
1

PATVIRTINTA

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos

direktoriaus 2022 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 1.24.V-14

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos taryba (toliau – taryba) aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija,

telkianti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus ir vietos bendruomenės atstovus

svarbiausiems gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

2. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo

veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

įsakymais, gimnazijos steigėjo potvarkiais, gimnazijos bei gimnazijos tarybos nuostatais. 

3. Tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4. Gimnazijos taryboje mokiniams, tėvams ir mokytojams atstovaujama lygiomis dalimis:

5 mokiniai, 5 tėvai (globėjai, rūpintojai), 5 mokytojai ir 1 bendruomenės narys. 

5. Nariai į tarybą renkami kas dvejus metus, kasmet pildant ją naujais nariais vietoj

išvykusių ar atsistatydinusių narių. 

6. Asmuo tarybos nariu gali būti ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Gimnazijos tarybos

narys gali atsistatydinti kadencijai nepasibaigus apie tai raštu įspėjęs gimnazijos tarybą. 

7. Taryba savo veiklą pradeda nuo jos išrinkimo datos.

8. Mokytojai į tarybą išrenkami mokytojų tarybos posėdyje, jei posėdyje dalyvauja ne

mažiau kaip 2/3 mokytojų. 

9. Mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) į tarybą deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas iš

gimnazijos tėvų komiteto pasiūlytų kandidatų, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip ½ tėvų (globėjų,

rūpintojų). 

10. Mokinius į tarybą renka visuotinis I-II ir III-IV gimnazinių klasių mokinių susirinkimas

iš mokinių seimo pasiūlytų kandidatų, jei susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 besimokančių

mokinių.

11. Pirmame gimnazijos tarybos posėdyje tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu renka

tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, tarybos sekretorių. Gimnazijos direktorius negali būti

gimnazijos tarybos pirmininku. 

12. Gimnazijos tarybos pirmininkas:

12.1. atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą;

12.2. vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis

institucijomis, pasirašo tarybos veiklos dokumentus; 

12.3. turi lemiamo balso teisę tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai;

12.4. gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė

tarybos narių. 

13. Tarybos pirmininką, jam nesant, pavaduoja pirmininko pavaduotojas.

14. Tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio laiką,

vietą ir darbotvarkę. 
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15. Tarybos sekretorius tvarko tarybos dokumentaciją.

16. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami gimnazijos administracijos atstovai, kiti

su ugdymo procesu susiję darbuotojai, socialinių partnerių atstovai, rėmėjai, kiti bendruomenės atstovai.

17. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus

šaukiami neeiliniai posėdžiai. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Tarybos nariai gali rengti posėdžius bei priimti sprendimus ir

elektroninėmis informacijos perdavimo priemonėmis. 

16. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams, gimnazijos veiklą

reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos direktorius, steigėjas ar švietimo priežiūros institucijos

siūlo svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka. 

17. Tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama gimnazijos

bendruomenė. 

18. Gimnazijos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos

bendruomenės nariams. 

19. Pasibaigus gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja gimnazijos

direktorius.

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIO TEISĖS IR PAREIGOS

20. Tarybos narys turi teisę:

20.1. siūlyti įtraukti klausimą į tarybos posėdžio darbotvarkę;

20.2. pateikti pasiūlymus ir dalyvauti svarstymuose dėl vieno ar kito tarybos posėdžio

darbotvarkės klausimo; 

20.3. pasisakyti ir balsuoti tarybos posėdžiuose kiekvienu nagrinėjamu klausimu;

20.4. siūlyti kviesti į tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

20.5. reikšti nuomonę apie tarybos veiklą, tarybos funkcijų vykdymą;

20.6. iš gimnazijos administracijos, tarybos pirmininko, tarybos pirmininko pavaduotojo

ir/ar tarybos sekretoriaus gauti medžiagą ir reikiamą informaciją, susijusią su tarybos posėdžiuose

svarstomais klausimais; 

20.7. susipažinti su tarybos posėdžio protokolu, pareikšti dėl jo pastabas;

20.8. būti išrinktas tarybos pirmininku, tarybos pirmininko pavaduotoju ar tarybos

sekretoriumi. 

21. Tarybos nario pareigos:

21.1. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, gimnazijos

nuostatais, šiuo reglamentu, tarybos priimtais sprendimais įgyvendinant tarybos funkcijas; 

21.2. dalyvauti tarybos posėdžiuose;

21.3. informuoti tarybos pirmininką, kai negali dalyvauti tarybos posėdyje;

21.4. pranešti žodžiu arba raštu tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti

posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo; 

21.5. atlikti kitas tarybos nario pareigas.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

22. Gimnazijos taryba:

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

priemonių;
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22.2. pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planą,

gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, gimnazijos nuostatams, kitiems gimnazijos veiklą

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;

22.3. teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,

gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

22.4. svarsto gimnazijos lėšų panaudojimo klausimus;

22.5. svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;

22.6. teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo

sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

22.7. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

22.8. renka atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus

psichologus) atestacijos komisiją; 

22.9. vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl

ataskaitos Visagino savivaldybės tarybai.

22.10. rengia gimnazijos tarybos nuostatus ir inicijuoja jų pataisas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Gimnazijos tarybos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.

24. Taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant gimnaziją.

_______________________




