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KELMĖS RAJONO KRAŽIŲ ŽYGIMANTO LIAUKSMINO GIMNAZIJOS 

TARYBOS NUOSTATAI 

 

         I     BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinius, jų tėvus 

(globėjus), pedagogus bei vietos bendruomenės atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos 

sričių klausimams aptarti,  tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

2. Gimnazijos tarybos steigėjas – Kelmės rajono Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos 

direktorius. 

3. Gimnazijos 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. 

4. Gimnazijos tarybos nuostatus, apsvarsčius deleguotų narių savivaldos institucijose bei jiems 

pritarus, tvirtina Gimnazijos direktorius. 

5. Gimnazijos tarybos nuostatai gali būti keičiami ne mažiau kaip 2/3 jos narių pritarus. 

 

II  SKYRIUS 

GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS  

6. Gimnazijos tarybą sudaro 10 narių: mokytojai – 3 atstovai, tėvai – 3 Gimnazijoje nedirbančių 

mokinių tėvų atstovai (1-4 klasių – 1 atstovas, 5-8 klasių – 1 atstovas, 1g -4g klasių – 1 

atstovas), mokiniai – 3 atstovai (1g – 4g klasių mokiniai nuo 16 m.) ir vienas vietos 

bendruomenės deleguotas atstovas.  

7. Gimnazijos tarybą sudaro: pirmininkas, sekretorius, nariai. 

8. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

Gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti gimnazijos misiją.  

9. Tėvų atstovus į Gimnazijos tarybą renka mokinių tėvų susirinkimas.  

10. Mokinių atstovus į Gimnazijos tarybą renka Mokinių tarybos susirinkimas. 

11. Mokytojai į Gimnazijos tarybą išrenka mokytojų atstovus tarybos posėdyje atviru balsavimu 

balsų dauguma.  



 

12. Nariai į Gimnazijos tarybą renkami kas 3-eji metai. 

13. Sudarant naują Gimnazijos tarybą atnaujinama ne daugiau 2/3 jos narių. 

14. Gimnazijos tarybos narys, kadencijai nesibaigus, gali atsisakyti savo įgaliojimų raštu pateikęs 

prašymą Gimnazijos tarybai.  Naujas tarybos narys renkamas iš deleguojamos savivaldos 

institucijos. 

15. Išėjus mokiniui, kurio tėvas (globėjas) yra mokinių tėvų atstovu  ir jo 3 metų kadencija dar yra 

nesibaigusi, 1 metus gali tęsti Gimnazijos tarybos nario kadenciją. 

16. Gimnazijos  tarybos sudėtį tvirtina Gimnazijos direktorius. 

17. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Gimnazijos tarybos 

posėdyje balsų dauguma. Jo nesant, susirinkimui vadovauja Gimnazijos tarybos sekretorius. 

Mokinys negali būti Gimnazijos tarybos pirmininku. 

18. Gimnazijos tarybos sekretorių renka Gimnazijos tarybos nariai atviru balsavimu. 

19. Gimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos, socialinių partnerių atstovai, 

mokyklos rėmėjai, administracijos atstovai, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. 

Gimnazijos tarybos posėdžiuose jie dalyvauja be balsavimo teisės. 

20. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja Gimnazijos 

direktorius. 

 

III  SKYRIUS 

GIMNAZIJOS  TARYBOS VEIKLA 

21. Gimnazijos tarybos veiklos planą  tvirtina Gimnazijos direktorius. Veiklos planas  yra sudėtinė 

gimnazijos veiklos programos dalis.  

22. Gimnazijos taryba veiklos planą planuoja vieneriems kalendoriniams  metams.  

23. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Gali būti 

šaukiamas neeilinis Gimnazijos tarybos posėdis. 

24. Gimnazijos tarybos posėdžiai protokoluojami, su priimtais sprendimais supažindinama 

mokyklos bendruomenė gimnazijos svetainėje www.zlgimnazija.lt 

25. Gimnazijos taryba gali organizuoti uždarus posėdžius. 

26. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai 

priimami dalyvaujančių balsų dauguma. 

27. Gimnazijos tarybos priimti ir Gimnazijos direktoriaus patvirtinti sprendimai privalomi visai 

gimnazijos bendruomenei. 

28. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja gimnazijos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo.  

