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Bendrosios nuostatos 
 

1. Šiame dokumente apibrėžiama Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau 
vadinama Progimnazija) Tėvų Tarybos (toliau - Tėvų Taryba) veikla. 

2. Tėvų Taryba yra Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti Progimnazijos 
mokinių tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), kurios tikslas yra užtikrinti 
galimybę tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) tiesiogiai ir efektyviai dalyvauti 
Progimnazijos veikloje, taip pat būti tarpininku tarp Progimnazijos bendruomenės ir 
Progimnazijos bei jos steigėjo. 

3. Tėvų Taryba savo veikloje vadovaujasi bendrų tikslų, demokratijos, žodžio laisvės, 
teisėtumo, iniciatyvų skatinimo bei geros moralės ir bendro sutarimo paieškos 
principais. 

4. Tėvų Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos įstatymais, Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriaus dokumentais, 
Progimnazijos įstatais ir  nuostatais ir kitais teisiniais aktais. 

5. Progimnazijos Tėvų Taryba nėra juridinis asmuo. 

Pagrindinė Tėvų Tarybos veikla ir funkcijos 
 

1. Atstovauja Progimnazijos mokinių tėvus Progimnazijos Taryboje, santykiuose su 
Progimnazijos vadovybe, steigėju ir kitomis šalimis. 

2. Deleguoja Tėvų Tarybos pirmininką ir dar 4 (keturis) Progimnazijos mokinių tėvų 
(įtėvių globėjų, rūpintojų) atstovus į Progimnazijos Tarybą užtikrinant, kad Miglos ir 
Blindžių filialai turėtų bent po 1 (vieną), o Centro filialas bent 2 (du) tėvų atstovus 
Progimnazijos Taryboje. 

3. Turi teisę deleguoti visuomenės atstovus į Progimnazijos Tarybą. 
4. Telkia Progimnazijos mokinių tėvus (įtėvius, globėjus, rūpintojus) tam, kad būtų 

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

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

6. Dalyvauja Progimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant 
iškilusias problemas. 

7. Iškelia tėvų iniciatyvas dėl formaliojo ir neformaliojo ugdymo, mokinių elgesio, 
Progimnazijos taisyklių, saugos ir sveikatos bei kitais klausimais, bei jas perduoda 
Progimnazijos Tarybai ir/ar Progimnazijos administracijai, ir/ar Progimnazijos 
steigėjui. 

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

9. Padeda Progimnazijai spręsti iškilusius mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų 
lankymo, darbo saugos ir higienos bei elgesio pažeidimo klausimus, teikia pasiūlymus 
dėl pažeidimų prevencijos. 

10. Bendradarbiauja su Progimnazijos vadovais ir steigėju sprendžiant ūkinius ir 
finansinius Progimnazijos veiklos klausimus. 

11. Svarsto Progimnazijos valdymo institucijų deleguotus klausimus. 
12. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų bendruomenių veiklą. 
13. Teikia pasiūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką. 
14. Pagal galimybes ir kompetenciją organizuoja ir teikia dalykinę ir kitokią pagalbą 

Progimnazijai. 
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15. Talkina Progimnazijai ieškant mokyklos rėmėjų. 
16. Svarsto Tėvų Tarybos nuostatus, teikia pasiūlymus dėl jų pakeitimo ir/ar papildymo. 

Tėvų Tarybos sudėtis, rinkimų tvarka ir valdymas 
 

1. Tėvų Tarybą sudaro deleguoti tėvų atstovai. Kiekviena klasė deleguoja po vieną 
atstovą turintį balso teisę. 

2. Klasių tėvų atstovai į Tėvų Tarybą renkami klasės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo 
metų pradžioje. Atstovai renkami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma, 
protokolas nerašomas. 

3. Išrinktasis klasės atstovas pateikia Tėvų Tarybos pirmininkui savo kontaktinius 
duomenis (atstovaujamą klasę, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninio 
pašto adresą) tolimesniam bendradarbiavimui. Šiuos duomenis Tėvų Tarybos 
pirmininkui taip pat gali pateikti Progimnazijos administracija. 

4. Tėvų Taryba renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių. 
5. Tėvų Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami dviejų metų 

kadencijai atviru tėvų atstovų balsavimu, išrenkant paprasta balsų dauguma. Jų 
kadencijos laikotarpis turi sutapti su renkamos Progimnazijos Tarybos laikotarpiu. 

6. Tėvų Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius, bei deleguoti atstovai į 
Progimnazijos Tarybą savo pareigas gali eiti ne daugiau nei 2 (dvi) kadencijas iš eilės. 

