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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS  

TARYBOS NUOSTATAI 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Gimnazijos taryba – aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija, sudaryta iš mokinių, 

mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vietos bendruomenės atstovų.  

 2. Gimnazijos tarybą sudaro 13 narių: vienas vietos bendruomenės atstovas ir po keturis 

mokinių (iš visų klasių koncentrų po vieną), mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) (iš visų klasių 

koncentrų po vieną) atstovus. 

 3. Gimnazijos tarybos nariu gali būti asmuo, turintis žinių ir gebėjimų, padedančių siekti 

gimnazijos strateginių tikslų ir įgyvendinti gimnazijos misiją. 

 4. Gimnazijos tarybos nariu negali būti: 

 4.1. gimnazijos direktorius; 

 4.2. valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai. 

 5. Gimnazijos taryba renkama, laikantis demokratinių rinkimų principų: 

 5.1. mokinių atstovai į gimnazijos tarybą renkami iš klasių pasiūlytų kandidatų jų susirinkime; 

 5.2. tėvų atstovai renkami gimnazijos klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkime; 

 5.3. mokytojų atstovai renkami mokytojų tarybos posėdyje; 

 5.4. vietos bendruomenės atstovo kandidatūrą rekomenduoja Vilniaus Naujamiesčio 

seniūnija. 

 6. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama. 

 7. Gimnazijos tarybos narį gali atšaukti jį išrinkusi institucija. Į atšaukto nario vietą 

išrenkamas naujas narys. 

 8. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai, kurie neprieštarauja gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams, įsigalioja patvirtinus juos gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

Gimnazijos direktorius gali teikti iš naujo svarstyti dokumentus, prieštaraujančius gimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems dokumentams.  
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 9. Gimnazijos taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais bendrąjį ugdymą, gimnazijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais 

gimnazijos veiklos dokumentais. 

 10. Gimnazijos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės 

nariams. 

 

II. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 

 

 11. Gimnazijos taryba: 

 11.1. teikia siūlymus dėl gimnazijos veiklos prioritetų ir perspektyvų, strateginių tikslų, 

uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;  

 11.2. aprobuoja gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą, ugdymo planą, mokytojų 

atestacijos programą, kitus gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus 

gimnazijos direktoriaus; 

 11.3. svarsto gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, mokinių 

ugdymo organizavimo tvarką; 

 11.4. prižiūri gimnazijos finansinę veiklą: 

 11.4.1. kiekvienais metais išklauso gimnazijos direktoriaus ataskaitą apie finansinių išteklių 

panaudojimą, teikia siūlymus; 

 11.4.2. svarsto vadovėlių ir mokymo priemonių, perkamų iš mokinio krepšelio lėšų, sąrašus; 

 11.4.3. tvirtina mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam informavimui skirtų lėšų naudojimo 

tvarką; 

 11.4.4. svarsto 2 procentų paramos lėšų panaudojimo tikslus; 

 11.4.5. teikia siūlymus dėl metų finansinių sąmatų sudarymo; 

 11.4.6. aptaria didesnės vertės (per 500 eurų) pirkimų tikslingumą; 

 11.4.7. svarsto kitus su gimnazijos finansine veikla susijusius klausimus; 

 11.5. svarsto gimnazijos bendruomenės narių ir savivaldos institucijų iniciatyvas, teikia 

siūlymus gimnazijos direktoriui; 

  11.6. teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių, be patyčių ir smurto apraiškų 

mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir 

intelektualius išteklius; 

 11.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos komisiją, konkurso gimnazijos vadovo 

pareigoms eiti  atrankos komisiją bei kitas komisijas, jei tai apibrėžta gimnazijos veiklą 

reglamentuojančiuose dokumentuose; 

 11.8. parenka gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sritis bei atlikimo metodiką; 
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 11.9. kiekvienais metais vertina gimnazijos vadovo metų veiklos ataskaitą ir teikia savo 

sprendimą dėl ataskaitos gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai; 

 11.10. vertina gimnazijos vadovų veiklą, teikia siūlymus dėl jų veiklos tobulinimo ir 

atestacijos; 

 11.11. inicijuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

 11.12. gali sustabdyti kitų gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

 12. Gimnazijos taryba pirmajame posėdyje renka tarybos pirmininką, pavaduotoją ir 

sekretorių. Mokinys negali būti gimnazijos tarybos pirmininku. 

 13. Gimnazijos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 4 kartus per metus. Prireikus gali būti 

šaukiami neeiliniai tarybos posėdžiai. Jų šaukimą inicijuoti gali bet kuris tarybos narys ar 

gimnazijos direktorius. 

 14. Sprendimus gimnazijos taryba gali priimti balsuodama elektroniniu būdu. 

 15. Į posėdžius kviečia gimnazijos sekretorius. 

 16. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų tarybos narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas. 

Sprendimai priimami atviru arba slaptu balsavimu. 

 17. Tarybos posėdžiai protokoluojami, juos pasirašo tarybos pirmininkas (jam nesant – 

pavaduotojas ar kitas posėdžio pirmininkas) ir sekretorius. Tarybos sekretorius kiekvienų 

kalendorinių metų pabaigoje protokolus atiduoda į gimnazijos archyvą. 

 18. Gimnazijos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės 

aktams, gimnazijos direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų 

nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 

_______________________________ 

 


