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KAZLŲ RŪDOS SAV. PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos taryba – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, 

mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams ir vietos bendruomenei. 

2.Gimnazijos taryba renkama kas treji metai, reikalui esant (išvykus tarybos nariui) skelbiami 

neeiliniai rinkimai. Tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius.  

II. STRUKTŪRA 

3. Gimnazijos taryboje mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai, rūpintojai) atstovauja lygiomis dalimis: 

3, 3, 3: 

3.1. į Gimnazijos tarybą gali būti renkami 8–12 klasių mokiniai; 

3.2. rinkimų į Gimnazijos tarybą procedūra: 

3.2.1. remiamasi demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, 

periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžimu; 

3.2.2. mokinius į Gimnazijos tarybą renka visuotinis mokinių susirinkimas slaptu balsavimu; 

3.2.3. mokytojus į Gimnazijos tarybą renka Mokytojų taryba slaptu balsavimu; 

3.2.4. tėvus (globėjus, rūpintojus) į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas slaptu 

balsavimu; 

III. VALDYMAS 

4. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, tėvų arba mokytojų atstovas. 

5. Pirmininką renka gimnazijos tarybos nariai pirmame posėdyje balsų dauguma(Gimnazijos 

tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius. 

6. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus; posėdis 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. 

7. Be tarybos narių, į posėdį gali būti kviečiami Gimnazijos vadovai, rėmėjai, kiti Gimnazijos 

bendruomenės nariai, savivaldybės atstovai. 

IV. TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Gimnazijos tarybos tikslas – dalyvauti gimnazijos valdyme, užtikrinti savivaldą, atstovauti 

mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų) interesams sprendžiant svarbias gimnazijos bendruomenės 

problemas. 

9. Gimnazijos tarybos uždaviniai ir funkcijos: 

9.1. nustatyti Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritarti Gimnazijos 



strateginiam planui, Gimnazijos veiklos planui, nuostatams, vidaus darbo tvarkos taisyklėms, 

ugdymo planui, nustatyti ugdymo organizavimo tvarką ir kt.;  

9.2. aptarti siūlymus dėl Nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros 

tobulinimo, vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, 

papildomos veiklos ir renginių organizavimo, kitų savivaldos institucijų ar Gimnazijos 

bendruomenės narių iniciatyvas ir teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui; 

9.3. kolegialiai svarstyti Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;  

9.4. teikti siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl 

Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

9.5. teikti siūlymus Gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;  

9.6. inicijuoti Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;       

9.7. deleguoti narius į mokytojų atestacijos komisiją; 

9.8. svarstyti Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. 

 

V. ATSAKOMYBĖ 

10. Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams, 

pirmininkas apibendrina praėjusių metų veiklą. 

11. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad gimnazijos tarybos 

sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, 

siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti 

sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka. 

VI. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PILDYMAS 

12. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. 

13. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems gimnazijų 

nuostatams, gimnazijos vadovybės, gimnazijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba 

pataisas tvirtina direktorius. 

_____________ 

 


