
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS 

GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1.  Gimnazijos tarybos nuostatai reglamentuoja Vilniaus Jono Basanavičiaus Gimnazijos (toliau – 

Gimnazija) Tarybos organizavimo bendrąją tvarką. Nuostatus tvirtina Gimnazijos taryba, o pasirašo 

Gimnazijos tarybos pirmininkas. 

1.2. Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) 

ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

1.3. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 tėvai, 5 mokytojai, 5 mokiniai. 

1.4. Gimnazijos taryba pirmame posėdyje po narių išrinkimo arba perrinkimo išrenka slaptu arba atviru 

balsavimu Gimnazijos tarybos pirmininką, jo pavaduotoją, sekretorių. Gimnazijos direktorius negali būti 

Gimnazijos tarybos pirmininku arba nariu, tačiau gali dalyvauti kviestinio svečio teisėmis Gimnazijos 

tarybos susirinkimuose be balso teisės. 

1.5. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu,  LR Švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, Vilniaus Jono Basanavičiaus 

gimnazijos nuostatais, Vilniaus m. savivaldybės sprendimais, švietimo priežiūrą vykdančių institucijų 

teisės aktais ir šiais nuostatais.  

1.6. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai gimnazijos bendruomenei. 

1.7. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, t. y. kas treji metai. 

1.8. Išvykus Gimnazijos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime. 

1.9. Gimnazijos tarybos sudėtis, posėdžių datos ir darbotvarkės yra skelbiami Gimnazijos internetinėje 

svetainėje. 

 

2. GIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Gimnazijos tarybos veiklos organizavimo formos yra posėdžiai. Posėdžiai šaukiami esant reikalui, 

bet ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdžius šaukia ir organizuoja Gimnazijos tarybos pirmininkas. 

Jam nesant – Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas. 

2.2. Gimnazijos taryba gali organizuoti tiek uždarus, tiek atvirus posėdžius, kuriuose turi teisę dalyvauti 

kiti bendruomenės nariai, socialiniai partneriai. 

2.3. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Gimnazijos tarybos narių. Nutarimai priimami visų 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Gimnazijos tarybos 

pirmininko balsas. 

2.4. Esant reikalui, gali būti sušauktas neeilinis Gimnazijos tarybos posėdis. 

2.5. Tarybos posėdžiai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo posėdžiui pirmininkavęs asmuo ir 

sekretorius. 

 

3. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

3.1. Gimnazijos taryba aprobuoja ir suderina Gimnazijos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, metinį 

veiklos planą, strateginį planą, ugdymo planą. 

3.2. Svarsto, planuoja ir kontroliuoja Gimnazijos gaunamų 2 proc. paramos lėšų paskirstymą.  

3.3. Aprobuoja ir suderina įsigyjamų vadovėlių, mokymo priemonių sąrašus. 

3.4. Teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui vertinant jo ir kitų darbuotojų darbo rezultatus ir veiklą, 

pritaria Gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijai, vertina Gimnazijos vadovų 

veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis.  

3.5. Gimnazijos taryba kartu su tėvais, mokytojais, mokiniais ir administracija sprendžia visus 

Gimnazijai aktualius klausimus.  



 

4. GIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  

 

          Kiekvienas Gimnazijos tarybos narys: 

4.1. turi teisę išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti tarybos veikloje;  

4.2. jaučia atsakomybę ir įsipareigoja sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis;  

4.3.. turi teisę gauti iš Gimnazijos administracijos informaciją apie Gimnazijos veiklą. 

4.4. Gimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per 

mokslo metus. 

 

5. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS  

 

5.1. Gimnazijos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių. 

5.2. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, rinkimus į tarybą organizuoja Gimnazijos direktorius. 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

 


