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VILNIAUS GEROSIOS VILTIES  PROGIMNAZIJOS 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

                                                         I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos tėvų komitetas (toliau – progimnazijos tėvų komitetas) 

yra aukščiausia nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija. 

2. Progimnazijos tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Vilniaus Gerosios Vilties 

progimnazijos (toliau – progimnazija) progimnazijos tėvų komiteto nuostatais. 

3. Progimnazijos tėvų komiteto nuostatai aprobuojami progimnazijos tėvų komiteto posėdyje. 

4. Progimnazijos tėvų komiteto nuostatuose apibrėžiamos progimnazijos  tėvų komiteto funkcijos, 

sudėtis,  rinkimų tvarka, valdymas ir veiklos organizavimas,  tėvų komiteto teisės ir pareigos. 

  

II. PROGIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO FUNKCIJOS 

 

5. Progimnazijos Tėvų komitetas ir jo nariai atlieka šias funkcijas: 

5.1. koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą; 

5.2. telkia tėvus (globėjus, rūpintojus) produktyviai klasės bendruomenių veiklai, inicijuoja šeimos 

ir mokytojų bendravimą ir bendradarbiavimą; 

5.3. svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus progimnazijos tarybai ir/ar progimnazijos 

administracijai; 

5.4. dalyvauja planuojant progimnazijos veiklą ir ją įgyvendinant;  

5.5. bendradarbiauja su progimnazijos administracija, progimnazijos savivaldos institucijomis; 

5.6. padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų lankymo, mokinio elgesio 

taisyklių pažeidimų problemas; 

5.7. inicijuoja bendrus klasių atstovų ir progimnazijos vadovų bei, esant reikalui,  mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų pasitarimus spręsti aktualius klasių veiklos klausimus; 

5.8. padeda organizuoti neformalųjį ugdymą ir neformalųjį švietimą; 

5.9. padeda spręsti ūkinius ir finansinius klasės ir progimnazijos klausimus; 

5.10. svarsto progimnazijos administracijos,  progimnazijos savivaldos institucijų deleguotus 

klausimus; 

5.11. aprobuoja progimnazijos tėvų komiteto nuostatus ir tėvų komiteto darbo reglamentą, teikia 

pasiūlymus dėl jų pakeitimo. 

 

III. PROGIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO SUDĖTIS, RINKIMŲ TVARKA, VEIKLOS 

ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

6. Progimnazijos tėvų komitetą sudaro  klasių tėvų  susirinkime išrinkti klasių  komitetų 

pirmininkai. 

7. Progimnazijos tėvų komiteto veiklą, posėdžius organizuoja progimnazijos tėvų komiteto atviru 

balsavimu išrinktas tėvų komiteto pirmininkas 2 metų kadencijai. 

8. Progimnazijos tėvų komiteto pirmininko siūlymu išrenkami 2 jo pavaduotojai (po vieną iš 

pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų tėvų atstovą).  

9. Išvykus mokiniui, kurio vienas iš tėvų yra progimnazijos tėvų komiteto narys, progimnazijos 

tėvų komiteto nariu tampa tos klasės tėvų komiteto pirmininko pavaduotojas.  

10. Progimnazijos tėvų komiteto posėdžiams pirmininkauja progimnazijos tėvų komiteto 

pirmininkas arba jam neesant vienas iš jo pavaduotojų. 



11. Pirmajam progimnazijos tėvų komiteto posėdžiui iki progimnazijos  tėvų komiteto pirmininko 

išrinkimo pirmininkauja progimnazijos direktorius. 

12. Progimnazijos tėvų komiteto posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip procentų 

dalyvauja 2/3  visų progimnazijos  tėvų komiteto narių. 

13. Progimnazijos tėvų komiteto sekretoriaus funkcijas vykdo vienas iš progimnazijos tėvų 

komiteto pirmininkų pavaduotojų (išsiunčia pranešimus progimnazijos, klasių tėvų komitetų 

pirmininkams, užrašo progimnazijos tarybos nutarimus, atlieka kitas (progimnazijos tėvų 

komiteto nutarimu) veiklos dokumentavimo funkcijas).  

14. Progimnazijos tėvų komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus, 

reikalui esant, organizuojami neeiliniai susirinkimai. 

15. Sprendimai priimami pasitarime dalyvaujančių progimnazijos tėvų komiteto narių balsų 

dauguma. Atskirais atvejais gali būti susitariama, kad sprendimas priimamas, jeigu už jį 

balsavo ne mažiau kaip du trečdaliai progimnazijos tėvų komiteto narių. 

16. Progimnazijos tėvų komitetas turi teisę į progimnazijos tėvų komiteto posėdžius kviesti 

mokytojus, klasių vadovus, mokinių savivaldos institucijų vadovus, administracijos atstovus, 

klasių tėvų komitetų narius arba organizuoti atitinkamo klasių koncentro tėvų komitetų 

susirinkimus tik šio koncentro tėvams, mokiniams, mokytojams aktualiems  klausimams 

spręsti. 

17. Progimnazijos tėvų komiteto nutarimai yra privalomi visų klasių (ar dalies klasių, jeigu tai 

nurodoma  nutarime) tėvų komitetams. Progimnazijos direktoriaus patvirtinti progimnazijos 

tėvų komiteto nutarimai yra privalomi visiems progimnazijos bendruomenės nariams. 

 

IV. PROGIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 18.  Dalyvauti rengiant pagrindinius progimnazijos dokumentus: progimnazijos nuostatus, metinius 

veiklos planus, strateginį veiklos planą, ugdymo planus. 

19. Kviesti į progimnazijos tėvų komiteto posėdžius mokytojus, klasių vadovus, mokinių savivaldos 

institucijų vadovus, administracijos atstovus, klasių tėvų komitetų narius arba organizuoti 

atitinkamo klasių koncentro tėvų komitetų susirinkimus tik šio koncentro tėvams, mokiniams, 

mokytojams aktualiems  klausimams spręsti. 

20. Gauti reikalingą informaciją iš progimnazijos savivaldos ir/ar administracijos. 

21. Teikti pasiūlymus progimnazijos administracijai. 

22. Laikytis šių nuostatų. 

23. Pagal galimybes dalyvauti Tėvų komiteto posėdžiuose. 

24. Vykdyti  progimnazijos Tėvų komiteto sprendimus. 

25. Reikalui esant, kartu su mokytojais bei mokiniais, spręsti iškilusias problemas. 

26. Padėti įgyvendinti tėvų komiteto ir progimnazijos veiklos planus. 

27. Bendradarbiauti su kitų mokyklų Tėvų komitetais. 

 

V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Progimnazijos tėvų komiteto nuostatai gali būti keičiami progimnazijos tėvų komiteto 

iniciatyva. Progimnazijos tėvų komiteto nuostatų pakeitimus ar naujus nuostatus tvirtina 

progimnazijos direktorius. 

29. Progimnazijos tėvų komiteto  pirmininko atsistatydinimo atveju, renkamas naujas 

progimnazijos tėvų komiteto pirmininkas vadovaujantis šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų 

tvarka.  


