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PATVIRTINTA

Visagino „Atgimimo“ gimnazijos

direktoriaus 2022 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 1.24.V-14

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš

mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą

mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. Gimnazijos tarybos nariu

gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti Gimnazijos strateginių tikslų ir

įgyvendinti Gimnazijos misiją.

2. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Švietimo, kultūros,

sporto ir valstybinės kalbos kontrolės skyriaus dokumentais.

3. Gimnazijos taryba sudaroma dvejiems metams iš 16 asmenų, ją sudaro: 5 mokinių

tėvai (globėjai, rūpintojai), kuriuos deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas atviru balsavimu

dalyvaujančiųjų balsų dauguma; 5 mokytojai, kuriuos deleguoja Mokytojų taryba Mokytojų tarybos

posėdyje atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Siūlyti kandidatus turi teisę visi Mokytojų

tarybos nariai; 5 mokiniai, tai: Mokinių seimo prezidentas ir po du atstovus iš I-II gimnazijos klasių

ir III-IV gimnazijos klasių grupės. Atstovams išrinkti Mokinių seimas organizuoja šių klasių

visuotinius mokinių susirinkimus, atviru balsavimu, dalyvaujančių balsų dauguma. Siūlyti kandidatus

turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys mokiniai; 1 vietos bendruomenės narys, kuris išrenkamas

Mokyklos organizuotame vietos bendruomenės susirinkime atviru balsavimu, balsų dauguma.

4. Galimas Gimnazijos tarybos nario kadencijų skaičius – ne daugiau kaip dvi

kadencijos iš eilės; ne iš eilės einančių kadencijų skaičius nėra ribojamas. Gimnazijos tarybos nariu

negali būti: tos pačios Gimnazijos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo

valstybės tarnautojai.

5. Nutrūkus Gimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, kitas narys

deleguojamas 3 punkte nustatyta tvarka likusiam Gimnazijos tarybos kadencijos laikui.

6. Gimnazijos tarybos pirmininką renka Gimnazijos tarybos nariai slaptu arba atviru

balsavimu.

7. Gimnazijos tarybos posėdžių organizavimo, sprendimų priėmimo tvarką ir kitus

procedūrinius klausimus nustato Gimnazijos tarybos darbo reglamentas, kuris patvirtinamas

Gimnazijos tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį, balsų dauguma. 

8. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Į posėdžius

gali būti kviečiami kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos vadovai, darbuotojai,

mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti kviestieji asmenys.

9. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei.

10. Nuostatai keičiami Gimnazijos tarybos sprendimu.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

11. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo

priemonių.
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12. Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui,

gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, gimnazijos nuostatams, kitiems gimnazijos veiklą

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus.

13. Teikia siūlymus direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,

gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo.

14. Svarsto gimnazijos lėšų panaudojimo klausimus.

15. Svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar gimnazijos bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui.

16. Teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo

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

17. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

18. Renka atstovus į gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus

psichologus) atestacijos komisiją.

19. Vertina gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo sprendimą dėl

ataskaitos Visagino savivaldybės tarybai.

20. Inicijuoja šeimos ir gimnazijos bendravimą ir bendradarbiavimą;

21. Svarsto gimnazijos naujų padalinių steigimo, organizavimo ir likvidavimo

klausimus; atstovauja visuose lygmenyse gimnazijos bendruomenę sprendžiant klausimus, susijusius

su mokyklų tinklo pertvarka; priima sprendimus, susijusius su mokyklų tinklo pertvarka, naujų

gimnazijos padalinių steigimo, organizavimo ir likvidavimo klausimais.

22. Gimnazijos taryba talkina organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių

poilsį.

23. Svarsto mokinių maitinimo, materialinės paramos teikimo mokiniams klausimus.

24. Kartu su pedagogais, medikais svarsto ir teikia pasiūlymus mokinių sveikatos

būklės, sveikos gyvensenos klausimais.

25. Gimnazijos taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, sudaranti

veiklos planą vieneriems metams.

26. Konfliktinę situaciją gimnazijos taryba sprendžia tik gavus prašymą raštu iš kurio

nors asmens.

27. Priima siūlymus dėl mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo.

28. Skiria atstovus į mokytojų atestacinę komisiją ir kitas komisijas, kurios sprendžia

gimnazijos veiklos klausimus.

29. Pritaria gimnazijos vidaus audito grupės sudarymui.

30. Pasirenka gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką.

III SKYRIUS

VADOVAVIMAS

31. Gimnazijos taryba – demokratijos principais savo veiklą grindžianti organizacija.

32. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu, arba atviru balsavimu.

33. Gimnazijos direktorius tarybos darbe dalyvauja, kai yra tarybos kviečiamas, bet jos

nariu nerenkamas.

34. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančių balsų dauguma.

35. Gimnazijos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir gimnazijos vadovybe

sprendžia visus gimnazijai aktualius klausimus.

36. Taryba pagal poreikį palaiko ryšius su Švietimo, kultūros, sporto ir valstybinės

kalbos kontrolės skyriumi, kitų mokyklų, neformaliojo švietimo įstaigų savivaldos organais,

visuomeninėmis organizacijomis.
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37. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos

sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti

sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

38. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo

klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje.

39. Jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis.

40. Turi teisę gauti iš gimnazijos vadovybės informaciją apie gimnazijos veiklą.

41. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito gimnazijos bendruomenei.

___________________




