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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiuose  nuostatuose  apibrėžiama  Vilniaus  Šolomo  Aleichemo  ORT  gimnazijos
(toliau – Gimnazija) Tėvų Tarybos (toliau – Tėvų Taryba) veikla. 

1.2. Tėvų  Taryba  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  LR
Švietimo  įstatymu  bei  kitais  įstatymais  ir  norminiais  teisės  aktais,  Vilniaus  miesto
savivaldybės  Švietimo skyriaus  dokumentais,  Gimnazijos  nuostatais  ir  kitais  veiklos
dokumentais bei šiais Tėvų Tarybos nuostatais.

1.3. Tėvų  Taryba  yra  Gimnazijos  savivaldos  institucija,  atstovaujanti  Gimnazijos
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kurios tikslas yra užtikrinti galimybę tėvams
tiesiogiai ir efektyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje, sprendžiant aktualius Gimnazijos
veiklos klausimus, taip pat būti tarpininku tarp Gimnazijoje besimokančių mokinių tėvų
bendruomenės, Gimnazijos administracijos bei Gimnazijos Tarybos.  

1.4. Tėvų  Taryba  savo  veiklą  grindžia  bendrų  tikslų,  demokratijos,  žodžio  laisvės,
teisėtumo,  iniciatyvų  skatinimo,  geros  moralės,  nuomonių  įvairovės,  tolerancijos  ir
konsensuso paieškos principais. 

1.5. Gimnazijos Tėvų Taryba nėra juridinis asmuo. 
1.6. Tėvų  Tarybos nuostatai  tvirtinami Tėvų  Tarybos susirinkimo 2/3 balsų  dauguma.

Nuostatams pritaria  Gimnazijos direktorius (-ė) ir Gimnazijos Taryba.
1.7. Tėvų Tarybos nuostatuose apibrėžiamos Tėvų  Tarybos funkcijos, sudėtis, rinkimų

tvarka,  valdymas,  veiklos  organizavimas,  darbo  reglamentas,  teisės,  pareigos,
atstovavimas ir atskaitomybė.

2. PAGRINDINĖ TĖVŲ TARYBOS VEIKLA IR FUNKCIJOS 

Tėvų Taryba: 
2.1. Atstovauja Gimnazijos mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) interesams.
2.2. Kartu  su  Gimnazijos  administracija  ir  Gimnazijos  Taryba  skatina  šeimų  ir

Gimnazijos bendradarbiavimą, stiprios ir aktyvios Gimnazijos bendruomenės kūrimą.
2.3. Telkia Gimnazijos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) tam, kad būtų įgyvendinti

Gimnazijos tikslai ir uždaviniai, numatyti Gimnazijos steigimo ir vidaus dokumentuose,
užtikrintas Gimnazijos vertybių saugojimas ir įgyvendinimas. 

2.4. Skatina  ir  įgalina  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  įsitraukti  į  aktyvų  dalyvavimą
Gimnazijos  veikloje,  mokinių  formaliojo  ir  neformaliojo  ugdymo  procese,  telkia
mokinių  tėvus  (globėjus,  rūpintojus)  bendradarbiavimui  su  mokytojais  bei  pagalbą
mokiniui teikiančiais specialistais. 

2.5. Rūpinasi  žydų  istorijos,  religinių  ir  kultūrinių  tradicijų,  hebrajų  bei  jidiš  kalbų
puoselėjimu. 
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2.6. Rūpinasi ir dalyvauja vertybiniame mokinių ugdyme, aktyvaus ir sveiko gyvenimo
būdo propagavime,  žalingų įpročių prevencijoje.

2.7. Bendradarbiaudama  su  Gimnazijos  administracija  ir  Gimnazijos  Taryba  rūpinasi
Gimnazijos garbe ir geru įvaizdžiu visuomenėje. 

