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VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos taryba — aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, jungianti mokinių, jų tėvų 

(globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems Gimnazijos 

veiklos uždaviniams spręsti. 

 

II. GIMNAZIJOS TARYBOS RINKIMAS, STRUKTŪRA  

 

2. Gimnazijos tarybos rinkimas ir struktūra: 

2.1. Gimnazijos taryba sudaroma iš 11 narių: 3 mokytojų, 3 tėvų (globėjų, rūpintojų), 3 mokinių 

bei 2 vietos bendruomenės atstovų ir veikia pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintus 

Gimnazijos tarybos nuostatus; 

2.2. tėvus į Gimnazijos tarybą renka Gimnazijos tėvų komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba, 

mokinius – Mokinių taryba, bendruomenės atstovus deleguoja vietos bendruomenė. 

2.3 nariai į Gimnazijos tarybą renkami slaptu balsavimu balsų dauguma kas treji metai remiantis 

demokratiniais rinkimų principais: visuotinumo, periodiškumo ir viešumo. Nutrūkus Gimnazijos 

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujo nario paskyrimas vykdomas Nuostatų 2.2. punkte 

nustatyta tvarka. Gimnazijos tarybos narys į Gimnazijos tarybą gali būti renkamas dviem 

kadencijoms;  

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

švietimo įstaigos strateginių tikslų ir įgyvendinti švietimo įstaigos misiją. Gimnazijos tarybos 

nariu negali būti Gimnazijos vadovas, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo 

valstybės tarnautojai;  

2.5. Gimnazijos tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių atviru balsavimu balsų 

dauguma renka Gimnazijos tarybos nariai pirmame Gimnazijos tarybos posėdyje. 

 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

3. Gimnazijos taryba:  

3.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, 

nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis;  

3.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam Gimnazijos veiklos planui, Gimnazijos 

ugdymo planui, Gimnazijos nuostatams bei kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;  



3.3. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, neformaliojo švietimo organizavimo principų;  

3.4. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo, vertinant darbuotojų darbo 

rezultatus;  

3.5. sprendžia mokinių elgesio klausimus;  

3.6. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;  

3.7. svarsto ir kontroliuoja Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą;  

3.8. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;  

3.9. svarsto Gimnazijos savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir 

teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;  

3.10. inicijuoja Gimnazijos nuostatų pataisas;  

3.11. priima sprendimus Gimnazijos ugdymo plane nurodytais klausimais;  

3.12. sprendžia kitus Gimnazijos darbui svarbius klausimus;  

3.13. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisiją ir į viešo 

konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;  

3.14. kiekvienais metais vertina Gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai;  

3.15. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau nei du kartus per metus. Posėdžiui 

vadovauja Gimnazijos tarybos pirmininkas. Jei pirmininkas nedalyvauja, susirinkimą veda jo 

pavaduotojas. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 2/3 visų Gimnazijos tarybos 

narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Be Gimnazijos tarybos narių, į posėdį 

gali būti kviečiami socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, bendruomenės nariai, nesantys tarybos 

nariais;  

3.16. už savo veiklą kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenės nariams.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, 

kad Gimnazijos tarybos priimti 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. 
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