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VILNIAUS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PROGIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) 

reglamentuoja Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazijos (toliau – Progimnazija) tarybos 

funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimo tvarką. 

2. Progimnazijos taryba yra aukščiausia Progimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš 

mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų. Už savo veiklą 

mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams. 

3. Progimnazijos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,  

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais galiojančias Lietuvos Respublikos institucijų 

priimtais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo sritį, Progimnazijos nuostatais ir šiais 

Nuostatais.  

 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS SUDĖTIS  
 

4. Progimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 asmenys, atstovaujantys mokytojams, 5 asmenys, 

atstovaujantys tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą), 3 asmenys, atstovaujantys mokiniams 

(patariamojo balso teise), 2 asmenys, atstovaujantis vietos bendruomenei. 

5. Mokytojus į Progimnazijos tarybą renka slaptu balsavimu mokytojų taryba. Tėvus (kitus 

atstovus pagal įstatymą) į Progimnazijos tarybą renka Progimnazijos mokinių tėvų taryba. Du 

mokinius į Progimnazijos tarybą renka mokinių taryba iš 6–8 klasių mokinių (bent vienas iš jų turi 

būti ne aštuntos klasės mokinys), mokinių tarybos prezidentas tampa Progimnazijos tarybos nariu iš 

karto. Vietos bendruomenės atstovus iš seniūnijos seniūno, Progimnazijos savivaldos institucijų, 

Progimnazijos administracijos pasiūlytų kandidatų renka Progimnazijos mokytojų taryba. 

6. Progimnazijos taryba renkama 1 kadencijai 2 metams. Kadencija prasideda Progimnazijos 

tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį. ir baigiasi praėjus dvejiems metams nuo pirmojo posėdžio. . Bet 

kuriuo atveju Progimnazijos tarybos kadencija baigiasi praėjus 25 mėnesiams nuo Progimnazijos 

tarybos išrinkimo dienos. Likus ne mažiau kaip dviem mėnesiams iki Progimnazijos tarybos 

kadencijos pabaigos Progimnazijos direktorius skelbia naujos Progimnazijos tarybos rinkimus.  

7. Jeigu Progimnazijos taryboje tampa mažiau narių nei nustatyta šiuose Nuostatuose, renkami 

nariai tik į laisvas vietas, laikotarpiui iki pareigas pradėjusios Progimnazijos tarybos kadencijos 

pabaigos. 

8. Progimnazijos tarybos sudėtį tvirtina Progimnazijos direktorius. 

9. Pasibaigus Progimnazijos tarybos kadencijai, Progimnazijos taryba baigia savo veiklą ir 

perduoda savo įgaliojimus naujai išrinktai Progimnazijos tarybai. Iki šių nuostatų įsigaliojimo išrinkti 

Progimnazijos tarybos nariai tęsia savo veiklą iki Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.  

10. Asmenys į Progimnazijos tarybą gali būti renkami ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės. 

Nepriklausomai nuo to, ar Progimnazijos tarybos nario įgaliojimai nutrūko pirma laiko, jo veikla 

Progimnazijos taryboje skaičiuojama kaip viena kadencija.  Pasibaigus Progimnazijos tarybos nario 

2 metų kadencijai, jo įgaliojimai nutrūksta, jei jis nėra išrenkamas kitai kadencijai. 

11. Progimnazijos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta pirma laiko: 

11.1. Atšaukus jį iš Progimnazijos tarybos narių;  



11.2. Po 14 kalendorinių dienų Progimnazijos tarybos nariui Progimnazijos tarybos 

pirmininkui pateikus raštišką atsistatydinimą iš tarybos nario pareigų; 

11.3. Tėvų atžvilgiu, kai jo vaikas baigia ar nutraukia mokslus Progimnazijoje; 

11.4. Mokytoju atžvilgiu, kai nutrūksta mokytojo darbo santykiai su Progimnazija, 

11.5. Mokinio atžvilgiu, kai jis baigia ar nutraukia mokslus Progimnazijoje.  

12. Nutrūkus Progimnazijos tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, į jo vietą išrenkamas 

naujas narys, atstovaujantis tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą), mokytojams, mokiniams arba 

vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvęs Progimnazijos tarybos narys 

iki veikiančios Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.  

