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ZARASŲ R. ANTAZAVĖS JUOZO GRUODŽIO GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos taryba -  aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija (toliau 
gimnazijos taryba), atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir 
vietos bendruomenei. Už savo veiklą gimnazijos taryba atsiskaito ją  rinkusiems gimnazijos 
bendruomenės nariams.

2. Gimnazijos taryba sudaroma laikantis demokratinių rinkimų principų: aiškumo ir 
skaidrumo, rinkimų slaptumo, atstovavimo, konkurencijos ir periodiškumo.

3. Gimnazijos tarybos veiklą reglamentuoja tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina 
gimnazijos direktorius.

4. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 
kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais įstatymais, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo 
ministro įsakymais, gimnazijos steigėjo potvarkiais, gimnazijos bei gimnazijos tarybos nuostatais.

5. Gimnazijos taryba renkama 2 metams. Kasmet vietoj išvykusių išrenkami nauji
nariai.

II. GIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Gimnazijos tarybą sudaro 12 narių: 4 mokytojų atstovai, 3 gimnazijoje nedirbančių 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 1 Antazavės vaikų globos namų atstovas, 3 moksleivių 
atstovai, 1 vietos bendruomenės atstovas. Mokiniai iki 14 m. į tarybą nerenkami.

7. Gimnazijos taryba sudaroma gimnazijos nuostatais patvirtinta procedūra, laikantis 
demokratinių rinkimų principų. Į gimnazijos tarybą nariai renkami tokia tvarka:

7.1. Mokinių atstovus renka mokinių taryba posėdžio metu slaptu balsavimu balsų
dauguma.

7.2. Mokytojų atstovus renka mokytojų taryba posėdžio metu slaptu balsavimu balsų
dauguma.

7.3. Tėvus (globėjus, rūpintojus) renka tėvai visuotinio gimnazijos tėvų susirinkimo 
metu slaptu balsavimu balsų dauguma.

7.4. Antazavės vaikų globos namų atstovą renka Antazavės vaikų globos namų Taryba.
7.5. Vietos bendruomenės atstovą deleguoja Antazavės seniūnijos seniūnaičių sueiga.
8. Tarybos narių kadencija dveji metai.
9. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai per pirmą tarybos posėdį slaptu

balsavimu.
10. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus.
11. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai jos narių 

Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamasis 
balsas priklauso Tarybos pirmininkui.

12. Be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami gimnazijos administracijos atstovai, 
kiti su ugdymo procesu susiję asmenys, socialinių partnerių atstovai, gimnazijos bendruomenės 
nariai, nesantys tarybos nariai.

13. Mokiniai tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.
14.Gimnazijos tarybos posėdžiai protokoluojami, nurodant darbotvarkę ir priimtus 

nutarimus. Su priimtais nutarimais supažindinama gimnazijos bendruomenė. Nutarimai skelbiami 
mokytojų kambaryje ir antro aukšto vestibiulyje esančiuose stenduose.



15. Švietimo ir kultūros skyrius, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad 
tarybos priimami sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems gimnazijos veiklą 
reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos 
tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

16. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito ją  rinkusiems mokyklos 
bendruomenės nariams kartą per mokslo metus.

17. Gimnazijos tarybos posėdžius kviečia gimnazijos direktorius arba gimnazijos 
tarybos pirmininkas.

18. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į Gimnazijos tarybą 
organizuoja gimnazijos direktorius.

III. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS

19.Gimnazijos taryba:
19.1. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų  

įgyvendinimo priemonių;
19.2. derina Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinį veiklos planą, Gimnazijos 

darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos ugdymo planą, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius 
dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
17.13. priima sprendimus gimnazijos ugdymo plane nurodytais klausimais.

19.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar 
papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

19.4. derina Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
19.5. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas;
19.6. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;
19.7. teikia siūlymus Zarasų rajono savivaldybės administracijai dėl Gimnazijos 

materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
19.8. svarsto mokytojų tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 

institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;
19.9. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių 

ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygų sudarymo;
19.10. renka atstovus į Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisiją;
19.11. derina mokymo priemonių užsakymą;
19.12. inicijuoja vietos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą;
19.13. gali spręsti ir kitus su gimnazijos veikla susijusius klausimus;
19.14. konfliktines situacijas sprendžia tik gavusi raštišką kurio nors gimnazijos 

bendruomenės nario prašymą.

IV. VADOVAVIMAS GIMNAZIJOS TARYBAI

20. Gimnazijos tarybos pirmininkas:
20.1. Gimnazijos tarybos pirmininkas renkamas visai tarybos kadencijai iš tarybos 

narių slaptu balsavimu;
20.2. atsako už tarybos veiklos organizavimą ir dokumentacijos tvarkymą;
20.3.vadovauja tarybos posėdžiams, atstovauja tarybai bendraujant su kitomis 

institucijomis, pasirašo tarybos veiklos dokumentus;
20.4. turi lemiamo balso teisę, tarybos narių balsams pasiskirsčius po lygiai;
20.5. gali būti nušalintas nesibaigus kadencijai, jei už tai pasisako daugiau kaip pusė 

tarybos narių;
21. Nesant gimnazijos tarybos pirmininko, jo funkcijas vykdo pirmininko 

pavaduotojas.
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22. Gimnazijos tarybos sekretorius:
22.1. Gimnazijos sekretorius renkamas pirmo posėdžio metu, atviru tarybos narių

balsavimu;
22.2. nevėliau kaip prieš tris dienas iki posėdžio praneša posėdžio laiką, vietą ir

darbotvarkę;
22.3. tvarko Gimnazijos dokumentaciją ir metų pabaigoje sutvarkytą medžiagą 

perduodą gimnazijos sekretorei, vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklėmis.

V. BAIGAIMOSIOS NUOSTATOS

23. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.
24. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami ir papildomi, pasikeitus bendriesiems 

gimnazijų nuostatams, gimnazijos vadovybės iniciatyva.
25. Gimnazijos nuostatai gali būti keičiami, jei to reikalauja 2/3 tarybos narių.
26. Gimnazijos taryba nutraukia savo veiklą likviduojant arba reorganizuojant

gimnaziją.


