdymo planą, strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, 

pritaria vidaus audito atlikimui ir kt. 

2. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos 

parinkimo, veiklos ir renginių organizavimo.  

3. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.  

4. Gimnazijos tarybos nariai turi būti supažindinti su gimnazijos ūkine ir finansine veikla. 

Analizuoja ir vertina gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja lėšų paskirstymą, 

materialinių  resursų panaudojimą ir tausojimą.  

5. Kartu su gimnazijos direktoriumi aptaria ir taiko mokinių skatinimo  ir nuobaudų sistemą.  

6. Teikia pasiūlymus dėl mokytojų darbo krūvio ir mokytojų skatinimo už gerą darbą vykdymą, 

papildomus darbus. 

7. Svarsto mokinių šalinimo iš gimnazijos klausimus (mokytojų tarybos teikimu).  

8. Skiria atstovus į gimnazijos atestacinę komisiją ir į komisiją konkurso, direktoriaus pareigoms 

užimti .  

9. Teikia pasiūlymus direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą.  

10. GT talkina  organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį.  

11. Svarsto materialinės paramos suteikimo mokiniams klausimus.  

12. Konfliktinę situaciją GT sprendžia tik gavusi prašymą raštu iš kurio nors gimnazijos 

bendruomenės nario.  

13. GT gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.   

14. Inicijuoja gimnazijos  nuostatų pataisas.  

  

V. TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

  

  

1. Kiekvienas gimnazijos tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo 

klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos ir gimnazijos veikloje.  

2. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam skirtas užduotis.  



3. Turi teisę gauti iš gimnazijos  administracijos informaciją apie gimnazijos veiklą.  

4. GT pirmininkas už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams 1 kartą per 

metus arba prieš naujos gimnazijos tarybos rinkimus paprašius gimnazijos bendruomenei.  


