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KAIŠIADORI Ų RAJONO RUMŠIŠKIŲ ANTANO BARANAUSKO 
GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1 Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Kaišiadorių rajono Rumšiškių Antano 
Baranausko gimnazijos (toliau – Gimnazija) savivaldos institucija telkianti mokinių, mokytojų, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai 
aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams. 
2. Taryba vadovaudamasi demokratiniais principais savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, įstatymais, poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais teisės aktais, Kaišiadorių rajono 
Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos nuostatais. 
3. Tarybos priimti ir Gimnazijos direktoriaus patvirtinti sprendimai įsigalioja ir yra privalomi visai 
gimnazijos bendruomenei. 
 

II. GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS 
 

4. Gimnazijos taryba: 
4.1. telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti; 
4.2. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; 
4.3. aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, Gimnazijos metinę veiklos planą , Gimnazijos ugdymo 
planą, Gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisykles ir kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius 
dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus; 
4.4. svarsto Gimnazijos kalendorinių metų sąmatą ir kitus lėšų naudojimo klausimus; 
4.5. teikia siūlymų Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos 
materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
4.6. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo 
sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 
4.7. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vyriausybės 
nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais 
ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas; 
4.8. sprendžia kitų savivaldos institucijų (mokinių savivaldos, mokytojų tarybos i kt.), direkcinės 
tarybos, metodinės tarybos ir Gimnazijos direktoriaus perduotus klausimus; 
4.9. tariasi dėl Gimnazijos veiklos perspektyvų, pagrindinių darbo krypčių; 
4.10. inicijuoja mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą; 
4.11. sprendžia mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus; 
4.12. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą. 
 

III. GIMNAZIJOS TARYBOS NARI Ų TEISĖS IR PAREIGOS 
 

5. Kiekvienas tarybos narys turi teisę: 
5.1. išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu; 



5.2. gauti iš Gimnazijos administracijos informaciją apie Gimnazijos veiklą. 
6. Gimnazijos tarybos narių pareigos: 
6.1. aktyviai dalyvauti tarybos veikloje; 
6.2. sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis. 
 

IV. GIMNAZIJOS TARYBOS SUD ĖTIS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 
 

7. Taryba sudaroma dvejiems metams iš 5 mokytojų ( 1 iš skyriaus), 5 Gimnazijoje nedirbančių tėvų 
(globėjų, rūpintojų) ( 1 iš skyriaus), 5 mokinių ( 1 iš skyriaus). Gimnazijos direktoriaus siūlymu į 
Gimnazijos tarybos sudėtį gali būti įtraukiamas ir vietos bendruomenės narių atstovas. Į Gimnazijos 
tarybą 5 tėvus (globėjus, rūpintojus)( 1 iš skyriaus) renka tėvai visuotiniame Gimnazijos/skyriaus tėvų 
susirinkime iš pasiūlytų kiekvienos klasės kandidatų. Gimnazijos , 5 mokytojus( 1 iš skyriaus) – 
mokytojų taryba, 5 mokinius (1 iš skyriaus) iš 7-8;I-III klasių koncentro, mokinių susirinkimuose. 
8. Taryba papildoma nauju nariu, kandidatu į Gimnazijos tarybą, jeigu dėl svarbių priežasčių 
Gimnazijos tarybos narys negali toliau eiti savo pareigų (išvyko, mokinys baigė Gimnaziją ir pan.), 
pagal gautą (rinkimuose į Gimnazijos tarybą) balsų skaičių, išlaikant santykį 1:1:1. 
9. Tarybos narius gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius. 
10. Gimnazijos tarybos pirmininkas renkamas pirmajame naujai išrinktos Gimnazijos tarybos posėdyje 
slaptu balsavimu, kuriam iki Gimnazijos tarybos pirmininko išrinkimo pirmininkauja Gimnazijos 
direktorius. Pirmininku negali būti renkamas Gimnazijos direktorius ar direktoriaus pavaduotojas 
ugdymui. Gimnazijos tarybos pirmininko pavaduotojai ir sekretorius renkami atviru balsavimu.  
11. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Gimnazijos tarybos narių. 
Sprendimai priimami dalyvių balsų dauguma. Sprendimas priimamas visų tarybos narių balsų 
dauguma, jei to pageidauja pusė posėdžio dalyvių ar Gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybos 
nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams ir yra privalomi visiems Gimnazijos 
bendruomenės nariams, kai juos patvirtina Gimnazijos direktorius. Gimnazijos tarybos nutarimai, kurie 
prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems norminiams dokumentams, Gimnazijos 
direktoriaus teikimu svarstomi pakartotinai. 
12. Gimnazijos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti Gimnazijos direktorius,  pavaduotojas ugdymui, 
skyriaus vedėjas. Kiti Gimnazijos bendruomenės nariai gali būti kviečiami, atsižvelgiant į 
sprendžiamas problemas (sprendimą dėl kvietimo priima Gimnazijos tarybos pirmininkas arba 
Gimnazijos taryba). 
13. Gimnazijos tarybos nariai atsiskaito juos į Gimnazijos tarybą išrinkusiems Gimnazijos 
bendruomenės nariams: mokytojai – mokytojų taryboje, mokiniai – mokinių susirinkime, tėvai –
Gimnazijos tėvų visuotiniame susirinkime. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

14. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami Gimnazijos tarybos siūlymu. 
15. Gimnazijos taryba gali būti paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, į 3 posėdžius (iš eilės) 
nesusirinkus kvorumui, reikalaujant 2/3 Gimnazijos bendruomenės narių, likviduojant Gimnaziją. 

_______________________________________________ 