2.8. Rūpinasi prasmingų Gimnazijos tradicijų, skatinančių bendruomeniškumą, kūrimu,
jų įtvirtinimu bei stiprinimu.  

2.9. Svarsto  tėvų  pageidavimus  ir  teikia  pasiūlymus  bei  rekomendacijas  Gimnazijos
administracijai  ir/ar  Gimnazijos  Tarybai  dėl  Gimnazijos  veiklos  perspektyvų,
pagrindinių darbo krypčių ir veiklos principų. 

2.10. Dalyvauja Gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžia iškilusias
problemas. 

2.11. Iškelia tėvų iniciatyvas dėl formaliojo ir neformaliojo ugdymo, mokinių drausmės,
Gimnazijos  taisyklių,  saugos  ir  sveikatos  bei  kitais  klausimais  bei  perduoda  jas
Gimnazijos Tarybai ir/ar Gimnazijos administracijai. 

2.12. Dalyvauja  ugdymo  kokybės  stiprinime,  padeda  Gimnazijos  administracijai  ir
Gimnazijos Tarybai spręsti mokinių palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimo klausimus. 

2.13. Talkina organizuojant ir įgyvendinant bendrus sporto, meno, kultūrinius, mokslinius
ir kitus renginius bei programas Gimnazijos bendruomenei. 

2.14. Padeda Gimnazijai  spręsti  iškilusius  mokinių  sveikatingumo,  maitinimo,  pamokų
lankymo bei saugumo problemas ir higienos bei drausmės pažeidimo klausimus.

2.15. Bendradarbiauja su Gimnazijos administracija bei Gimnazijos Taryba sprendžiant
ūkinius ir finansinius Gimnazijos veiklos klausimus. 

2.16. Dalyvauja mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų kūrime: svarsto
ir teikia pasiūlymus mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos programai, vidaus
darbo  tvarkos  taisyklėms ir  jų  pakeitimams,  ugdymo planui,  ugdymo organizavimo
tvarkai ir kitų mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų formavimui.

2.17. Svarsto Gimnazijos direktoriaus (-ės) ir Gimnazijos Tarybos deleguotus klausimus.
2.18. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų bendruomenių veiklą.
2.19. Bendradarbiauja  su  klasių  tėvų  komitetais,  kurie  padeda  klasių  auklėtojams

organizuoti  mokinių  kultūrinę  veiklą,  poilsį,  aktyvaus  ir  sveiko  gyvenimo  būdo
propagavimą,  žalingų įpročių prevenciją, vertybinio ugdymo programas.

2.20. Teikia pasiūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką. 
2.21. Pagal galimybes ir kompetenciją  organizuoja ir teikia dalykinę  ir  kitokią  pagalbą

Gimnazijos administracijai.
2.22. Talkina Gimnazijai ieškant rėmėjų. 
2.23. Svarsto Gimnazijos* ir Tėvų Tarybos nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo

ir/ar papildymo.
2.24. Svarsto kitus Gimnazijos bendruomenei aktualius klausimus. 
2.25. *Atstovauja  Gimnazijos  mokinių  tėvams  Gimnazijos  Taryboje  ir  santykiuose  su

Gimnazijos administracija.
2.26. *Renka  ir  deleguoja  Gimnazijos  mokinių  tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  atstovus  į

Gimnazijos Tarybą; 

*Pastaba:  šie  Tėvų  Tarybos  nuostatų  punktai  (2.25  ir  2.26)  bus  aktualūs  atitinkamai  pakeitus
Gimnazijos nuostatus.  

3. TĖVŲ TARYBOS SUDĖTIS, RINKIMŲ TVARKA, STRUKTŪRA, VALDYMAS 

3.1. Tėvų Tarybą sudaro visų Gimnazijos klasių išrinkti (-os) atstovai (-ės) į Gimnazijos
Tėvų Tarybą.  
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3.2. Tėvų  Tarybą  sudaro  tiek  narių,  kiek  yra  klasių  tais  mokslo  metais.  Kiekviena
Gimnazijos klasė deleguoja po vieną tėvų atstovą (-ę) turintį (-čią) balso teisę. Vienas (-
a) tėvų atstovas (-ė)  gali atstovauti tik vienai klasei.

