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GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Gimnazijos taryba - aukščiausia savivaldos institucija, kurią sudaro mokinių, jų tėvų (globėjų,
rūpintojų) ir mokytojų atstovai svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių sprendimui.
1.2. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais,
poįstatyminiais aktais ir LR Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Švietimo įstatymu.
1.3. Tėvus į gimnazijos tarybą siūlo visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų tarybos
posėdis, mokinius – mokinių susirinkimas.
1.4. Gimnazijos tarybą sudaro, 5 tėvai, 5 mokytojai, 4 mokiniai ir 1 vietos bendruomenės atstovas.
1.5. Gimnazijos taryba renkama trims metams, gruodžio mėnesį slaptu balsavimu.
1.6. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius.
1.7. Gimnazijos tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai mokyklos
bendruomenei.
1.8. Nuostatai keičiami Mokyklos tarybos sprendimu.
1.9. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu balsavimu.
1.10. Gimnazijos direktorius tarybos darbe dalyvauja, bet jos nariu nerenkamas.
1.11. Mokiniai tarybos darbe dalyvauja tik tuomet, kai nesvarstomi mokytojų darbo klausimai.
1.12. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių
balsų dauguma.
1.13. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami keturis kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali
būti sušauktas neeilinis posėdis.
1.14. Gimnazijos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus
mokyklai aktualius klausimus.

II. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS
2.1. Aprobuoja mokyklos nuostatus, gimnazijos veiklos programą, vidaus darbo tvarkos taisykles,
nustato ugdymo organizavimo tvarką.
2.2. Inicijuoja šeimos ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą.
2.3. Svarsto gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri
mokyklos ūkinę veiklą.
2.4. Aprobuoja gimnazijos ugdymo planą, pasirenkamųjų dalykų sąrašą, sprendžia mokinių
papildomojo ugdymo organizavimo klausimus, nuostatus.
2.5. Aprobuoja mokinių skatinimo ir nuobaudų sistemą.
2.6. Nusprendžia klasių dalijimą į grupes ugdymo plane numatytais atvejais.
2.7. Svarsto mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus ( mokytojų tarybos teikimu).
2.8. Svarsto mokyklos naujų padalinių steigimo, organizavimo ir likvidavimo klausimus.
2.9. Gimnazijos taryba talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių
poilsį.
2.10. Teikia siūlymus dėl vadovų atestacijos.
2.11. Kartu su pedagogais, medikais svarsto ir teikia pasiūlymus mokinių sveikatos būklės, sveikos
gyvensenos klausimais.
2.12. Gimnazijos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti veiklos planą
vieneriems metams.
2.13. Konfliktinę situaciją gimnazijos taryba sprendžia tik gavus prašymą iš kurio nors asmens
(raštu).
2.14. Priima siūlymus dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo.
2.15. Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai.
2.16. Skiria atstovus į mokytojų atestacinę komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai
užimti.
2.17. Taryba palaiko ryšius su Švietimo ir mokslo ministerija , kitų mokyklų, kitų įstaigų savivaldos
organais, visuomeninėmis organizacijomis.
2.18. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai
prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo
mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti
sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Gimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti Gimnazijos tarybos posėdžiuose.
3.2. Gimnazijos tarybos nariai turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą.
3.3. Gimnazijos taryba gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų
įgyvendinimą, kol jų teisingumą ištirs kompetentingos institucijos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus, skelbdama informaciją
bendruomenės nariams Gimnazijos interneto svetainėje www.kadg.lt.
4.2. Gimnazijos tarybos atsiskaitymo formą nustato Gimnazijos taryba.
4.3. Gimnazijos taryba paleidžiama:
4.3.1. reikalaujant 2/3 Gimnazijos tarybos narių;
4.3.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus 2/3 jos narių;
4.3.3. likviduojant Gimnaziją.
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