13. Progimnazijos tarybos narį gali atšaukti juos išrinkusios Progimnazijos bendruomenės 

grupės. Į atšaukto nario vietą išrenkamas naujas narys iki veikiančios Progimnazijos tarybos 

kadencijos pabaigos. 

 

III SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininką ir jo pavaduotoją renka ir 

atšaukia Progimnazijos tarybos nariai pirmojo Progimnazijos tarybos posėdžio metu slaptu 

balsavimu, balsų dauguma.  

15. Progimnazijos tarybos dokumentus tvarko Progimnazijos tarybos sekretorius, išrenkamas 

iš Progimnazijos tarybos narių atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

16. Progimnazijos tarybos darbo forma yra posėdžiai. Pirmąjį Progimnazijos tarybos posėdį ne 

vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Progimnazijos išrinkimo dienos šaukia Progimnazijos 

direktorius, kitus posėdžius šaukia ir organizuoja Progimnazijos tarybos pirmininkas, jo nesant – 

Progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojas. Apie posėdžio laiką ir vietą elektroniniu paštu ar 

SMS skelbiama ne vėliau, kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 

darbo dienas atsiunčiama posėdžio darbotvarkė, medžiaga, siūlomi sprendimai. Posėdžio darbotvarkė 

gali būti papildyta posėdžio metu, jei su tuo sutinka ne mažiau kaip 2/3 visų išrinktų Progimnazijos 

tarybos narių.   

17. Progimnazijos tarybos posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu. Pavieniai 

tarybos nariai taip pat gali dalyvauti Progimnazijos tarybos posėdyje telekomunikacijų įrenginiais ar 

kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, leidžiančiomis posėdyje dalyvaujantiems tarybos nariams 

girdėti vienas kitą, ir toks dalyvavimas atitinka asmenišką dalyvavimą posėdyje. Apie tokį 

dalyvavimą pažymima protokole. 

18. Progimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per pusmetį. 

19. Progimnazijos tarybos posėdžiai privalomai šaukiami, kai to reikalauja ir pateikia priimti 

siūlomus sprendimus Progimnazijos direktorius arba trys ar daugiau tarybos narių.  

20. Į Progimnazijos tarybos posėdžius gali būti kviečiami dalyvauti be balso teisės kitų 

Progimnazijos savivaldos institucijų atstovai, Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, 

mokytojai, kiti Progimnazijos darbuotojai, mokinių tėvai (kitų atstovų pagal įstatymą) ir kiti asmenys. 

21. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 (10 iš 15) Progimnazijos 

tarybos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius 

po lygiai, lemiamas yra Progimnazijos tarybos pirmininko (jo nesant – Progimnazijos tarybos 

pirmininko pavaduotojo) balsas. Progimnazijos tarybos narių balsų dauguma gali būti priimamas 

sprendimas tam tikrus klausimus spręsti slaptu balsavimu.  

22. Progimnazijos tarybos sprendimai įforminami Progimnazijos tarybos posėdžio protokolais. 

Protokolus pasirašo Progimnazijos tarybos pirmininkas, jo nesant – Progimnazijos tarybos 

pirmininko pavaduotojas, ir posėdžio sekretorius. Protokolų kopijos įteikiamos Progimnazijos 

direktoriui.  

23. Jei tarybos narys negali dalyvauti tarybos posėdyje tiesiogiai, telekomunikacijų įrenginiais 

ar kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi teisę balsuoti iš anksto  raštu „už“ ar „prieš“ 

sprendimus, už kuriuos balsuojama posėdyje, jei jis yra susipažinęs su sprendimų projektais. Tokiu 



atveju tarybos narys gali atsiųsti savo balsavimą raštu ar el. paštu (iš tarybai pateikto elektroninio 

pašto dėžutės), kuriame turi būti nurodomi tarybos posėdžio darbotvarkės klausimai bei sprendimų 

projektai ir pažymima, kokiu būdu tarybos narys balsuoja. Tarybos pirmininkas turi gauti informaciją 

apie tarybos nario balsavimą iki tarybos posėdžio pradžios. 

