
 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymas, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai, savininko teisės aktai ir gimnazijos 

nuostatai. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės 

nariams. 

2. Gimnazijos taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir skaidrumo, 

rinkimų slaptumo, atstovavimo, konkurencijos ir periodiškumo. 

3. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina gimnazijos 

direktorius. 

4. Gimnazijos taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo ir 

tęstinumo principais. 

5. Gimnazijos tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi gimnazijos bendruomenei. 

6. Gimnazijos taryba renkama dviem metams vienai kadencijai. Likus ne mažiau kaip vienam 

mėnesiui iki Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos, skelbiami nauji Gimnazijos tarybos rinkimai. 

Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos taryba baigia veiklą ir perduoda savo 

įgaliojimus naujai išrinktai Gimnazijos tarybai. Gimnazijos tarybos nariai gali būti taryboje ne ilgiau 

kaip dvi kadencijas. Pasibaigus Gimnazijos tarybos nario pirmajai dvejų metų kadencijai, jo 

įgaliojimai nutrūksta, jei jis nėra išrenkamas antrai kadencijai. 

7. Nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą ta pačia tvarka 

išrenkamas naujas narys, atstovaujantis tėvams (rūpintojams) (kitiems atstovams pagal įstatymą), 

mokytojams, mokiniams ar vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs 

Gimnazijos tarybos narys, iki veikiančios Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos. 

 

II. STRUKTŪRA  

 

8. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija (toliau – Gimnazijos 

taryba), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (rūpintojams), socialiniams partneriams ir 

vietos bendruomenei. 

9. Gimnazijos tarybą sudaro 16 narių: 5 mokytojų atstovai, 5 tėvų (rūpintojų) atstovai, 5 

mokinių atstovai, 1 vietos bendruomenės atstovas.  

10. Gimnazijos taryba sudaroma gimnazijos nuostatais patvirtinta procedūra, laikantis 

demokratinių rinkimų principų. Į gimnazijos tarybą nariai renkami tokia tvarka: 

10.1. mokinių atstovai – prezidentas ir keturi I–III gimnazijos klasių atstovai, pasiūlyti klasių 

kolektyvų ir išrinkti balsuojant mokinių savivaldos susirinkime; 

10.2. mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdžio metu slaptu balsavimu. Į 

gimnazijos tarybą išrenkami penki mokytojai, surinkę daugiausia balsų; 

10.3. tėvų (rūpintojų) atstovai renkami mokinių tėvų (rūpintojų) atstovų susirinkimo metu 

balsuojant: kandidatų sąrašas sudaromas iš kiekvienos klasės tėvų (rūpintojų) atstovų; 



10.4. vietos bendruomenės narį deleguoja Kuršėnų miesto seniūnijos seniūnaičių sueiga. 

11. Gimnazijos tarybos sudėtį tvirtina gimnazijos direktorius. 

12. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į Gimnazijos tarybą organizuoja 

gimnazijos direktorius. 

13. Gimnazijos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo atviru balsavimu 

išrenka Gimnazijos tarybos pirmininką, sekretorių.  

14. Gimnazijos tarybos pirmininkas: 

14.1. atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą; 

14.2. vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis institucijomis, 

pasirašo Gimnazijos tarybos veiklos dokumentus; 

14.3. gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė tarybos 

narių. 

15. Gimnazijos tarybos sekretorius: 

15.1. Gimnazijos sekretorius renkamas pirmo posėdžio metu, atviru tarybos narių balsavimu; 

15.2. ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę; 

15.3. tvarko gimnazijos tarybos dokumentaciją ir metų pabaigoje sutvarkytą medžiagą 

perduoda gimnazijos archyvui, vadovaujantis gimnazijos raštvedybos instrukcija. 

16. Mokinys negali būti gimnazijos tarybos pirmininku. 

17. Gimnazijos direktorius negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku ar nariu, tačiau gali 

dalyvauti Gimnazijos tarybos posėdžiuose be balso teisės. 

 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGNIZAVIMAS 

 

18. Gimnazijos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai.  

19. Pirmąjį Gimnazijos tarybos posėdį šaukia Gimnazijos direktorius be balso teisės. 

20. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdžius šaukia 

Gimnazijos tarybos pirmininkas. Jei jo nėra, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų Gimnazijos tarybos narių 

gavęs Gimnazijos tarybos narys privalo sušaukti Gimnazijos tarybos posėdį, jei to raštu reikalauja ne 

mažiau kaip 1/3 išrinktų Gimnazijos tarybos narių. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstytini 

klausimai. Esant būtinumui, Gimnazijos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir Gimnazijos direktorius. 

Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami 

posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas Gimnazijos 

tarybos pirmininko balsas. 

21. Į gimnazijos posėdžius be balso teisės gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos 

institucijų atstovai, gimnazijos vadovai, mokytojai, mokinių tėvai (rūpintojai) ir kiti asmenys. 

22. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja, kai svarstomi mokytojų darbo klausimai. 

23. Švietimo skyrius, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad Gimnazijos 

tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos 

tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

24. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės 

nariams kartą per mokslo metus. 



25. Gimnazijos tarybos posėdžius kviečia gimnazijos tarybos pirmininkas savo iniciatyva arba 

gimnazijos tarybos nutarimu. 

26. Gimnazijos tarybos posėdžiai įforminami protokolais. 

 

IV. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

27. Gimnazijos taryba atlieka šias funkcijas: 

27.1. vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą;  

27.2. teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 

27.3. svarsto ir pritaria gimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, ugdymo planams, 

nuostatams, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, svarsto gimnazijos darbo 

tvarkos taisykles; 

27.4. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, gimnazijos 

vidaus struktūros tobulinimo; 

27.5. kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

27.6. svarsto 1,2 procento paramos lėšų naudojimo tikslus; 

27.7. išklauso gimnazijos direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos 

direktoriui dėl gimnazijos veiklos tobulinimo; 

27.8. teikia siūlymus dėl gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

27.9. svarsto gimnazijos mokytojų, mokinių ir tėvų (rūpintojų) savivaldos institucijų ar 

gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui; 

27.10. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių, be patyčių ir smurto apraiškų 

mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų 

sistemos, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektualius išteklius; 

27.11. svarsto ir kitus gimnazijos veiklos organizavimo klausimus. 

27.12. inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia gimnazijos 

bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja gimnazijos kultūrą; 

27.13. teikia siūlymus gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo 

rezultatus; 

27.14. siūlo   atstovus   į  gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos    komisiją. 

 

V. GIMNAZIJOS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

28. Gimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti gimnazijos tarybos posėdžiuose. 

29. Gimnazijos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie gimnazijos veiklą. 

30. Gimnazijos taryba gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų 

įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

  



31. Gimnazijos taryba paleidžiama: 

31.1. reikalaujant 2/3 gimnazijos tarybos narių; 

31.2. į tris posėdžius nesusirinkus 10 jos narių; 

31.3. likviduojant gimnaziją. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

32. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos ar gimnazijos direktorius nustatę kad, 

gimnazijos tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos 

tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka. 

 

VII. NUOSTATŲ KEITIMAS IR PILDYMAS 

 

33. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi gimnazijos tarybos nutarimu paprasta 

balsų dauguma pasikeitus bendriesiems gimnazijų nuostatams, steigėjo, gimnazijos vadovybės, 

gimnazijos tarybos iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina direktorius. 

 

_____________________ 

 


