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VILNIAUS ŠILO MOKYKLOS 

TĖVŲ KOMITETO DARBO REGLAMENTAS 

 

I.  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Šilo mokyklos (toliau – Mokykla) Tėvų komitetas – Mokyklos savivaldos institucija, 

atstovaujanti mokinių tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą).  

2. Tėvų komitetas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Mokyklos nuostatais, 

Mokyklos vidaus dokumentais bei kitais teisės aktais. 

 

II. SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO RINKIMAI, SUDĖTIS, DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokykloje veikia klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetai. Klasės mokinių tėvai 

(kiti atstovai pagal įstatymą) kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės vadovo organizuojamame 

susirinkime atviru balsavimu dvejiems metams renka klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

komitetą, kurį sudaro ne mažiau kaip du nariai. Klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) 

komitetui vadovauja komiteto pirmininkas, išrenkamas dvejiems metams mokslo metų pradžioje 

vykstančiame tėvų susirinkime. Komiteto nario kadencijų skaičius neribojamas. 

4. Klasių mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetai, bendraudami su klasių vadovais, padeda 

spręsti klasės veiklos ir mokinių ugdymo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių 

lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo klausimus, 

padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Mokyklos tarybai, 

direktoriui, deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą.  

5. Klasių mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetai talkina Mokyklos administracijai ieškant 

Mokyklos rėmėjų. 



6. Klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetas sprendimų nepriima. Jis reguliariai 

bendrauja su klasės vadovu, prireikus inicijuoja klasės tėvų komiteto ir klasės vadovo susitikimą, visų 

klasės tėvų kontaktinį ar virtualų susirinkimą, kuriame sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.  

7. Klasės mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komiteto nario įgaliojimams nutrūkus anksčiau 

laiko, į jo vietą šiuose nuostatuose nustatyta tvarka iki veikiančio komiteto kadencijos pabaigos 

išrenkamas naujas narys. 

8. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų 

tėvams (kitiems įstatyminiams atstovams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius, 

bendradarbiaudamas su klasių mokinių tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) komitetais, gali organizuoti 

klasių mokinių ir mokinių tėvų (kitų įstatyminių atstovų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus ar 

konferencijas. 

III. SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO TEISĖS 

9. Gauti iš mokyklos direktoriaus informaciją apie ugdymą ir ugdymo aprūpinimą Tėvų komitete 

svarstomomis temomis. 

10. Nemokamai naudotis Mokyklos patalpomis vykdant savo veiklą. 

11. Teikti informaciją Mokyklos direktoriui apie tėvų (globėjų, rūpintojų) keliamas ugdymo, mokinių 

elgesio, Mokyklos kultūros, aprūpinimo ir kt. problemas, teikti siūlymus jas išspręsti. 

12. Gauti motyvuotus Mokyklos direktoriaus atsakymus, jeigu nėra sprendžiami Tėvų komiteto keliami 

ugdymo, mokinių elgesio, Mokyklos kultūros, aprūpinimo ir kt. problemos bei klausimai. 

13. Teikti siūlymus rengiant Mokyklos veiklos bei strateginius planus. 

 

IV. SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO PAREIGOS 

14. Dalyvauti Tėvų komiteto posėdžiuose. Negalint dalyvauti posėdyje informuoti apie tai Tėvų komiteto 

pirmininką arba jo pavaduotoją, el. paštu arba telefonu. 

15. Pristatyti Tėvų komitetui problemas, aktualias atstovaujamos klasės mokinių tėvams (globėjams, 

rūpintojams). 

16. Perduoti atstovaujamos klasės tėvams Tėvų komiteto nutarimus, susitarimus. 

17. Dalyvauti Mokyklos tradiciniuose renginiuose, padėti juos organizuoti, vykdyti kitus įsipareigojimus. 

18. Teikti siūlymus Mokyklos veiklos kokybės gerinimui. 

 



VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Tėvų komiteto darbo reglamentas gali būti keičiamas Tėvų komiteto iniciatyva. Reglamento 

pakeitimus ar naują Reglamentą įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius. 

20. Tėvų komiteto atsistatydinimo atveju, renkamas naujas komitetas, vadovaujantis šiame reglamente 

nustatyta rinkimų tvarka. 

 

 

 

SUDERINTA 

LŠDPS pirmininkė Asta Petuchovienė __________ 

VŠPS pirmininkė Danutė Važgėlienė ___________ 