29.  Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, gimnazijos steigėjas ar švietimo priežiūros institucijos 

siūlo svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų 

numatyta tvarka.  

30. Gimnazijos tarybos veikla skelbiama gimnazijos svetainėje www.zlgimnazija.lt 

31. Gimnazijos taryba už veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems mokyklos 

bendruomenės nariams: mokytojai – mokytojų taryboje, mokiniai – mokinių taryboje, tėvai – 

tėvų susirinkime, Gimnazijos tarybos pirmininkas parengia ataskaitą, kurią pristato 

bendruomenei. 



 

IV   SKYRIUS 

 GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

32. Gimnazijos taryba: 

32.1. Teikia siūlymus, svarsto ir pritaria, mokyklos strateginiam planui, Gimnazijos 

metinei veiklos programai, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, metinei veiklos 

ataskaitai, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, 

teikiamiems Gimnazijos direktoriaus. 

32.2.  Išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos 

direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo; 

32.3. Parenka Gimnazijos vidaus įsivertinimo sritis, pritaria įsivertinimo metodikai; 

32.4. Svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (rūpintojų, globėjų) savivaldos 

institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus 

Gimnazijos direktoriui; 

32.5.Teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 

darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius 

ir intelektinius išteklius; 

32.6. Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus ir siūlymus dėl metų 

finansinio sąmatų sudarymo, sutaupytų lėšų paskirstymo prioritetų. Kartu su 

kitomis mokyklos savivaldos grandimis prisideda prie nebiudžetinių lėšų 

kaupimo į mokyklos sąskaitą, pritaria arba nepritaria  jų paskirstymui; 

32.7. Aptaria vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemą, 

papildomos veiklos ir renginių organizavimo klausimus; 

32.8.Mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus; 

32.9.Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui priimant darbuotojus konkursine tvarka; 

32.10. Skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisiją ir viešo konkurso laisvoms direktoriaus pareigoms eiti komisiją; 

32.11. Svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir 

likvidavimo klausimus; 

32.12. Inicijuoja šeimos ir mokyklos, mokyklos bendruomenės ir socialinių 

partnerių bendradarbiavimą; 

32.13. Sprendžia konfliktines situacijas gavus prašymą raštu; 

32.14. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų 

įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos  institucijos; 

32.15. Kartu su Gimnazijos direktoriumi nustato mokinių ir darbuotojų 

skatinimo tvarką; 

32.16. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės 

aktams. 

V SKYRIUS 

VADOVAVIMAS GIMNAZIJOS TARYBAI 

33. Gimnazijos tarybos pirmininkas: 

33.1.Renkamas 3 metų kadencijai iš tarybos narių atviru balsavimu; 



 

33.2. Kadencijai pasibaigus gali būti renkamas pakartotinai, kadencijų skaičius 

neribojamas; 

33.3.Vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis 

institucijomis, pasirašo tarybos veiklos dokumentus; 

33.4. Atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą; 

33.5.Viešina priimtus sprendimus, teikia tvirtinti sprendimus gimnazijos direktoriui; 

33.6. Turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai; 

33.7. Gali būti nušalinamas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė 

tarybos narių. 

34. Gimnazijos tarybos sekretorius ne vėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio 

laiką, vietą ir darbotvarkę; 

35. Gimnazijos tarybos sekretorius tvarko Gimnazijos tarybos dokumentaciją. 

 

VI   SKYRIUS 

GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

37. Kiekvienas tarybos narys turi teisę išsakyti savo nuomonę ir siūlymus bet kuriuo klausimu, 

aktyviai dalyvauti tarybos veikloje. 

38. Yra atsakingas ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam skirtas užduotis. 

39. Turi teisę  gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą. 

40. Tarybos narys, 3 kartus iš eilės be pateisinamos priežasties nedalyvavęs tarybos posėdžiuose ir 

negalintis atlikti savo įsipareigojimų, savo paties prašymu gali būti atleidžiamas iš tarybos nario 

pareigų tuo tikslu prašymą pateikęs gimnazijos direktoriui. 

41. Naujo nario rinkimus Gimnazijos direktorius inicijuoja per 1 mėn.  nuo pareigų atsisakiusiojo 

nario dienos. 

VII  SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

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

43. Gimnazijos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant gimnaziją. 

    

  --------------------------------------------- 

 


