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AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS TĖVŲ TARYBOS
NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Akmenės rajono Akmenės gimnazijos Tėvų tarybos
sudėtis ir rinkimų į ją tvarka, komiteto narių teisės, pareigos ir funkcijos.
2. Tėvų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus
(globėjus, rūpintojus), bendradarbiaujanti su gimnazijos administracija, taryba, mokytojais,
mokiniais. Padedanti mokyklos bendruomenei spręsti mokinių veiklos ir auklėjimo klausimus,
užsiimanti švietėjiška veikla. Dalyvaujanti mokyklos veiklos planavime, stiprinanti ryšius su
mokinių tėvais bei miestelio bendruomene.
3. Tėvų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu,
Gimnazijos bei Tėvų tarybos nuostatais, kitais teisės aktais.
II.
VEIKLA IR FUNKCIJOS
4. Telkia tėvus mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir
bendradarbiavimą.
5. Padeda organizuoti neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą.
6. Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių
pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas.
7. Talkina organizuojant mokinių tėvų susirinkimus, tėvų švietimą.
8. Padeda mokyklos administracijai spręsti ūkinius bei finansinius klausimus.
9. Deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą
10. Bendradarbiaudama su Gimnazijos taryba, svarsto mokyklos veiklos bei aprūpinimo
klausimus.
11. Svarsto gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų teikiamus klausimus, kitus teisės
aktuose numatytus klausimus.
12. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų atstovų veiklą.
TĖVŲ TARYBOS RINKIMŲ TVARKA, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR
VALDYMAS
13. Atstovus į Tėvų tarybą išrenka klasių tėvų susirinkimuose.
III.

14. Tėvų tarybą sudaro nemažiau narių, nei yra klasių komplektų.
15. Tėvų taryba renkama trejiems metams, mokslo metų pradžioje. Išskyrus, kai į tėvų tarybą
deleguotas klasės tėvų atstovas yra perrenkamas.
16. Gimnazijos tėvų taryba per pirmąjį naujos kadencijos posėdį išrenka tarybos pirmininką,
sekretorių ir pasiskirsto į pastovias veiklos grupes: ugdymo kokybės, bendruomenės stiprinimo,
mokymosi aplinkos gerinimo, vaiko gerovės ir kt.
17. Tėvų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.
Pirmininkas organizuoja tarybos veiklą, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja.
18. Pirmame posėdyje išrenkamas tėvų komitetas (penki tėvai), kuris atstovauja tėvus
Gimnazijos taryboje.
19. Posėdžių protokolus rašo, pirmame tarybos posėdyje išrinkta posėdžių sekretorė. Jai
nedalyvaujant, protokolą rašo vienas iš Tėvų tarybos narių.
20. Tėvų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. Reikalui esant gali
būti sušauktas neeilinis posėdis.
21. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių narių balsų dauguma.
22. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
23. Tėvų tarybos pirmininkas ar kitas pirmininko paskirtas tarybos atstovas informuoja
mokyklos mokinių tėvus apie tarybos veiklą visuotiniame tėvų susirinkime, dalyvauja gimnazijos
organizuojamose renginiuose.
24. Tėvų tarybos posėdyje dalyvauja gimnazijos administracijos atstovai.
25. Tėvų tarybos posėdyje gali dalyvauti mokinių ir mokytojų atstovai.
26. Tėvų taryba steigia Tėvų apdovanojimą (nusipelniusiam gimnazijos mokytojui, mokiniui,
klasei ar pan.)
IV.
KLASIŲ TĖVŲ ATSTOVAI
27. Klasės tėvų atstovą (-us) (gali būti ir du nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka,
arba patvirtina buvusį, klasės tėvų susirinkime balsų dauguma.
28. Išrinkti klasės tėvų atstovai deleguojami dalyvauti gimnazijos Tėvų taryboje.
29. Klasės tėvų atstovai kartu su klasės auklėtoja planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda
auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.
30. Klasės tėvų atstovai už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimuose ir (esant reikalui)
gimnazijos Tėvų tarybai.
V.
TĖVŲ TARYBOS TEISĖS
31. Išklausyti klasių mokinių tėvų informaciją apie reikalingą paramą mokiniams.
32. Gauti informaciją apie mokinių sveikatą ir maitinimą.
33. Gauti informaciją apie mokyklos materialinę bazę.
34. Palaikyti ryšius su mokytojais ir mokinių tėvais.

35. Teikti klasės vadovams pasiūlymus dėl tėvų atstovo keitimo inicijavimo, jei atstovas
nedalyvauja Tėvų tarybos organizuojamuose posėdžiuose, ar kitoje gimnazijos veikloje.
VI.
TĖVŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS
36. Aktyviai dalyvauti Akmenės gimnazijos ir klasių organizuojamuose renginiuose.
37. Dalyvauti Tėvų tarybos posėdžiuose.
38. Vykdyti Tėvų tarybos posėdžiuose priimtus sprendimus.
39. Spręsti gimnazijoje iškilusias problemas.
40. Padėti įgyvendinti gimnazijos veiklos planus.
41. Laikytis šių nuostatų.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
42. Gimnazijos Tėvų tarybos nuostatai gali būti keičiami gimnazijos Tėvų tarybos iniciatyva.
Tėvų tarybos nuostatų pakeitimus ar naujus nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.
43. Tėvų tarybos nario atsistatydinimo atveju, renkamas naujas, vadovaujantis šiuose
nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka.

Nuostatus parengė Tėvų tarybos pirmininkas
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