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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš 

mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų). 

2. Gimnazijos tarybą sudaro 21 narys: 7 gimnazijoje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai), 7 mokiniai nuo 14 metų amžiaus ir 7 mokytojai.  

3. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti gimnazijos misiją. 

4. Gimnazijos tarybos nariu negali būti: 

4.1. gimnazijos direktorius; 

4.2. valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.  

5. Gimnazijos taryba renkama, atviru arba slaptu balsavimu. 

6. Gimnazijos tarybos pirmininką renka gimnazijos tarybos nariai atviru arba slaptu 

balsavimu pirmame naujai išrinktos Gimnazijos tarybos posėdyje. Pasibaigus gimnazijos tarybos 

kadencijai, pirmąjį naujai išrinktos gimnazijos tarybos posėdį, veda gimnazijos direktorius.  

7. Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoją ir gimnazijos tarybos sekretorių renka  

gimnazijos tarybos nariai atviru arba slaptu balsavimu; 

7.1. mokinių atstovai į gimnazijos tarybą renkami iš klasių pasiūlytų kandidatų jų 

susirinkime; 

7.2. tėvų atstovai renkami gimnazijos klasių deleguotų tėvų susirinkime; 

7.3. mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdyje; 

8. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir 

renkama. Jei per nustatytą laikotarpį Gimnazijos tarybos narys išvyko ar dėl kitų priežasčių negali 

dalyvauti tarybos veikloje, nustatyta tvarka išrenkami nauji tarybos nariai, jų kadencija baigiasi 

kartu visos gimnazijos tarybos įgaliojimais. 

9. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai, įsigalioja patvirtinus juos gimnazijos 

direktoriaus įsakymu.  

10. Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą, gimnazijos nuostatais, šiais nuostatais ir 

kitais gimnazijos veiklos dokumentais.  

11. Gimnazijos veiklai prieštaraujantys Gimnazijos tarybos nutarimai negalioja. 



 

12. Gimnazijos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos 

bendruomenei; 

13. Gimnazijos internetinėje svetainėje gimnazijos taryba turi savo skiltį. Gimnazijos 

tarybos nutarimai skelbiami Gimnazijos internetinėje svetainėje.  

14. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos 

bendruomenės nariams. 

 
II. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

15. Gimnazijos taryba: 

15.1. teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų 

įgyvendinimo priemonių; 

15.2. teikia išvadas dėl Gimnazijos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo 

plano, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokytojų atestacijos programų, kitų gimnazijos 

direktoriaus teikiamų gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų; 

15.3. teikia siūlymus dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo, Gimnazijos struktūros 

tobulinimo;  mokinių ugdymo organizavimo tvarkos; 

15.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 

15.5. svarsto lėšų panaudojimo tikslus, teikia pasiūlymus lėšų panaudojimo klausimais; 

15.6. kiekvienais metais svarsto gimnazijos direktoriaus metinę veiklos ataskaitą; 

15.7. svarsto mokymo(-si) priemonių sąrašus; 

15.8. tvirtina mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui skirtų lėšų naudojimo 

tvarką; 

15.9. svarsto gimnazijos bendruomenės narių ir savivaldos institucijų pasiūlymus ir 

iniciatyvas, teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;  

15.10. svarsto gimnazijos internetinėje svetainėje gimnazijos tarybos skiltyje gautus 

gimnazijos bendruomenės narių prašymus, pasiūlymus ir/ar informaciją, teikia siūlymus gimnazijos 

direktoriui;  

15.11. esant būtinumui, gimnazijos internetinėje svetainėje gimnazijos tarybos skiltyje 

gautus gimnazijos bendruomenės narių prašymus, pasiūlymus ir/ar informaciją, nedelsiant teikia 

Gimnazijos direktoriui ir/ar atsakingoms institucijoms; 

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

apraiškų mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir 

intelektualius išteklius; 

15.13. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos komisiją ir kitas komisijas, jei tai 

apibrėžta gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose; 



 

15.14. parenka gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, 

analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo; 

15.15. kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;  

15.16. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, 

veiklos tobulinimo; 

15.17. inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą. 

 
III. GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

16. Gimnazijos taryba pirmajame posėdyje renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir 

sekretorių. Mokinys negali būti gimnazijos tarybos pirmininku. 

17. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Prireikus gali 

būti šaukiami neeiliniai tarybos posėdžiai. Neeilinio gimnazijos tarybos posėdžio šaukimą inicijuoti 

gali kiekvienas tarybos narys ir/ ar gimnazijos direktorius. 

18. Gimnazijos tarybos posėdžiai organizuojami tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, naudojant 

vaizdo konferencijos įrankius ( pvz. platforma ZOOM ir/ar kt.). 

19. Sprendimus gimnazijos taryba gali priimti balsuodama elektroniniu būdu. 

20. Į posėdžius kviečia gimnazijos tarybos pirmininkas ar jo pavedimu gimnazijos tarybos 

pirmininko pavaduotojas, sekretorius. 

21. Apie gimnazijos tarybos posėdį informuojama ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki eilinio 

tarybos posėdžio dienos, šaukiant neeilinį tarybos posėdį – ne vėliau kaip 3 dienas iki numatomos 

posėdžio datos. 

22. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. 

Sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. 

23. Gimnazijos tarybos posėdžiai protokoluojami, juos pasirašo tarybos pirmininkas (jam 

nesant – pavaduotojas ar kitas posėdžio pirmininkas) ir sekretorius.  

24. Gimnazijos tarybos sekretorius kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje gimnazijos 

tarybos protokolus perduoda į gimnazijos archyvą. 

25. Gimnazijos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams 

teisės aktams, gimnazijos direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai 

tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

______________________ 
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