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VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos tėvų komitetas (toliau – Tėvų komitetas) yra nuolat             

veikianti viena iš progimnazijos savivaldos institucijų, jungianti mokinių tėvus ( globėjus, rūpintojus)            

svarbiems veiklos klausimams ( organizaciniams, ugdymo, ūkiniams) spręsti.  

2. Tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Švietimo įstatymu, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos            

progimnazijos (toliau – progimnazija) ir tėvų komiteto nuostatais, strateginiu progimnazijos planu, metine            

veiklos programa, kitais teisės aktais.  

3. Progimnazijos tėvų komiteto nuostatuose apibrėžiamos tėvų komiteto funkcijos, sudėtis, rinkimų tvarka,            

valdymas ir veiklos organizavimas.  

4.  Tėvų komiteto nuostatai aprobuojami tėvų komiteto  posėdyje ir teikiami tvirtinti mokyklos direktoriui. 

 

II. TĖVŲ KOMITETO FUNKCIJOS 

 

5.  Tėvų komiteto nariai atlieka šias funkcijas: 

5.1.  aprobuoja  Tėvų komiteto nuostatus, teikia pasiūlymus dėl nuostatų pakeitimo; 

5.2.  dalyvauja mokyklos veiklos planavime ir planų įgyvendinime;  

5.3.  domisi mokinių sveikatingumo, žalingų įpročių prevencija, maitinimo organizavimu; 

5.4.  svarsto paramos mokyklai klausimus, ieško finansinių galimybių mokyklai paremti; 

5.5.  bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis mokyklos savivaldos institucijomis;  

5.6. koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą, svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus              

Progimnazijos tarybai ir administracijai; 



5.7. atstovauja vaikų tėvų (globėjų) interesams, sprendžiant mokyklos finansavimo, mokinių saugumo           

užtikrinimo klausimus;  

5.8. deleguoja atstovus į kitas mokyklos savivaldos struktūras (Progimnazijos tarybą); 

5.9. talkina progimnazijos administracijai sprendžiant mokinių ugdymosi ir elgesio problemas,          

organizuojant neformalųjį švietimą, įgyvendinant projektinę, sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę veiklą; 

5.10. telkia tėvus mokyklos veiklos efektyvinimui, inicijuoja šeimos ir mokyklos bendravimą ir            

bendradarbiavimą. 

 

III. TĖVŲ KOMITETO SUDĖTIS,  RINKIMŲ TVARKA, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR 

VALDYMAS 

 

6. Progimnazijos tėvų komitetą sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai,  kuriuos klasės 

mokinių tėvai renka balsų dauguma savo susirinkime. Tėvų komitetą sudaro tiek narių, kiek yra klasių                

komplektų.  

7. Progimnazijos tėvų komitetas renkamas vieneriems metams per pirmąjį tėvų  susirinkimą ir 

apie savo veiklą sistemingai informuoja klasių tėvų komitetus. Tėvų komitetui vadovauja pirmininkas,             

išrinktas atviru balsavimu. Pirmininkas organizuoja komiteto veiklą, šaukia posėdžius ir jiems           

pirmininkauja.  

8. Progimnazijos direktorius inicijuoja pirmąjį Tėvų komiteto susirinkimą ir pirmininkauja iki 

 tėvų komiteto pirmininko išrinkimo. 

9. Komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Reikalui esant gali būti 

 sušauktas neeilinis posėdis. 

10. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė komiteto narių.  

11. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

12. Jei balsai pasidalija po lygiai, galutinį sprendimą lemia posėdžio pirmininko balsas. 

13. Posėdžių protokolus rašo sekretorius, kuris kaip ir pirmininkas bei pirmininko pavaduotojas 

 renkamas pirmame tėvų komiteto susirinkime. 

14. Tėvų tarybos posėdžiuose dalyvauja progimnazijos administracijos atstovai, gali dalyvauti  

mokinių ir mokytojų atstovai kviestinio nario teisėmis. 

15. Tėvų tarybos pasiūlymai  teikiami progimnazijos vadovui yra rekomendacinio pobūdžio. 

 

 



IV. TĖVŲ KOMITETO TEISĖS 

 

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

17. Gauti informaciją iš progimnazijos direktoriaus apie mokyklos materialinę bazę, ugdymo proceso            

aprūpinimą, sąlygų gerinimo perspektyvas, apie mokinių sveikatą ir maitinimą. 

18. Palaikyti ryšius su mokytojais ir mokinių tėvais. 

19. Nemokamai naudotis gimnazijos patalpomis vykdant savo veiklą.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Esant poreikiui, keičiantis situacijai, Tėvų komiteto nariai bendradarbiaudami su administracija, keičia            

nuostatus. 

21. Tėvų komiteto atsistatydinimo atveju, renkamas naujas tėvų komiteto narys, vadovaujantis šiuose            

nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka. 

 

P R I T A R T A 

Progimnazijos tėvų komiteto 

2017-11-23 posėdyje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 
DĖL VILNIAUS SOFIJOS KOVALEVSKAJOS PROGIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO 

NUOSTATŲ TVIRTINIMO 
 
 

2017  m. lapkričio 24 d. Nr. V-196/1 
Vilnius 

 
 

T v i r t i n u   Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos tėvų komiteto nuostatus.  
PRIDEDAMA. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos tėvų komiteto nuostatai. 3 lapai.  
 
 
Direktorė  Galina Kirilova 

 
 
 
 
 


