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PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO  MENŲ GIMNAZIJOS 
TĖVŲ TARYBOS NUOSTATAI 

 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos (toliau - Gimnazijos) Tėvų taryba yra 

savivaldos institucija jungianti mokinių tėvus,  gimnazijos vertybių, ugdymo proceso, veiklų, tikslų ir 
uždavinių sprendimui. 

2. Tėvų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 
Gimnazijos veiklos dokumentais, Tėvų tarybos nuostatais, kitais teisės aktais. 

3. Klasės tėvų komitetas išrenkamas klasės tėvų susirinkime (mokslo metų pradžioje) 
atviru balsavimu, balsų dauguma vieneriems metams. Tėvų komitetas, kurį sudaro 2-3 klasės mokinių 
tėvai renka komiteto pirmininką. Tėvų tarybą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. 

4. Pirmajame Tėvų tarybos posėdyje, balsų dauguma, išrenkamas pirmininkas ir 
sekretorius (atviru balsavimu). Pirmajam posėdžiui vadovauja Gimnazijos direktorius.  

5. Tėvų taryba savo veiklą grindžia demokratijos principais, laikosi bendravimo etiketo, 
konstruktyvumo, lojalumo Gimnazijai. 

 
II. TĖVŲ TARYBOS VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 
 
6. Tėvų tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkas organizuoja Tėvų tarybos veiklą, šaukia 

posėdžius ir jiems vadovauja.  
7. Tėvų tarybos posėdžiai yra kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus 

(posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu). 
8. Posėdžiai protokoluojami, protokolai rengiami ir saugomi vadovaujantis teisės aktais. 

(nuotoliniai posėdžiai įrašomi ir išsaugomi teisės aktų nustatyta tvarka). 
9. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai visų tarybos narių, sprendimai 

priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.  
10. Tėvų tarybos funkcijos:  
10.1.  inicijuoti šeimos ir Gimnazijos                   bendravimą ir bendradarbiavimą; 
10.2. padėti spręsti mokinių pamokų lankomumo, elgesio ir pažangumo, maitinimo, 

sveikatingumo, saugumo problemas; 
10.3. padėti organizuoti renginius, išvykas, tėvų švietimą,  bendruomeninę veiklą; 
10.4. teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir/ar administracijai dėl ugdymo kokybės 

gerinimo ir kitais klausimais; 
10.5.  inicijuoti paramos Gimnazijai teikimą; 
10.6.  bendradarbiauti su Gimnazijos administracija, dalyvauti Gimnazijos savivaldoje,  

deleguoti atstovus į Gimnazijos tarybą; 
10.7. svarstyti kitus aktualius klausimus; 
10.8. bendradarbiauti organizuojant mokinių kultūrinę, žalingų įpročių prevenciją, meninės 

karjeros planavimo veiklą; 
10.9. skleisti pozityvų gimnazijos įvaizdį visuomenėje. 



  

 
III. TĖVŲ TARYBOS NARIŲ TEISĖS  

 
11. Nemokamai naudotis Gimnazijos patalpomis vykdant savo veiklą. 
12. Susipažinti su gimnazijos veiklos planais. 
13. Dalyvauti gimnazijos renginiuose. 
14. Teikti Gimnazijos direktoriui informaciją apie tėvų keliamus ugdymo, mokinių elgesio, 

ir kt. klausimus, teikti siūlymus jiems išspręsti. 
15. Teikti siūlymus rengiant Gimnazijos veiklos bei strateginius planus. 
 

IV. TĖVŲ TARYBOS NARIŲ PAREIGOS 
 
16. Teikti siūlymus Gimnazijos veiklos kokybės gerinimui. 
17. Dalyvauti Gimnazijos Tėvų tarybos posėdžiuose (negalint dalyvauti -  informuoti Tėvų 

tarybos pirmininką). 
18. Atstovauti klasės interesams. 
19. Perduoti atstovaujamos klasės tėvams Tėvų tarybos susitarimus. 
20. Inicijuoti įvairių formų paramą gimnazijos veiklai organizuoti. 
21. Dalyvauti Gimnazijos renginiuose, padėti juos organizuoti, vykdyti. 
 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 
22. Tėvų tarybos nuostatai gali būti keičiami Tėvų tarybos, Gimnazijos administracijos 

iniciatyva.  
23. Nuostatų pakeitimus tvirtina Gimnazijos direktorius. 
 
 
 
 


