
VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“  GIMNAZIJOS 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

 

                             I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazijos  tėvų komitetas – tėvų bendruomenės institucija, kuri geba gimnazijoje atstovauti 

savo vaikų, mokinių tėvų interesams.. 

2. Tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vilniaus 

r. Kalvelių „Aušros“ gimnazijos nuostatais ir tėvų komiteto nuostatais. 

3. Gimnazijos tėvų komiteto nuostatuose apibrėžiamos tėvų komiteto veikla ir funkcijos, 

sudėtis ir valdymas, rinkimų tvarka, teisės ir pareigos, dokumentacija. 

4. Tėvų komiteto nuostatai svarstomi tėvų komiteto posėdyje.  

 

 

II. TĖVŲ KOMITETO VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 

Gimnazijos tėvų komitetas gali: 

5. Steigia Gimnazijos tėvų fondą (įsteigus jam vadovauja ir vykdo darbą); 

6. Inicijuoti Gimnazijos patalpų remonto darbus; 

7. Teikia siūlymus dėl ugdymo proceso ir mokinių laisvalaikio organizavimo Gimnazijos 

tarybai, Mokytojų tarybai; 

8. Bendradarbiauti su kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis sprendžiant iškilusias 

problemas ir opiausius Gimnazijos gyvenimo klausimus; 

9. Organizuoti tėvų (globėjų, rūpintojų) budėjimą Gimnazijos renginiuose; 

10. Talkininkauti Gimnazijai ieškant rėmėjų; 

11. Gimnazijos tėvų komiteto nariai apie savo veiklą informuoja juos rinkusius bendruomenės 

narius. 

Klasės (grupės) tėvų komitetas: 

12. Padeda klasės (grupės) vadovui spręsti ūkinius, klasės renginių organizavimo klausimus; 

13. Bendradarbiauja su Gimnazijos tėvų komitetu, mokytojais, Gimnazijos administracija. 

 

 

III. TĖVŲ KOMITETO RINKIMAI, SUDĖTIS IR VALDYMAS 

 

14. Gimnazijos tėvų komitetas yra laikoma aukščiausia tėvų (globėjų, rūpintojų)  savivaldos 

institucija. Gimnazijos tėvų komitetą sudaro klasių (grupių) tėvų atstovai. Kiekvienos klasės 

(grupės) tėvai (globėjai, rūpintojai)  išrenka po vieną atstovą į Gimnazijos tėvų komitetą. 



Gimnazijos tėvų komitetas renkamas vieneriems metams. Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų)  

komiteto narių skaičius priklauso nuo klasių ir grupių skaičiaus.  

15. Nutrūkus Gimnazijos tėvų komiteto nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys 

išrenkamas neeiliniame klasės (grupės) tėvų susirinkime. Gimnazijos tėvų komiteto narys gali 

būti renkamas trims kadencijoms. 

16. Gimnazijos tėvų komiteto nariai atviru balsavimu  renka pirmininką, dalyvaujančiųjų narių 

balsų dauguma. 

17. Gimnazijos tėvų komiteto susirinkimai yra kviečiami prireikus, bet ne rečiau kaip du kartus 

per metus. 

18. Klasių (grupių) tėvų komitetai susideda iš 3 narių, išrinktų klasių (grupių) tėvų 

susirinkimuose atviro balsavimo metu, balsų dauguma, vieneriems metams.  

19. Nutrūkus klasės (grupės) tėvų komiteto nario įgaliojimams pirma laiko, naujas narys 

išrenkamas neeiliniame klasės (grupės) tėvų susirinkime. Klasės (grupės) tėvų komiteto narys 

gali būti renkamas trims kadencijoms. 

 

 

IV. TĖVŲ KOMITETO PAGRINDINĖS PAREIGOS  

 

20. Gimnazijos tėvų komitetas laikosi šių nuostatų. 

21. Dalyvauja tėvų komiteto posėdžiuose. 

22. Vykdo tėvų komiteto nutarimus. 

23. Informuoja gimnazijos tėvus apie svarstomus klausimus tėvų komiteto susirinkimuose. 

24. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą. 

 

V. TĖVŲ KOMITETO PAGRINDINĖS TEISĖS 

 

25. Nemokamai naudotis gimnazijos patalpomis vykdant savo veiklą.  

26. Išklausyti klasių mokinių tėvų informaciją apie reikalingą paramą mokiniams.  

27. Dalyvauti gimnazijos renginiuose.  

28. Teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir Administracijai. 

29. Gauti informaciją apie gimnazijos materialinę bazę, apie ugdymo proceso aprūpinimą, 

sąlygų gerinimo perspektyvas, mokinių sveikatą ir maitinimą, , teikti siūlymus.   

30. Ieškoti galimybių finansiškai padėti gimnazijai. 

31. Palaikyti ryšius su mokytojais ir mokinių tėvais.  

 

32. Teikti informaciją gimnazijos direktoriui apie tėvų keliamas ugdymo, mokinių elgesio, 

gimnazijos kultūros, aprūpinimo  ir kt. problemas, teikti siūlymus joms išspręsti. 

 

VI. TĖVŲ KOMITETO DOKUMENTACIJA 

 



33. Tėvų komiteto nuostatai.  

34. Tėvų komiteto posėdžių protokolai (esant būtinybei).  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Esant poreikiui, Tėvų komiteto nariai, bendradarbiaudami su administracija, gali keisti 

Gimnazijos Tėvų komiteto nuostatus.  

36. Tėvų komiteto nario atsistatydinimo atveju, renkamas naujas tėvų komiteto narys, 

vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka. 
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