7. Tiek klasės atstovo(ės), tiek Tėvų Tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ar sekretoriaus 
įgaliojimai nutrūksta šiems atsistatydinus ar jų vaikams pabaigus arba nutraukus 
ugdymosi procesą Progimnazijoje.  

8. Centro, Miglos ir Blindžių filialai savo atstovus į Progimnazijos Tarybą, bei Tėvų 
Tarybos pirmininko, jo pavaduotojo ir sekretoriaus pozicijas pasiūlo atitinkamo filialo 
atstovų susirinkime atviru tėvų atstovų balsavimu, išrenkant paprasta balsų 
dauguma. 

9. Tėvų Tarybos pirmininkas organizuoja Tėvų Tarybos veiklą, šaukia posėdžius ir jiems 
pirmininkauja. Jam nedalyvaujant, jo funkcijas vykdo jo pavaduotojas arba vienas iš 
Tarybos narių, paskirtas pirmininko arba dalyvaujančių susitarimu. Sekretorius 
elektroniniu paštu pateikia kvietimus ir planuojamą darbotvarkę Tėvų Tarybos 
nariams, bei svečiams. 

10. Tėvų tarybos pirmininkui negalint atlikti savo pareigų jį pavaduoja Tėvų tarybos 
pirmininko pavaduotojas. 

11. Tėvų tarybos sekretorius padeda Tėvų Tarybos pirmininkui  vykdyti pareigas, 
organizuoja bendruomenės apklausas, renka ir sistemina informaciją bei planuoja 
susitikimų darbotvarkę ir svarstytinus klausimus. 

12. Tėvų Tarybos posėdis gali būti ir ne mažiau kaip 5 Tėvų Tarybos narių pageidavimu, 
pranešant apie šaukiamą susirinkimą visiems Tėvų Tarybos nariams elektroniniu 
paštu ne vėliau kaip prieš savaitę, kartu pridedant posėdyje svarstytinus klausimus 
ir/ar susijusią medžiagą. 

13. Tėvų Tarybos susirinkimas gali būti inicijuojamas ir Progimnazijos direktoriaus / -ės. 
14. Posėdžių protokolus rašo Tėvų Tarybos sekretorius arba vienas iš narių, kurį posėdžio 

pradžioje paskiria Tėvų Tarybos pirmininkas. 
15. Tėvų tarybos posėdyje svečių teisėmis gali dalyvauti Progimnazijos administracijos, 

mokinių ir mokytojų atstovai. 
16. Tėvų Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ½ narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių balsų paprasta dauguma. Tėvų Tarybos balsavimuose kiekvienas tėvų 
atstovas turi vieną balsą. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio 
pirmininko balsas. 
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17. Tėvų Tarybos nariai sprendimus gali priimti ir apsikeisdami nuomonėmis 
elektroniniu paštu ar virtualioje erdvėje, jeigu nekyla abejonė dėl asmens tapatybės ir 
jeigu už priimamą sprendimą pasisako ne mažiau kaip pusė Tėvų Tarybos narių. 

18. Tėvų Taryba gali nemokamai naudotis Progimnazijos patalpomis vykdant savo 
funkcijas. 

Atstovavimas ir atskaitomybė 
 

1. Tėvų Tarybai santykiuose su Progimnazijos steigėju, Progimnazijos taryba, 
direktoriumi, bendruomene ar kitomis šalimis atstovauja Tėvų Tarybos pirmininkas 
ar, jam negalint, kitas Tėvų tarybos paskirtas asmuo. 

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

3. Tėvų Tarybos nariai už Tėvų Tarybos veiklą atsiskaito juos delegavusių klasių tėvams. 
4. Jeigu klasės atstovas, deleguotas į Tėvų Tarybą, yra pasyvus, tai yra, nedalyvauja 

susirinkimuose ar priimant Tėvų Tarybos sprendimus svarstomais klausimais, tokiu 
atveju Tėvų Taryba gali informuoti atstovą delegavusios klasės tėvus ir pasiūlyti 
išrinkti kitą atstovą. 

Baigiamosios nuostatos 
 

1. Progimnazijos Tėvų Tarybos nuostatai gali būti keičiami Progimnazijos Tarybos, Tėvų 
Tarybos, Progimnazijos administracijos, bei Progimnazijos visuotinio tėvų 
susirinkimo iniciatyva. Tėvų Tarybos nuostatų pakeitimus ar naujus nuostatus 
tvirtina Progimnazijos Taryba. 

2. Tėvų Tarybos sudėtį tvirtina Progimnazijos direktorius savo įsakymu.  
3. Progimnazijos Tėvų Taryba nustoja veikusi visuotinio Progimnazijos tėvų 

susirinkimo sprendimu ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 


