PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO GIMNAZIJOS
TĖVŲ TARYBOS VEIKLOS NUOSTATAI
1.

Bendroji dalis.

1.1. Tėvų taryba – savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus gimnazijos vertybinės,
dvasinės, ūkinės ir ugdymo proceso aprūpinimo veiklos uždavinių sprendimui.
1.2. Tėvų taryba savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Lietuvos įstatymais, Vilniaus miesto
savivaldybės Švietimo skyriaus dokumentais, Gimnazijos įstatais ir nuostatais, kitais teisiniais
aktais.
1. 3. Tėvų tarybą sudaro klasės tėvų tarybų pirmininkai arba išrinkti atstovai.
1.4. Tėvų tarybą sudaro tiek narių, kiek yra klasių komplektų.
1.5 . Tėvų taryba renkama 3 metams.
1.6. Gimnazijos tėvų taryba per pirmąjį naujos kadencijos posėdį išrenka tarybos pirmininką,
sekretorių ir pasiskirsto į pastovias veiklos grupes: sielovados, ugdymo kokybės, bendruomenės
stiprinimo, mokymosi aplinkos gerinimo, vaiko gerovės.
1.7. Tarybos nariai glaudžiai bendradarbiauja su gimnazijos administracija, valdyba ir steigėju.
2. Klasių tėvų komitetas
2.1. Klasės tėvų komitetą (2 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės
tėvų susirinkimas balsų dauguma.
2.2. Išrinkti klasės tėvų pirmininkai arba deleguoti klasės tėvų atstovai dalyvauja mokyklos tėvų
taryboje.
2.3. Klasės tėvų komitetai kartu su klasės auklėtoja planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda
auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas.
2.4. Klasės tėvų komitetai už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui)
gimnazijos tėvų tarybai.
3. Pagrindinė tėvų tarybos veikla ir funkcijos
3.1. Kartu su gimnazijos administracija, valdyba ir steigėju skatina šeimos ir gimnazijos
bendradarbiavimą, gimnazijos bendruomenės kūrimą.
3.2. Svarsto paramos mokyklai klausimus, ieško finansinių galimybių paremti mokyklą.

3.3. Domisi mokinių sveikatingumu, žalingų įpročių prevencija, maitinimu mokykloje.
3.4. Dalyvauja sielovados programos įgyvendinime ir vertybiniame moksleivių ugdyme.
3.5. Dalyvauja ugdymo kokybės stiprinime.
3.6. Bendradarbiauja su klasių tėvų komitetais, kurie padeda klasių auklėtojams organizuoti
mokinių kultūrinę veiklą, poilsį, žalingų įpročių prevenciją, sielovados ir vertybinio ugdymo
programas profesinio informavimo veiklą, socialinę pagalbą socialiai neaprūpintoms mokinių
šeimoms.
3.7. Tėvų taryba bendradarbiaudama su mokyklos administracija rūpinasi mokyklos garbe ir
įvaizdžiu visuomenėje.
4. Vadovavimas
4.1. Tėvų tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu. Pirmininkas organizuoja
tarybos veiklą, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja.
4.2. Posėdžių protokolus rašo sekretorius (vienas iš tėvų tarybos narių). Kai pirmininko nėra, jo
pareigas laikinai eina sekretorius. Protokolą rašo vienas iš Tarybos narių.
4.3. Tėvų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. Reikalui esant gali būti
sušauktas neeilinis Tėvų tarybos posėdis.
4.4. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių narių dauguma.
4.5. Tėvų tarybos posėdyje dalyvauja gimnazijos administracijos atstovai.
4.6. Tėvų tarybos posėdyje gali dalyvauti mokinių ir mokytojų atstovai.
4.7. Tėvų tarybos išvados ir pasiūlymai teikiami gimnazijos vadovui, valdybai, steigėjui, klasių
tėvų komitetų pirmininkams yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Tėvų tarybos teisės ir pareigos
5.1. Nemokamai naudotis gimnazijos patalpomis vykdant savo funkcijas.
5.2. Susipažinti su gimnazijos darbo planais.
5.3. Dalyvauti gimnazijos renginiuose.
5.4. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.
5.5. Ieško galimybių finansiškai padėti gimnazijai.

6. Savitarpio santykiai ir ryšiai
6.1. Tėvų taryba kartu su mokyklos administracija sprendžia gimnazijos ūkinius, vaikų
užimtumo, žalingų įpročių prevencijos, sielovados, bendruomenės stiprinimo, socialinio
aprūpinimo klausimus.
6.2. Tėvų taryba palaiko ryšius su tėvais ir mokytojais.
6.3. Tėvų tarybos pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo gali atstovauti gimnazijos mokinių tėvus.

