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VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS  

TĖVŲ KOMITETO  

NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių tėvų komitetas (toliau – Komitetas) 

– nuolat veikianti mokinių tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) svarbiausiems šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimo klausimams spręsti. 

2. Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, mokyklos ir 

tėvų komiteto nuostatais, metine gimnazijos veiklos programa, kitais teisės aktais. 

3. Gimnazijos tėvų komiteto nuostatuose apigriežiamos Komiteto nariu funkcijos, teisės, 

pareigos, sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas ir veiklos organizavimas. 

4. Tėvų komiteto nuostatai aprobuojami tėvų komiteto posėdyje ir teikiami tvirtinti 

gimnazijos direktoriui. 

 

 

II. TĖVŲ KOMITETO VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 

5. Tėvų komitetas telkia tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir 

gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą, gimnazijos bendruomenės kūrimą. 

6. Tėvų komitetas padeda organizuoti neformalųjį švietimą, nepamokinę veiklą. 

7. Tėvų komitetas padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir 

higienos, mokinių pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas. 

8. Tėvų komitetas padeda gimnazijos administracijai spręsti ūkinius bei finansinius 

klausimus. 

9. Tėvų komitetas svarsto paramos gimnazijai klausimus, ieško galimybių paremti 

gimnaziją. 

10. Tėvų komitetas bendradarbiauja su klasių tėvų komitetais, kurie padeda klasių 

auklėtojams organizuoti mokinių kultūrinę veiklą, poilsį, žalingų įpročių prevenciją, socialinę 

pagalbą socialiai neaprūpintoms mokinių šeimoms. 

11. Tėvų komitetas svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus. 

12. Tėvų komitetas bendradarbiaudamas su gimnazijos administracija rūpinasi gimnazijos 

garbe ir įvaizdžiu visuomenėje. 

13. Tėvų komitetas deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą. 

 

III. TĖVŲ KOMITETO SUDĖTIS, RINKIMO TVARKA, VALDYMAS 

 

14. Pirmajam Gimnazijos tėvų komiteto posėdžiui (iki Tėvų komiteto pirmininko išrinkimo) 

pirmininkauja gimnazijos direktorius. 

15. Tėvų komitetą sudaro klasės tėvų komitetų pirmininkai arba išrinkti atstovai. 



16. Tėvų komitetą sudaro tiek narių, kiek yra klasių komplektų. 

17. Klasės tėvų komitetų pirmininkai renkami klasės tėvų susirinkimuose kiekvienais 

mokslo metais rugsėjo – spalio mėnesį. 

18. Tėvų komiteto pirmininko siūlymu išrenkami ne mažiau kaip keturi jo pavaduotojai. 

Vienas iš jų yra sekretorius, kiti pasiskirsto į pastovias veiklos grupes: ugdymo kokybės, 

bendruomenės stiprinimo, mokymosi aplinkos gerinimo. Tėvų komiteto pirmininkas ir jo 

pavaduotojai sudaro Tėvų komiteto valdybą (toliau – Valdyba). Tėvų komiteto valdyba sudaro 

komiteto veiklos planą ir jį pateikia svarstyti, pildyti, tvirtinti Tėvų komitetui. 

19. Tėvų komiteto pirmininkas organizuoja komiteto veiklą, šaukia posėdžius ir jiems 

pirmininkauja. Jam nedalyvaujant jo funkcijas vykdo vienas iš jo pavaduotojų. 

20. Tėvų komiteto sekretorius rašo Tėvų komiteto posėdžių protokolus, nutarimus, išsiunčia 

pranešimus (jam nesant jo funkcijas vykdo vienas iš Tėvų komiteto narių). 

21. Tėvų komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus, o reikalui 

esant, šaukiami neeiliniai susirinkimai. 

22. Tėvų komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 visų komiteto narių. 

Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia 

posėdžio pirmininko balsas. Tėvų komiteto priimtus sprendimus, kurie prieštarauja gimnazijos 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

23. Gimnazijos Tėvų komitetas pavaldus gimnazijos direktoriui. 

24. Gimnazijos Tėvų komitetas renkamas vieneriems mokslo metams. Komitetas už savo 

veiklą atsiskaito mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) bendrame tėvų susirinkime. 

 

 

IV. TĖVŲ KOMITETO PAGRINDINĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

25. Tėvų komiteto nariai turi šias teisės: 

25.1. nemokamai naudotis gimnazijos patalpomis vykdant savo funkcijas; 

25.2. išklausyti klasių mokinių tėvų informaciją apie reikalingą paramą mokiniams; 

25.3. gauti informaciją apie mokinių sveikatą ir maitinimą; 

25.4. dalyvauti gimnazijos renginiuose; 

25.5. teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir Administracijai; 

25.6. gauti informaciją apie gimnazijos materialinę bazę; 

25.7. ieškoti galimybių finansiškai padėti gimnazijai; 

25.8. palaikyti ryšius su mokytojais ir mokinių tėvais. 

 

26. Tėvų komiteto narių pareigos: 

26.1. laikytis šių nuostatų; 

26.2. dalyvauti tėvų komiteto posėdžiuose; 

26.3. vykdyti tėvų komiteto nutarimus; 

26.4. kartu su mokytojais bei mokiniais spręsti iškilusias problemas; 

26.5. įgyvendinti tėvų komiteto veiklos planus, padėti įgyvendinti gimnazijos veiklos 

planus. 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

27.  Gimnazijos Tėvų komiteto nuostatai gali būti keičiami gimnazijos Tėvų komiteto 

iniciatyva. Tėvų komiteto nuostatų pakeitimus ar naujus nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. 

28. Tėvų komiteto nario atsistatydinimo atveju renkamas naujas, vadovaujantis šiuose 

nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka. 

 

____________________________ 