24. Tarybos pirmininkas atskirais klausimais gali organizuoti tarybos sprendimų priėmimą 

nešaukdamas posėdžio, o vietoj to atlikdamas tarybos narių apklausą raštu ar el. paštu ir surašydamas 

bei pasirašydamas tarybos nutarimą. Tokiu atveju, kad sprendimas būtų teisėtas, visi tarybos nariai 

turi raštu ar el. paštu (iš tarybai pateikto elektroninio pašto dėžutės) pareikšti savo nuomonę dėl 

konkretaus tarybos sprendimo. Tarybos narys savo sprendimą turi išreikšti: balsuodamas „už“, 

„prieš“ arba nurodydamas, kad „nebalsuoja“. Visi dokumentai, kuriuose tarybos nariai išreiškia savo 

nuomonę pridedami prie tarybos nutarimo.   

25. Sprendimai laikomi priimtais apklausos būdu, jei balsavo visi tarybos nariai ir nė vienas jų 

neprieštaravo, kad sprendimas būtų priimtas apklausos būdu raštu, ir „už“ sprendimus balsavo tiek 

narių, kiek pagal Nuostatus reikia balsų, kad sprendimai būtų priimti tarybos posėdyje.  

26. Tarybos posėdžių protokolų ir kitų dokumentų originalus saugo tarybos pirmininkas. 

27. Progimnazijos tarybos sprendimai yra vieši. 

 

IV SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS KOMPETENCIJA 
 

28. Progimnazijos taryba: 

28.1. Užtikrina Progimnazijos bendruomenės grupių (direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų 

ugdymui, mokytojų, mokinių bei tėvų) bendradarbiavimą, Progimnazijos ir visuomenės 

bendradarbiavimą, telkia Progimnazijos bendruomenę Progimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir 

plėtoja Progimnazijos kultūrą;  

28.2. nustato Progimnazijos veiklos strategijos gaires, pagrindines veiklos kryptis, kultūrinę ir 

tradicijų specifiką; 

28.3. pritaria Progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, Progimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėms, Progimnazijos veiklos reglamentui, derina ugdymo planą; 

28.4. kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

28.5. teikia Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai siūlymus dėl 

Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo būdų ir formų; 

28.6. teisės aktų nustatyta tvarka renka mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

komisijos narius; 

28.7. esant poreikiui pateikia direktoriui išvadas dėl Progimnazijoje kylančių vidinių ginčų, 

incidentų ar kitų įvykių; 

28.8. analizuoja ūkinę, finansinę veiklą, teikia pasiūlymus Progimnazijos pajamų ir išlaidų 

sąmatai, direktoriaus prašymu tvirtina sąmatos projektą; 

28.9. svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo Progimnazijos sąskaitoje galimybes, tvirtina jų 

paskirstymo ir panaudojimo kryptis ir sąmatas; 

28.10. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus; 

28.11. sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitų Progimnazijos savivaldos institucijų 

ar Progimnazijos direktoriaus kompetencijai; 

28.12. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 

institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos 

direktoriui; 

28.13. teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų 

sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius. 

29. Progimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus jos narius rinkusioms 

bendruomenės grupėms: tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą) – tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 



susirinkime, mokytojai – mokytojų tarybos posėdyje, mokiniai – mokinių susirinkime, vietos 

bendruomenės atstovai – grupėms, kurios juos delegavo. 

 

V SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
  

30. Kiekvienas Progimnazijos tarybos narys: 

30.1. turi teisę gauti iš Progimnazijos administracijos informaciją apie Progimnazijos veiklą; 

30.2. turi teisę laisvai išsakyti savo nuomonę bet kuriuo klausimu; 

30.3. aktyviai dalyvauja Progimnazijos tarybos veikloje ir teikia savo siūlymus; 

30.4. sąžiningai ir atsakingai atlieka pavestas užduotis; 

30.5. atsiskaito už atliktą darbą ir skleidžia informaciją apie Progimnazijos tarybos veiklą 

išrinkusiai Progimnazijos bendruomenei.  

 

VI SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS TARYBOS VEIKLOS PABAIGA 
  

31. Progimnazijos tarybos veikla pasibaigia: 

31.1. Pasibaigus  kadencijai; 

31.2. reikalaujant 2/3 Progimnazijos tarybos narių; 

31.3. daugiau, kaip 2/3 narių netenka savo įgaliojimų; 

31.4. likviduojant Progimnaziją. 

  

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

32. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba. 

33. Progimnazijos tarybos nuostatai papildomi, keičiami Progimnazijos tarybos sprendimu. 

34. Progimnazijos tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. 

 

__________________ 

 