3.3. Tėvų Taryba renkama 3 metams. 
3.4. Aktuali Tėvų  Tarybos sudėtis skelbiama Gimnazijos internetinėje svetainėje. Taip

pat  nurodomi  Tėvų  Tarybos  narių  kontaktai  ir  kuriai  Gimnazijos  klasei  yra
atstovaujama.   

3.5. Kiekvienų  mokslo metų  pradžioje Tėvų  Taryba yra papildoma naujai suformuotų
Gimnazijos klasių tėvų atstovais (-ėmis), o mokslo metų pabaigoje ją palieka Gimnaziją
baigusių klasių tėvų atstovai (-ės). Nauji Tėvų Tarybos nariai renkami iki Tėvų Tarybos
kadencijos pabaigos.          

3.6. Klasių  tėvų  atstovai  (-ės)  į  Tėvų  Tarybą  renkami  klasės  tėvų  susirinkime  (ar
pasikeisdami  nuomonėmis  elektroniniu  paštu  bei  nuotolinėmis  ryšio  priemonėmis)
remiantis  visuotinumo,  lygiateisiškumo ir  demokratiškumo principais.  Atstovai  (-ės)
renkami  (-os)  atviru  balsavimu,  paprasta  balsų  dauguma,  protokolas  nėra  būtinas.
Iškilus  abejonėms ir/ar  ginčams dėl  konkrečios  klasės  tėvų  atstovų  (-ių)̨  rinkimų  ar
rezultatų, šaukiamas pakartotinis klasės tėvų susirinkimas, kuriame rinkimų rezultatai
protokoluojami, protokolas perduodamas Tėvų Tarybai. 

3.7. Tėvų  Tarybos  nariui  (-ei)  atsistatydinus  ar  dėl  kitų  priežasčių  negalint  eiti  savo
pareigų,  renkamas  naujas  (-a)  Tėvų  Tarybos  narys  (-ė),  vadovaujantis  šiuose
nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka.

3.8. Pirmajam Tėvų  Tarybos posėdžiui  (iki  Tėvų  Tarybos pirmininko (-ės)  išrinkimo)
pirmininkauja susirinkimo išrinktas (-a) Tėvų Tarybos narys (-ė). 

3.9. Tėvų Tarybos pirmininkas (-ė).
3.9.1. Gimnazijos Tėvų Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja  pirmininkas (-
ė) bei du jo pavaduotojai (-jos), renkami (-os) visai 3 metų Tėvų Tarybos kadencijai.

3.9.2. Tėvų Tarybos pirmininkas (-ė):
3.9.2.1. organizuoja Tėvų Tarybos veiklą;
3.9.2.2. bendradarbiaudamas  (-a)  su  Gimnazijos  administracija,  Gimnazijos

Taryba, dalykinių darbo grupių vadovais ir kitais Tėvų Tarybos nariais rengia
posėdžių darbotvarkes;

3.9.2.3. šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja;
3.9.2.4. atstovauja  Tėvų  Tarybai  santykiuose  su  Gimnazijos  Taryba  ir

Gimnazijos  vadovybe.
3.9.2.5. atstovauja Gimnazijos mokinių tėvams.  

3.9.3. Pirmininkui  (-ei)  nesant,  jo  (jos)  funkcijas  vykdo pavaduotojas  (-ja)  arba
vienas (-a) iš Tėvų Tarybos narių, laikinai paskirtas (-a) Tėvų Tarybos sprendimu.

3.9.4. Tėvų Tarybos pirmininkui (-ei) palikus Gimnaziją, atsistatydinus ar dėl kitų
priežasčių  negalint  eiti  savo  pareigų,  iki  Tėvų  Tarybos  kadencijos  pabaigos
renkamas naujas pirmininkas (-ė).

