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SIDABRAVO GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Sidabravo gimnazijos mokinių tėvų komitetas (toliau – Komitetas) – nuolat veikianti 

mokinių tėvų bendruomenės savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) 

svarbiausiems gimnazijos veiklos klausimams (organizaciniams, ugdymo) spręsti. 

2. Komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, gimnazijos ir 

šiais nuostatais, metiniu gimnazijos veiklos planu, kitais teisės aktais. 

3. Atstovus į Komitetą siūlo klasių tėvų susirinkimai. 

4. Komitetą sudaro po vieną tėvų atstovą iš kiekvienos klasės ir tėvai – Gimnazijos tarybos 

nariai 

5. Komiteto sudėtis atnaujinama kasmet mokslo metų pradžioje. 

6. Komiteto pirmininkas informuoja gimnazijos mokinių tėvus apie komiteto veiklą 

visuotiniame tėvų susirinkime vieną kartą per mokslo metus. 

 

II. VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 

7. Tėvų komitetas: 

7.1. Telkia tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir gimnazijos 

bendravimą ir bendradarbiavimą. 

7.2. Padeda organizuoti neformaliojo švietimo veiklą. 

7.3. Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, darbo saugos ir higienos, mokinių 

pamokų lankymo, drausmės pažeidimo problemas. 

7.4. Talkina organizuojant mokinių tėvų susirinkimus, tėvų švietimą. 

7.5. Padeda gimnazijos administracijai spręsti ūkinius bei finansinius klausimus. 

7.6. Bendradarbiaudamas su gimnazijos taryba, svarsto gimnazijos veiklos klausimus. 

7.7. Svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus. 

 

III. VADOVAVIMAS 

 

8. Tėvų komitetui vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu komiteto posėdyje. 

Pirmininkas organizuoja komiteto veiklą, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja. 

9. Komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. Reikalui esant gali 

būti sušauktas neeilinis posėdis. 

10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų komiteto narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

11. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia komiteto posėdžio pirmininko balsas. 

 

  



IV. TĖVŲ KOMITETO TEISĖS 

 

12. Išklausyti klasių mokinių tėvų informaciją apie reikalingą paramą klasių mokiniams. 

13. Gauti informaciją apie mokinių sveikatą ir maitinimą. 

14. Gauti iš gimnazijos direktoriaus informaciją apie gimnazijos materialinę bazę. 

15. Palaikyti ryšius su mokytojais ir mokinių tėvais. 

 
 


