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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos tarybos nuostatai  (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

tarybos ( toliau – Tarybos) struktūrą, darbo organizavimą, tikslus ir funkcijas. 

2. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. 

3. Gimnazijos taryba – savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų 

(ar vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų ir bendruomenės atstovus svarbiausiems 

įstaigos veiklos prioritetams, tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

4. Pagrindinis Gimnazijos tarybos tikslas – Gimnazijos valdymas, atsižvelgiant į 

vietines socialines ekonomines sąlygas, nacionalinės kultūros vertybes, mokinių, 

visuomenės ir Lietuvos Respublikos poreikius. 

 

II. GIMNAZIJOS TARYBOS RINKIMAS, STRUKTŪRA IR DARBO 

ORGANIZAVIMAS 

 

5.  Gimnazijos taryba atviru balsavimu renkama trejiems metams. Kasmet vietoj 

išvykusių ar atsistatydinusių išrenkami nauji nariai. 

6. Tėvus į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas (5 atstovus), 

mokytojus – mokytojų taryba (5 atstovus), antrosios ir trečiosios pakopos mokinius 

– gimnazijos mokinių parlamentas (5 atstovus). 

7. Taryba išrenka pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių. 

8. Gimnazijos tarybos veikla yra prižiūrima dalininkų. Jei tarybos priimami sprendimai 

prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės 

aktams, Gimnazijos dalininkai siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. 

Tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Esant reikalui, taryba sudaro laikinas komisijas ir nustato jų funkcijas. 

10. Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininkas. 

11. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja du trečdaliai visų jos narių. Nutarimai 

priimami dalyvaujančių balsų dauguma.  

12. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiama yra Gimnazijos tarybos pirmininko 

nuomonė. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, įstaigos direktorius arba bet kuris dalininkas 

prašo svarstyti iš naujo. 

13. Gimnazijos taryba renkasi ne rečiau kaip du kartus per metus. Esant reikalui, 

šaukiami neeiliniai tarybos posėdžiai. 

14. Į posėdį gali būti kviečiami mokinių tėvai, mokiniai, mokytojai, atsižvelgiant į 

svarstomo klausimo turinį. 

15. Gimnazijos tarybos sprendimai, atitinkantys įgaliojimus ir neprieštaraujantys 

įstatymams, yra privalomi įstaigos administracijai, mokytojams, kitiems 

darbuotojams, mokiniams ir mokinių tėvams. 

16. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams. 



III. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

17. Gimnazijos taryba: 

17.1. kartu su direktoriumi atstovauja Gimnazijai, gina mokinių, mokytojų ir mokinių 

tėvų (globėjų, rūpintojų) interesus; 

17.2. nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria 

Gimnazijos strateginiam planui, derina Gimnazijos įstatus, darbo tvarkos taisykles, metinį 

Gimnazijos veiklos planą, ugdymo organizavimo tvarką; 

17.3. inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą; 

17.4. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių 

organizavimo; 

17.5. išklauso informaciją apie mokinių ugdymo rezultatus, mokytojų ir administracijos 

darbą, pareiškia nuomonę vadovams atestuojantis; 

17.6. padeda sudaryti sąlygas visapusiškam mokinių ugdymui ir kūrybiniam mokytojų 

darbui; 

17.7. turtina Gimnazijos materialinę bazę, pasitelkdama į darbą Gimnazijos tėvų aktyvą 

ir ieško įvairių finansavimo šaltinių; 

17.8. sprendžia sukauptų Gimnazijai lėšų panaudojimą ugdymo uždaviniams spręsti, 

mokytojams ir mokiniams materialiai skatinti; 

17.9. imasi būtinų priemonių mokytojams ir administracijai apsaugoti nuo nepamatuoto 

kišimosi į jų profesinę ir pareiginę veiklą, užkerta kelią diktatui ir savarankiškumo apribojimui; 

17.10. glaudžiai bendradarbiauja su administracija, mokytojų taryba ir Gimnazijoje 

veikiančiomis organizacijomis; 

17.11. skiria tėvų atstovus į Gimnazijos mokytojų atestacijos komisiją.  

 

IV. GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATŲ GALIOJIMAS 

 

18. Gimnazijos tarybos nuostatai nustoja galioti, patvirtinus naujus gimnazijos tarybos 

nuostatus.  
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Gimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu 
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