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PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių tėvų komitetas (toliau – 

Komitetas) – nuolat veikianti mokinių tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių 

tėvus (globėjus, rūpintojus). 

2. Komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Prienų r. 

Jiezno gimnazijos nuostatais bei šiais Komiteto nuostatais. 

3. Tėvų komiteto veiklą reglamentuoja nuostatai, kuriems pritaria Gimnazijos taryba ir 

tvirtina Gimnazijos direktorius. 

 

II SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO STRUKTŪRA 

 

4. Pirmajam Komiteto posėdžiui vadovauja buvusio tėvų komiteto pirmininkas. 

5. Tėvų komitetą sudaro visų Prienų r. Jiezno gimnazijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

grupių ir visų Gimnazijos klasių deleguoti atstovai: kiekviena grupė ir klasė deleguoja po vieną 

atstovą.  

6. Tėvų komitetas renkamas dvejiems metams, už savo veiklą atsiskaito Gimnazijos 

tarybai ir visuotiniame tėvų susirinkime. 

7. Grupių/klasių tėvų komitetai renkami pirmuose mokslo metų klasių tėvų 

susirinkimuose dvejų metų kadencijai. Jeigu Tėvų komiteto narys palieka bendruomenę iki 

kadencijos pabaigos, jo vietą užima kitas grupės/klasės deleguotas asmuo.  

8. Jeigu Tėvų komiteto narys netinkamai vykdo numatytas pareigas arba jų nevykdo, Tėvų 

komiteto pirmininkas, gavęs daugiau nei pusės komiteto narių pritarimą, turi teisę kreiptis į narį 

delegavusią grupę ir prašyti atšaukti paskirtą narį ir deleguoti kitą.  

9. Tėvų komitetui vadovauja pirmininkas, kuris renkamas dvejiems metams atviru 

balsavimu pirmame susirinkime po Tėvų komiteto suformavimo. Pirmajame Komiteto posėdyje 

renkamas pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.  

 

III SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 



10. Pirmininkas organizuoja Komiteto veiklą, šaukia posėdžius ir jiems vadovauja. 

Gimnazijos direktorius ir kitų savivaldos institucijų atstovai, Gimnazijos bendruomenės nariai 

Komiteto posėdyje gali dalyvauti kviestojo nario teisėmis. 

11. Tėvų komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Posėdis gali būti 

organizuojamas kontaktiniu arba nuotoliniu būdu. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau 

kaip du trečdaliai visų Komiteto narių. 

12. Nutarimai priimami dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma. Jei balsuojant balsai 

pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. 

13. Komitete renkami tėvai į Gimnazijos tarybą dvejų metų kadencijai. Pirmininko ir narių 

kadencijų skaičius neribojamas. 

14. Komiteto funkcijos:  

14.1. telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokiniais ir 

mokytojais bei pagalbos mokiniui specialistais;koordinuoja ir skatina grupių/klasių tėvų komitetų 

veiklą;  

14.2. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, kitomis gimnazijos savivaldos 

institucijomis ir teikia siūlymus ugdymo proceso tobulinimo ir ugdymo aplinkos gerinimo 

klausimais;  

14.3.  padeda spręsti mokinių pamokų lankomumo, sveikatingumo, drausmės pažeidimo  ir 

kitas problemas; 

14.4.  talkina organizuojant ir įgyvendinant sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę veiklą; 

14.5.  padeda grupių/klasių auklėtojams; 

14.6.  kartu su administracija planuoja visuotinius tėvų susirinkimus; 

  14.7. deleguoja narius į paramos lėšų skirstymo Komisiją, strateginio plano, veiklos,  

ugdymo planų rengimo ir kitas darbo grupes; 

14.8.  inicijuoja Komiteto nuostatų pakeitimus; 

14.9.  deleguoja 4 narius į Gimnazijos tarybą.  

 

IV SKYRIUS  

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
  

15. Tėvų komiteto posėdžio protokolas yra Gimnazijos veiklos dokumentas. Byla, kurią 

veda Tėvų komitetas, įrašoma į Gimnazijos dokumentacijos planą ir perduodama saugoti į 

Gimnazijos archyvą;   

16. Tėvų komiteto posėdžio ar susirinkimo metu rašomas protokolas, kurį pasirašo Tėvų 

komiteto pirmininkas ir sekretorius. Tėvų komiteto posėdžių ar susirinkimų pranešėjai savo 

pranešimus pateikia sekretoriui. Pranešimai pridedami kaip priedai prie protokolo. Tėvų 

komiteto protokolą sekretorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po posėdžio perduoda Tėvų 

komiteto pirmininkui ir administracijai. 

17. Tėvų komiteto nuostatus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Jiezno gimnazijos 

direktorius.  

18. Tėvų komiteto nuostatai keičiami pirmininko, narių ir/ar  Gimnazijos tarybos nario 

iniciatyva.  

19 . Tėvų komiteto nuostatai nustoja galioti patvirtinus naują tvarką.   

 

 

__________________________ 


