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    PATVIRTINTA 

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. spalio 4  d.  

įsakymu Nr. V-66 

 

 

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS  

TĖVŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1.   Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos tėvų taryba (toliau – Tėvų taryba) yra viena 

iš Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos (toliau – Gimnazija) savivaldos struktūrų, vienijanti 

mokinių tėvus (globėjus ar rūpintojus) atstovaujant mokinių ar mokinių tėvų interesus.  

2. Tėvų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

Gimnazijos veiklos dokumentais, Tėvų tarybos nuostatais, kitais teisės aktais. 

3. Tėvų tarybos nuostatai svarstomi Tėvų tarybos posėdyje, tvirtinami Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu. 

4.  Tėvų tarybos nuostatuose apibrėžiama: Tėvų tarybos struktūra, vadovavimo, rinkimų, 

veiklos principai, funkcijos, tarybos narių teisės ir pareigos. 

   

 

II. STRUKTŪRA, VADOVAVIMAS, RINKIMAI 

 

 

5.  Nariai į Tėvų tarybą renkami klasių tėvų susirinkimuose po vieną iš klasės tėvų. Vienas 

tėvų gali atstovauti tik vieną klasę. 

6.  Nariai renkami mokslo metų pradžioje tiems mokslo metams.  

7.  Tėvų tarybos narių skaičius atitinka klasių skaičių tais metais. 

8.  Pirmajame Tėvų tarybos posėdyje renkamas pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius. 

Rinkimai vykdomi balsuojant, atsižvelgiant į balsų daugumą. Pirmajam posėdžiui vadovauja 

Gimnazijos direktorius. 

 

III. TĖVŲ TARYBOS VEIKLA 

 

9.  Tėvų tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas organizuoja Tėvų tarybos veiklą, šaukia 

posėdžius ir jiems vadovauja. Kai pirmininko nėra, jo pareigas laikinai vykdo pavaduotojas. 

10.  Tėvų tarybos posėdžiai yra kviečiami prireikus, bet ne rečiau kaip du kartus per mokslo 

metus. Posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. 
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11.  Posėdžiai protokoluojami, protokolai rengiami ir saugomi tokia apimtimi ir tvarka, kaip 

numatyta teisės aktuose. Nuotoliniai posėdžiai įrašomi ir išsaugomi protokolo parengimo tikslu, įrašai 

sunaikinami ne vėliau nei per 3 d. d. 

12.  Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. 

13.   Sprendimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasidalija po lygiai, 

sprendimą lemia pirmininko balsas. 

14. Tėvų tarybos pirmininkas informuoja Gimnazijos mokinių tėvus apie tarybos veiklą 

visuotiniame tėvų susirinkime vieną kartą per mokslo metus. 

 

 

IV. TĖVŲ TARYBOS FUNKCIJOS 

 

15. Telkti mokinių tėvus Gimnazijos veiklos gerinimui, inicijuoti šeimos ir Gimnazijos 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

16. Padėti spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių 

pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas. 

17. Padėti organizuoti nepamokinę veiklą, talkinti organizuojant tėvų švietimą, tradicinius 

renginius, bendruomeninę veiklą. 

18.  Svarstyti tėvų pageidavimus ir teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar administracijai 

dėl ugdymo kokybės gerinimo ir kitais klausimais. 

19.  Padėti Gimnazijos administracijai ir Gimnazijos tarybai ieškoti rėmėjų. 

20. Bendradarbiauti su Gimnazijos administracija, dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, 

deleguoti atstovus į Gimnazijos tarybą. 

21.  Svarstyti kitus aktualius klausimus. 

 

V. TĖVŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS 

 

 

22.  Gauti informaciją iš Gimnazijos direktoriaus apie ugdymo proceso aprūpinimą, sąlygų 

gerinimo perspektyvas. 

  23.  Nemokamai naudotis Gimnazijos patalpomis vykdant savo veiklą. 

  24. Teikti informaciją Gimnazijos direktoriui apie tėvų keliamas ugdymo, mokinių elgesio, 

Gimnazijos aprūpinimo ir kt. klausimais, teikti siūlymus jiems išspręsti. 

25.  Teikti siūlymus rengiant Gimnazijos veiklos bei strateginius planus. 
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VI. TĖVŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS 

 

 

26. Dalyvauti Gimnazijos tarybos posėdžiuose. Negalint dalyvauti posėdyje, apie tai 

informuoti Tėvų tarybos pirmininką. 

27.  Atstovauti klasės interesams, pristatyti tėvų tarybai problemas, aktualias atstovaujamos 

klasės mokinių tėvams (globėjams ar rūpintojams). 

28.  Perduoti atstovaujamos klasės tėvams Tėvų tarybos nutarimus, susitarimus. 

29.  Inicijuoti įvairių formų paramą gimnazijos veiklai organizuoti. 

30.  Dalyvauti Gimnazijos renginiuose, padėti juos organizuoti. 

31.  Teikti siūlymus Gimnazijos veiklos kokybės gerinimui. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

32.  Tėvų tarybos nuostatai gali būti keičiami tarybos iniciatyva, Gimnazijos administracijos 

iniciatyva. Nuostatų pakeitimus tvirtina Gimnazijos direktorius.. 

33. Tėvų tarybos atsistatydinimo atveju, renkama nauja Tėvų taryba vadovaujantis šiuose 

nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka. 

34. Organizuodama veiklą, Tėvų taryba laikosi konstruktyvumo, bendravimo etiketo, 

lojalumo Gimnazijai, pagarbaus bendravimo. 

__________________ 

 

 
 


