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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

      1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos Gimnazijos taryba – aukščiausia 

savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus 

svarbiausiems įstaigos veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti. Tarybos veikloje 

lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų atstovai. 

      2. Gimnazijos tarybą sudaroma lygiomis dalimis (5+5+5) iš mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų), mokytojų ir mokinių. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių . 

      3. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos 

pirmininku, tarybos posėdžiuose jis gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. 

      4. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir 

renkama. 

      5. Tėvus į Gimnazijos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – 

Mokytojų taryba, mokinius – deleguoja Mokinių taryba. 

      6. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. 

7. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.  

8. Tarybos posėdžiai rengiami esant reikalui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per 

ketvirtį. Tarybos posėdžius rengia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Gimnazijos 

direktorius arba tarybos nariai.  

9. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. 

      10. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams ir kartą per metus visuotiniame Gimnazijos bendruomenės susirinkime. 

      11. Gimnazijos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems 

norminiams teisės aktams, Gimnazijos direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai 

tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

      12. Gimnazijos taryba: 

      12.1. Numato Gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, teikia siūlymus dėl 

Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, pritaria nuostatams, jų 

pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir neformaliojo 

ugdymo tvarkai) organizavimo tvarkai, mokyklos strateginam planui, metinės veiklos planui. 

      12.2. Inicijuoja Gimnazijos, mokinių tėvų ir visos bendruomenės bendradarbiavimą. 

      12.3. Svarsto Gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatą, prižiūri Gimnazijos finansinę 

veiklą, atlieka visuotinę Gimnazijos valdymo priežiūrą. 



12.4. Išklauso Gimnazijos metines veiklos ir finansinę ataskaitas, teikia Gimnazijos 

direktoriui siūlymus dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo. 

      12.5. Svarsto Gimnazijos struktūros keitimo klausimus. 

      12.6. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių 

ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektualinius 

išteklius. 

12.7. Svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) 

savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos 

direktoriui. 

      12.8. Gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, 

kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

12.9. Teikia siūlymus dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 

darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius. 

12.10. Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.  

12.11. Sprendžia kitus svarbiausius mokyklos veiklos klausimus.  

13. Gimnazijos taryba rengia savo veiklos darbo planą, kuriame numato posėdžių ir 

renginių datas. Planuose numatytas priemonės turi atitikti Gimnazijos nuostatuose apibrėžtas 

tarybos funkcijas. 

14. Posėdžio metu aptariami ir aprobuojami ugdymo planai, svarstomas mokyklos 

biudžetas, mokinių vežimas į mokyklą, materialinės mokymo bazės gerinimas, tėvų ir mokytojų 

bendradarbiavimo klausimai. 

15. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos 

bendruomenei. 

16. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos teisės aktams.  
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