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KAUNO „RYTO“ PRADINĖS MOKYKLOS  

KLASIŲ TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) klasių tėvų komiteto (toliau – Tėvų 

komitetas) nuostatai reglamentuoja Tėvų komiteto sudarymą, veiklos organizavimą, narių funkcijas, 

teises ir pareigas. 

2. Tėvų komitetas – nuolat veikianti tėvų bendruomenės savivaldos institucija, dalyvaujanti 

mokyklos veiklos organizavime ir tobulinime, stiprinanti mokyklos ryšius su mokinių tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

3. Tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Kauno 

,,Ryto“ pradinės mokyklos nuostatais, strateginiu mokyklos planu, mokyklos metiniu veiklos planu, 

šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

4. Tėvų komiteto nuostatai, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtinami direktoriaus įsakymu. 

 

 

II SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO SUDARYMAS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

5. Tėvų komitetą sudaro po vieną tėvų atstovą iš kiekvienos klasės.  

6.  Atstovai į Tėvų komitetą  renkami klasių tėvų susirinkimo metu.  

7. Tėvų komitetui vadovauja pirmininkas. Pirmininkas organizuoja tėvų komiteto veiklą, 

šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja. Kai pirmininko nėra, jo pareigas laikinai vykdo 

pavaduotojas. 

8. Posėdžių protokolus rašo sekretorius, jei jis posėdyje nedalyvauja –  vienas iš Tėvų komiteto 

narių.  

9. 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, sprendimą  lemia posėdžio pirmininko balsas.  

12. Tėvų tarybos pasiūlymai, teikiami mokyklos direktoriui, yra rekomendacinio pobūdžio. 
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III SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO NARIŲ FUNKCIJOS 

 

13. Tėvų komiteto nariai atlieka šias funkcijas:  

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

pasiūlymus mokyklos administracijai ir Mokyklos tarybai; 

13.2. teikia pasiūlymus mokyklos administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo, mokyklos 

veiklos tobulinimo; 

13.3. atstovauja mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) interesams, sprendžiant mokinių saugumo 

užtikrinimo, ugdymosi, elgesio ir kitas ugdymo proceso metu  mokiniams kylančias problemas; 

13.4. svarsto paramos mokyklai klausimus, talkina mokyklos administracijai ieškant 

mokyklos rėmėjų; 

13.5. svarsto mokyklos administracijos ir savivaldos institucijų deleguotus klausimus; 

13.6. informuoja klasės mokinių tėvus apie Tėvų komitete priimtus sprendimus, dalijasi 

pasitarimuose/posėdžiuose gauta informacija; 

13.7. talkina organizuojant mokinių tėvų susirinkimus, tėvų švietimą, mokyklos tradicinius 

renginius, ugdymo karjerai, sportinę, projektinę ir kitą bendruomeninę veiklą; 

13.8. svarsto kitus teisės aktuose numatytus klausimus 

 

 

IV SKYRIUS 

TĖVŲ KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

14. Tėvų komiteto narių teisės: 

14.1. gauti informaciją iš mokyklos direktoriaus apie ugdymo proceso, mokyklos veiklos 

organizavimą, materialinę bazę, mokyklos veiklos gerinimo perspektyvas; 

14.2. teikti siūlymus rengiant mokyklos veiklos ir strateginius planus; 

14.3. bendradarbiauti su kitų mokyklų Tėvų komitetais; 

14.4. nemokamai naudotis mokyklos patalpomis vykdant savo funkcijas. 

14.  Tėvų komiteto narių pareigos: 

15.1. dalyvauti Tėvų komiteto posėdžiuose; 

15.2. vykdyti Tėvų komiteto nutarimus; 

15.3. pristatyti Tėvų komitetui problemas, aktualias atstovaujamos klasės mokinių tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

15.4. perduoti atstovaujamos klasės tėvams Tėvų komiteto nutarimus, susitarimus; 

15.5. padėti įgyvendinti mokyklos veiklos planus.  

 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

16. Tėvų komiteto nuostatai gali būti keičiami komiteto iniciatyva. Nuostatų pakeitimus ar 

naujus nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.  

17. Tėvų komiteto atsistatydinimo atveju, renkamas naujas komiteto narys, vadovaujantis 

šiuose nuostatuose nustatyta rinkimų tvarka. 

 

_________________________ 