3.10. Tėvų Tarybos posėdžiai.
3.10.1. Tėvų Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip keturis kartus per mokslo

metus.  Reikalui  esant  gali  būti  šaukiami  neeiliniai  Tėvų  Tarybos  posėdžiai.
Susirinkimo pabaigoje numatoma preliminari kito Tėvų Tarybos posėdžio data. 

3.10.2. Kvietimai  į  posėdį,  planuojama  darbotvarkė  ir  susijusi  medžiaga  Tėvų
Tarybos  nariams  pateikiama  elektroniniu  paštu  ne  vėliau  kaip  10  dienų  iki
numatytos posėdžio datos.

3.10.3. Tėvų Tarybos darbotvarkė nė vėliau kaip 10 dienų iki numatytos posėdžio
datos skelbiama Gimnazijos interneto svetainėje ir Tamo dienyne. 

3.10.4. Tėvų Tarybos nariai išplatina planuojamo posėdžio darbotvarkę bei susijusią
medžiagą  savo  atstovaujamos  klasės  tėvams  ir  prireikus  paprašo  pateikti  savo
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pasiūlymus. 
3.10.5. Tėvų  Tarybos nariai  yra skatinami aptarti  darbotvarkės klausimus su savo

atstovaujamos klasės mokinių  tėvais ir sužinoti jų  vyraujančią  nuomonę  vienu ar
kitu klausimu.   

3.10.6. Tėvų  Tarybos  nariai  savo  iniciatyva  arba  gavę  savo  atstovaujamų  klasių
mokinių tėvų pageidavimus gali teikti pasiūlymus dėl posėdžio darbotvarkės ir/ar
susijusios medžiagos papildymo, kurie turi būti pateikti ne vėliau kaip 5 dienos iki
numatytos posėdžio datos.

3.10.7. Gavęs  visus  papildymus  ir  pasiūlymus,  Tėvų  Tarybos  pirmininkas  (-ė)
sprendžia ar juos priimti.   Jeigu Tėvų Tarybos pirmininkas (-ė) pateikto pasiūlymo
nepriima, pasiūlymą dėl darbotvarkės ar papildomos medžiagos prijungimo pateikęs
(-usi)  Tėvų  Tarybos narys (-ė)  gali  prašyti  klausimą  dėl  darbotvarkės papildymo
arba medžiagos  prijungimo dar  kartą  spręsti  visos  Tėvų  Tarybos prieš  tvirtinant
galutinę posėdžio darbotvarkę.

3.10.8. Neeilinis Tėvų Tarybos posėdis gali būti šaukiamas:
3.10.8.1. Tėvų Tarybos pirmininko (-ės);
3.10.8.2. 1/3 Tėvų  Tarybos narių  prašymu, kurie ir  formuoja tokio neeilinio

posėdžio darbotvarkę.
3.10.8.3. Gimnazijos  Tarybos  arba  Gimnazijos  direktoriaus  (-ės)  prašymu,

jeigu yra pageidaujama, kad Tėvų Taryba išnagrinėtų ir pateiktų savo nuomonę
vienu ar kitu klausimu. Tokiu atveju posėdžio darbotvarkė nustatyta tvarka gali
būti papildoma ir kitais klausimais. 

3.10.8.4. Neeiliniam Tėvų Tarybos posėdžiui netaikomi šių Nuostatų 3.10.2. -
3.10.6. punktų reikalavimai dėl išankstinio posėdžio darbotvarkės paskelbimo ir
pasiūlymų pateikimo terminių.  

3.10.9. Tėvų  Tarybos  posėdžiai  yra  teisėti,  jei  juose  dalyvauja  1/2  narių.  Tėvų
Tarybos nariai darbotvarkėje numatytais klausimais gali iš anksto raštu pateikti savo
nuomonę;  taip  savo nuomonę  pateikęs  narys  (-ė)  laikomas  (-a)  dalyvavęs  (-usi)
posėdyje tuo klausimu dėl kurio jis (ji) išreiškė savo nuomonę.

