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1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, 

jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenių atstovus svarbiausiems Gimnazijos 

veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti. 

2. Gimnazijos taryboje mokiniai, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir vietos 

bendruomenės nariai atstovauja taip: 3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

ir 2 vietos bendruomenei atstovaujantys asmenys. Gimnazijos tarybos nariu negali būti Gimnazijos 

direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

3. Gimnazijos tarybos narių rinkimų tvarka: 

3.1. į Gimnazijos tarybą mokinius iš mokinių tarybos atstovų (I–III klasių mokinių) renka 

mokinių taryba balsų dauguma. Susirinkimą kviečia mokinių tarybos pirmininkas. Susirinkimas 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė mokinių tarybos narių. Teisę kelti savo kandidatūrą 

turi visi mokinių tarybos I–III klasių mokiniai; 

3.2. į Gimnazijos tarybą mokytojai renkami mokytojų tarybos posėdyje balsų dauguma 

slaptu balsavimu; 

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

balsų dauguma atviru balsavimu iš kandidatų, kurie išrinkti klasės tėvų (globėjų, rūpintojų) 

susirinkimuose balsų dauguma atviru balsavimu. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne 

mažiau kaip pusės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.4. į Gimnazijos tarybą bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenių 

pirmininkai, gavę Gimnazijos direktoriaus prašymą Gimnazijos tarybos teikimu; 

3.5. nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys 

renkamas šių nuostatų 42 punkte nustatyta tvarka. 

4. Gimnazijos taryba renkama 3 metams. Gimnazijos tarybos narys gali būti renkamas ne 

daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Rinkimus į Gimnazijos tarybą organizuoja Gimnazijos 

direktorius. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos 

Tarybos posėdyje. Gimnazijos taryba veiklą organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. 

Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami Gimnazijos tarybos nutarimu, paprasta balsų dauguma. 

5. Gimnazijos tarybos nuostatų keitimo iniciatyvos teisę turi Gimnazijos tarybos narys (-

iai), Gimnazijos direktorius. 

6. Gimnazijos tarybos posėdžius šaukia pirmininkas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę 

turi ir Gimnazijos direktorius. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį. Į 

posėdį gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, administracija, 

pedagogai, mokinių tėvai, mokiniai ir kt. Reikalui esant gali būti sušauktas neeilinis Gimnazijos 

tarybos posėdis. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai 

priimami posėdyje balsų dauguma atviru balsavimu. Posėdžius kviečia, juos organizuoja ir jiems 

pirmininkauja Tarybos pirmininkas. 



7. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, su mokyklos veikla susiję įstaigų, organizacijų, 

vietos bendruomenės atstovai Gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario 

teisėmis be teisės balsuoti. 

8. Gimnazijos taryba: 

8.1. teikia pasiūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių 

ir jų įgyvendinimo priemonių; 

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

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, Gimnazijos nuostatams, jų pakeitimams ir papildymams, 

kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos 

direktoriaus; 

8.3. teikia pasiūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo; 

8.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

8.5. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia 

savo sprendimą dėl ataskaitos Širvintų rajono savivaldybės tarybai; 

8.6. svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 

institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia pasiūlymus Gimnazijos 

direktoriui; 

8.7. teikia pasiūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių 

ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir 

intelektinius išteklius; 

8.8. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus; 

8.9. priima sprendimus dėl Paramos fondo lėšų panaudojimo; 

8.10. pasirenka Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 

9. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

10. Už savo veiklą Taryba vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos 

bendruomenės nariams. 


