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AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti
mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (ar
globėjų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus demokratiniam gimnazijos valdymui, padedanti
spręsti mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems gimnazijos interesams,
svarbiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
2. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia aukščiau esančių organizacijų įstatymais,
dokumentais, gimnazijos nuostatais ir vadovaujasi gimnazijos direktoriaus patvirtintais šiais gimnazijos
tarybos nuostatais.
3. Gimnazijos tarybą sudaro 17 asmenų: 5 mokiniai (8-12 klasių), 5 mokytojai, 5 gimnazijoje
nedirbantys tėvai (globėjai) ir 2 vietos bendruomenės atstovai.
4. Rinkimai į gimnazijos tarybą vyksta demokratinių rinkimų principu: slaptumo, visuotinumo,
konkurencijos, periodiškumo, aiškios procedūros apibrėžimo. Renkami pažangūs, renkamaisiais metais
nepažeidę gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių mokiniai ir negavę nuobaudų atstovai. Dvejų metų
laikotarpiui į gimnazijos tarybą renka:
4.1. mokytojus - mokytojų taryba atviru balsavimu, paprastąja balsų dauguma;
4.2. 8, I-IV gimnazinių klasių mokinius – mokinių taryba atviru balsavimu, paprastąja balsų
dauguma;
4.3. tėvus (globėjus) – gimnazijos tėvų taryba atviru balsavimu, paprastąja balsų dauguma;
4.4 vietos bendruomenės atstovus siūlo gimnazijos direktorius.
5. Gimnazijos tarybos narį gali atšaukti arba jam išvykus į jo vietą išrinkti naują narį jį rinkusi
institucija.
6. Gimnazijos taryba renkama 2 metų kadencijai IV metų ketvirtyje. Pasibaigus kadencijai,
buvusieji gimnazijos nariai turi teisę būti nerenkami į gimnazijos tarybą 2 kadencijas.
7. Pasibaigus gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja gimnazijos
direktorius.
8. Gimnazijos tarybos veikla yra planuojama, rašomi posėdžių protokolai.
9. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami gimnazijos tarybos sprendimu arba pasikeitus
gimnazijos nuostatams, švietimo įstatymui.
10. Gimnazijos taryboje suderinti veiklos ir finansiniai dokumentai tvirtinami gimnazijos
direktoriaus įsakymu. Priimti nutarimai, neprieštaraujantys gimnazijos veiklą reglamentuojantiems
dokumentams, Lietuvos respublikos teisės aktams, yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei.
Nepatvirtinęs gimnazijos tarybos nutarimo, direktorius pateikia motyvuotą paaiškinimą raštu ir siūlo
persvarstyti klausimą.
11. Gimnazijos direktorius savo kompetencijos ribose rūpinasi, kad gimnazijos tarybos priimti
nutarimai būtų vykdomi.
12. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad gimnazijos
tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai
juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka.

II. PAGRINDINĖ VEIKLA
13. Atlieka visuomeninę gimnazijos valdymo priežiūrą, įtakoja gimnazijos vadovo priimamus
sprendimus.
14. Nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, ugdymo organizavimo
tvarką.
15. Telkia gimnazijos bendruomenę uždavinių sprendimui.
16. Aptaria švietimo pertvarkos klausimus, numato konkrečius ugdymo reformos būdus
gimnazijoje.
17. Nustato finansinės - ūkinės veiklos perspektyvas.
18. Prižiūri gimnazijos finansinę - ūkinę veiklą.
III. FUNKCIJOS
19. Teikia siūlymus dėl:
19.1. gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
19.2. naujų darbuotojų poreikio ir vertina darbo rezultatus;
19.3. mokytojų darbo krūvio.
20. Nustato ugdymo organizavimo tvarką, sprendžia neformaliojo ugdymo organizavimo
klausimus.
21. Derina ir pritaria gimnazijos strateginiam planui, veiklos programai, gimnazijos nuostatams,
ugdymo planui, vidaus tvarkos taisyklėms.
22. Išklauso gimnazijos metines veiklos, finansines ataskaitas (prireikus ir dažniau) ir teikia
direktoriui siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo.
23. Vertina gimnazijos vadovų ir pedagoginių darbuotojų veiklą, pareiškia nuomonę jiems
atestuojantis.
24. Skiria atstovus į pedagogų atestacijos komisiją ir į viešo konkurso laisvai gimnazijos
direktoriaus vietai užimti komisiją.
25. Inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą.
26. Priima bendruosiuose ugdymo planuose gimnazijos tarybai deleguotus sprendimus dėl
ugdymo plano.
27. Aptaria siūlymus dėl vadovėlių ir mokymo priemonių užsakymo ir jiems pritaria.
28. Svarsto ir derina mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos principus.
29. Svarsto ir derina gimnazijos renginių organizavimo tvarką .
30. Svarsto ir teikia siūlymus dėl mokinių elgesio, priima sprendimus mokinių šalinimo iš
gimnazijos klausimais (mokytojų tarybos teikimu).
31. Rūpinasi gerų darbo ir mokymosi sąlygų sudarymu gimnazijoje.
32. Rūpinasi mokinių sveikatos, sveikos gyvensenos, poilsio, mitybos klausimais. Teikia
siūlymus dėl saugių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo.
33. Svarsto materialinės paramos suteikimo mokiniams ir gimnazijos darbuotojams klausimus.
34. Priima sprendimą dėl darbuotojų skatinimo ir drausminimo sistemos.
35. Svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatas ir joms pritaria, planuoja ir teikia siūlymus lėšų
panaudojimo klausimais.
36. Svarsto lėšų, gautų pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įst. 34 str. 3 d. (2 proc.),
nebiudžetinių lėšų kaupimo į gimnazijos sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir
panaudojimą.
37. Svarsto priedų dydžių nustatymą ir jiems pritaria.
38. Svarsto gimnazijos naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.
39. Derina viešo skelbimo informaciją apie gimnazijos veiklą.

40. Gimnazijos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus
gimnazijai aktualius klausimus.
41. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
42. Svarsto gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui.
IV. TEISĖS IR PAREIGOS
43. Turi teisę gauti visą informaciją iš administracijos apie gimnazijos veiklą.
44. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ištirs aukštesnės
institucijos.
45. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu,
aktyviai dalyvauti tarybos veikloje.
46. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis.
V. VADOVAVIMAS
47. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu balsavimu pirmajame naujai
išrinktos gimnazijos tarybos posėdyje, kurį šaukia ir iki gimnazijos tarybos pirmininko išrinkimo
pirmininkauja gimnazijos direktorius. Pirmininku negali būti renkamas gimnazijos direktorius ir
mokinių atstovas.
48. Posėdyje kviestinio nario teisėmis gali dalyvauti gimnazijos direktorius, mokinių tarybos
pirmininkas, gimnazijos profsąjungos komiteto pirmininkas. Kiti gimnazijos bendruomenės nariai gali
būti kviečiami pagal svarstomą klausimą (sprendimą priima gimnazijos tarybos pirmininkas arba
gimnazijos taryba).
49. Mokiniai gimnazijos tarybos darbe nedalyvauja tik tada, kai svarstomi darbuotojų etikos
klausimai.
50. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių balsų dauguma. Esant būtinybei sprendimai gali būti priimami telefoniniu/ elektroniniu
balsavimu išsamiai susipažinus su svarstomais klausimais.
51. Posėdžius šaukia gimnazijos tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas mokyklos tarybos narys
savo iniciatyva arba prašant: 1/3 gimnazijos tarybos narių, mokytojų tarybai, gimnazijos direktoriui,
mokinių tarybos pirmininkui, tėvų tarybos atstovui. Gimnazijos tarybos posėdžiai turi vykti ne rečiau
kaip vieną kartą per ketvirtį.
52. Pasibaigus kadencijai arba atsistatydinimo atveju gimnazijos taryba tęsia savo veiklą, kol
išrenkama ir pradeda vykdyti savo funkcijas naujos kadencijos gimnazijos taryba.
VI. ATSAKOMYBĖ
53. Už veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiai gimnazijos bendruomenei..
54. Metų pabaigoje gimnazijos tarybos pirmininkas rengia gimnazijos tarybos veiklos analizę.
VII. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
55. Gimnazijos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Lietuvos bendrojo lavinimo gimnazijos
nuostatų reikalavimams gimnazijų taryboms arba reorganizuojant gimnaziją.
56. Gimnazijos taryba paleidžiama:
56.1. reikalaujant 2/3 tarybos narių;
56.2. į tris posėdžius (iš eilės) nesusirinkus kvorumui;
56.3. reikalaujant 2/3 gimnazijos bendruomenės narių;
56.4. uždarant gimnaziją.
__________________