3.10.10. Prireikus ir  daugumai Tėvų  Tarybos narių  pritarus į  Tėvų  Tarybos posėdį
svečio teisėmis gali būti kviečiami dalyvauti Gimnazijos administracijos atstovai,
Gimnazijos Tarybos, Gimnazijos Mokytojų Tarybos ir Gimnazijos Mokinių Tarybos
atstovai ar kiti asmenys, kurių dalyvavimas yra būtinas tinkamam ir objektyviam
svarstomo klausimo išsprendimui.

3.10.11. Tėvų Tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
3.10.11.1. Posėdžio protokolą  surašo posėdžio sekretorius (-ė),  kuris  (kuri)  iš

Tėvų Tarybos narių yra paskiriamas (-a) prieš prasidedant posėdžiui.
3.10.11.2. Posėdžio  protokolą  pasirašo  Tėvų  Tarybos  pirmininkas  (-ė)  ir

posėdžio sekretorius (-ė).
3.10.11.3. Tėvų  Tarybos posėdžio protokolai  ne vėliau,  kaip per  5 dienas po

posėdžio  yra  viešai  paskelbiami  Gimnazijos  interneto  svetainėje  ir  Tamo
dienyne.    

3.10.12. Tėvų Tarybos sprendimų priėmimas. 
3.10.12.1. Siekiant  Tėvų  Taryboje  ir  visoje  Gimnazijoje  gero  bendravimo

klimato,  demokratijos  bei  nuomonių  įvairovės  principų  įgyvendinimo,  Tėvų
Tarybos  posėdžiuose  sprendimus  siekiama  priimti  bendru  sutarimu,  t.  y.
konsensuso paieškos principu. 

3.10.12.2. Nesant galimybės pasiekti bendro sutarimo (konsensuso), nutarimai
priimami  dalyvaujančių  narių  balsų  dauguma.  Balsams pasidalijus  po  lygiai,
lemiamu laikomas posėdžio pirmininko (-ės) balsas. 

3.10.12.3. Paprastai  Tėvų  Tarybos  posėdžiuose  balsuojama  atvirai  rankos
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pakėlimu ar kitaip išreiškiant savo valią. 
3.10.12.4. Sprendžiant  asmeninius  klausimus  ir  to  pageidaujant  posėdyje

dalyvaujančių Tėvų Tarybos narių daugumai, gali būti balsuojama slaptai. Jeigu
asmeniniais  klausimais  yra  rengiamas slaptas  balsavimas,  sudaroma Rinkimų
komisija  iš  ne  mažiau  kaip  3  asmenų,  kuri  iš  savo  tarpo  išsirenka  Rinkimų
komisijos pirmininką. Rinkimų komisija yra atsakinga už skaidrų, demokratišką
ir teisingą balsavimo surengimą.  

3.10.12.5. Nepasiekus bendro sutarimo (konsensuso) ir išsiskyrus Tėvų Tarybos
narių  nuomonėms, mažumoje likę  Tėvų  Tarybos nariai gali  pateikti  atskirąją
nuomonę, kuri yra neatskiriama Tėvų Tarybos sprendimo dalis ir yra skelbiama
kartu su daugumos sprendimu.   

3.10.12.6. Tėvų  Tarybos  nariai  sprendimus  gali  priimti  ir  pasikeisdami
nuomonėmis elektroniniu paštu ar nuotolinėmis ryšio priemonėmis, jeigu nekyla
abejonių  dėl  asmens  tapatybės  ir  jeigu  už  priimamą  sprendimą  pasisako
kvalifikuota dauguma, t.y. daugiau kaip pusė visų Tėvų Tarybos narių.   

3.11. Tėvų  Tarybos  išvados  ir  pasiūlymai,  teikiami  Gimnazijos  administracijai,
Gimnazijos  Tarybai  ir  klasių  tėvų  komitetų  pirmininkams  yra  rekomendacinio
pobūdžio, kol* Gimnazijos nuostatuose nebus numatyta kitaip. 

3.12. Specifinių  klausimų  sprendimams  Tėvų  Taryba  iš  savo  narių  suformuoja
pastoviai veikiančias arba laikinas dalykines darbo grupes.
3.12.1. Tėvų  Taryba iš  savo narių  suformuoja  ir  paskirsto  narius  į  šias  pastoviai

veikiančias dalykines darbo grupes:
3.12.1.1. ugdymo kokybės;
3.12.1.2. bendruomenės stiprinimo;
3.12.1.3. mokymosi aplinkos gerinimo; 
3.12.1.4. žydų  religinių  ir  kultūrinių  tradicijų,  hebrajų  bei  jidiš  kalbos

puoselėjimo;
3.12.1.5. vaiko  gerovės,  aktyvaus  ir  sveiko  gyvenimo  būdo  skatinimo  bei
žalingų įpročių prevencijos.

3.12.2. Kitų  svarbių  klausimų  sprendimui  gali  būti  sudaromos  kitos  pastovios  ar
laikinos dalykinės darbo grupės.

3.12.3. Kiekvienai darbo grupei vadovauja vienas iš Tėvų Tarybos narių. Tas pats
narys negali vadovauti daugiau nei vienai dalykinei darbo grupei.  

3.12.4. Vienas Tėvų Tarybos narys gali dalyvauti keliose dalykinėse darbo grupėse. 

4. TĖVŲ TARYBOS BEI JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Tėvų Taryba, savo tiesioginių funkcijų vykdymui turi teisę:
4.1.1. iš  Gimnazijos  administracijos  gauti  visą  reikiamą  informaciją  apie

Gimnazijos veiklą, susipažinti su Gimnazijos darbo planais;
4.1.2. iš  Gimnazijos  Tarybos,  Mokytojų  Tarybos  ir  Mokinių  Tarybos  gauti  visą

reikiamą informaciją apie jų veiklą ir sprendžiamus klausimus; 
4.1.3. nemokamai naudotis Gimnazijos patalpomis šį klausimą iš anksto suderinus

su Gimnazijos administracija; 
4.1.4. dalyvauti  svarstant  ugdymo  proceso  organizavimo  ir  kitus  esminius

Gimnazijos veiklos klausimus. 
4.2. Kiekvienas Gimnazijos Tėvų Tarybos narys (-ė):

4.2.1. vadovaujasi nešališkumo, demokratiškumo, pagarbos kitai nuomonei,  etikos,
gero elgesio ir moralės principais;

4.2.2. jaučia  atsakomybę  bei  įsipareigoja  sąžiningai  atlikti  jam  (jai)  pavestas
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užduotis;
4.2.3. išsako atstovaujamos klasės mokinių tėvų nuomonę svarstomais klausimais,

aktyviai dalyvauja Gimnazijos Tėvų Tarybos veikloje;
4.2.4. aktyviai dalyvauja bent vienoje Tėvų Tarybos dalykinėje darbo grupėje;
4.2.5. turi teisę gauti visą informaciją, būtiną Tėvų Tarybos nario (-ės) pareigoms

vykdyti; 
4.2.6. turi teisę dalyvauti Gimnazijos renginiuose;
4.2.7. turi teisę ir pareigą ieškoti galimybių finansiškai ar kitaip padėti Gimnazijai;
4.2.8. yra  susipažinęs  (-usi)  su  Gimnazijos  bei  Tėvų  Tarybos  nuostatais  ir  tai

patvirtinęs (-usi) savo parašu. 

5. ATSTOVAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ
 

5.1. Tėvų Taryba už savo veiklą ne rečiau kaip kartą per mokslo metus ugdymo proceso
metu atsiskaito Gimnazijos tėvų bendruomenės nariams, pateikdama metinę savo veikos
ataskaitą.

5.2. Tėvų Tarybos nariai už Tėvų Tarybos veiklą reguliariai atsiskaito juos delegavusių
klasių tėvams.

5.3. Jeigu  Tėvų  Tarybos  narys  (-ė)  netenkina  jį  delegavusios  klasės  mokinių  tėvų
lūkesčių, jie turi teisę atšaukti paskirtą Tėvų Tarybos narį (-ę) ir paskirti kitą.

5.4. Jeigu Tėvų Tarybos narys yra pasyvus (t. y. nedalyvauja daugiau nei pusėje Tėvų
Tarybos  susirinkimų  ar  nedalyvauja  dalykinių  darbo  grupių  veikloje),  nevykdo arba
vykdo netinkamai Tėvų Tarybos nuostatuose nustatytų pareigų, arba nesilaiko etikos,
gero elgesio ir moralės normų bei elgiasi konfliktiškai, Tėvų Tarybos pirmininkas (-ė),
gavęs (-usi) daugiau nei pusės visų Tėvų Tarybos narių pritarimą, turi teisę kreiptis į
klasės, delegavusios tą narį, tėvus ir prašyti jų išrinkti bei deleguoti kitą Tėvų Tarybos
narį. Šis  prašymas yra rekomendacinis ir nėra privalomas atitinkamos klasės mokinių
tėvams.

5.5. *Tėvų  Tarybos nariai,  deleguoti  į  Gimnazijos Tarybą,  atsiskaito Tėvų  Tarybai  ir,
esant bendruomenės pageidavimui, visuotiniame tėvų ar konkrečios klasės susirinkime.

*Pastaba: šis Nuostatų punktas bus aktualus atitinkamai pakeitus Gimnazijos nuostatus. 

6. KLASIŲ TĖVŲ KOMITETAI

6.1. Kiekvienoje Gimnazijos klasėje veikia Klasės tėvų komitetas, kurį renka klasės tėvų
susirinkimas balsų dauguma.

6.2. Išrinkti  Klasės  tėvų  komitetų  pirmininkai  arba  deleguoti  klasės  tėvų  atstovai
dalyvauja Gimnazijos Tėvų Taryboje.

6.3. Klasės  tėvų  komitetai  kartu  su  klasės  auklėtoju  (-a)  planuoja  klasės  tėvų
susirinkimus  ir  padeda  klasių  auklėtojams  spręsti  iškilusius  įvairaus  pobūdžio
klausimus.

6.4. Klasės tėvų  komitetai už  savo veiklą  atsiskaito klasės tėvų  susirinkimui ir (esant
reikalui) Gimnazijos Tėvų Tarybai.

7.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Gimnazijos  Tėvų  Tarybos  nuostatai  gali  būti  keičiami  Gimnazijos  Tėvų  Tarybos
arba  Gimnazijos  visuotinio  tėvų  susirinkimo  iniciatyva.  Gimnazijos  Tėvų  Tarybos
nuostatų  pakeitimus  ar  naujus  nuostatus  tvirtina  Gimnazijos  Tėvų  Taryba 2/3  balsų
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dauguma arba Gimnazijos visuotinis tėvų susirinkimas paprasta balsų dauguma.
7.2. Gimnazijos  Tėvų  Taryba nustoja  veikusi  visuotinio  Gimnazijos  tėvų  susirinkimo

sprendimu, priimto 4/5 balsų dauguma ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 

Tėvų Tarybos nuostatai patvirtinti 2020 m. gegužės 5 d. Gimnazijos Tėvų Tarybos posėdyje. 

Gimnazijos Tėvų Tarybos pirmininkas: Ronaldas Račinskas 

Tėvų Tarybos nuostatams pritarta:

Gimnazijos direktorė: Ruth Reches 

Gimnazijos Tarybos pirmininkė: Jelena Antonova 
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