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KAUNO ,,ŠILO“ PRADINĖS MOKYKLOS 

TĖVŲ KOMITETOS VEIKLOS NUOSTATAI 

1.      Bendroji dalis. 

1.1. Tėvų komitetas – savivaldos institucija, jungianti mokinių tėvus mokyklos vertybinės, 

dvasinės,  ūkinės ir ugdymo proceso aprūpinimo veiklos uždavinių sprendimui. 

1.2. Tėvų komitetas savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Lietuvos įstatymais, Kauno miesto 

savivaldybės Švietimo skyriaus dokumentais, Mokyklos  nuostatais, kitais teisiniais aktais. 

1. 3. Tėvų komitetą sudaro klasės tėvų komitetų pirmininkai arba išrinkti atstovai. Atstovus 

renka pirmame tėvų susirinkime iki rugsėjo mėn. 15 d. 

1.4. Tėvų komitetą sudaro po du narius iš kiekvienos klasės. 

1.5 . Tėvų komitetas renkamas 3 metams. 

1.6. Mokyklos tėvų komitetas per pirmąjį naujos kadencijos posėdį išrenka komiteto 

pirmininką, sekretorių. 

1.7. Komiteto nariai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklos administracija. 

1.8. Jei tėvų komiteto narys nesilaiko klausimų sprendimų subordinacijos (klasės tėvų 

susirinkimas, mokyklos tėvų komitetas, mokyklos administracija) tai tėvų komiteto posėdyje 

balsų dauguma šalinamas iš mokyklos tėvų komiteto narių. 

 2. Klasių tėvų komitetas: 

2.1. Klasės tėvų komitetą (2 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės 

tėvų  susirinkimas balsų dauguma. 

2.2. Išrinkti klasės tėvų pirmininkai ar deleguoti klasės tėvų atstovai dalyvauja mokyklos tėvų 

komitete. 

2.3. Klasės tėvų komitetai kartu su klasės mokytoja planuoja klasės tėvų susirinkimus ir 

padeda mokytojams spręsti iškilusias organizacines problemas. 

2.4. Klasės tėvų komitetai už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui) 

mokyklos tėvų komitetui. 

 3. Pagrindinė tėvų komiteto veikla ir funkcijos: 



3.1. Kartu su mokyklos administracija skatina šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą, 

mokyklos bendruomenės kūrimą. 

3.2. Svarsto paramos mokyklai klausimus, ieško finansinių galimybių paremti mokyklą. 

3.3. Domisi mokinių sveikatingumu, maitinimu mokykloje. 

3.4. Teikia siūlymus sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką.  

3.5. Koordinuoja ir skatina klasių tėvų komitetų veiklą, svarsto klasių tėvų pageidavimus ir 

teikia siūlymus mokyklos komitetui ir administracijai. 

3.6. Tėvų komitetas, bendradarbiaudamas su mokyklos administracija, rūpinasi mokyklos 

garbe ir įvaizdžiu visuomenėje. 

4. Vadovavimas: 

4.1. Tėvų komitetui vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu. Pirmininkas 

organizuoja komiteto veiklą, šaukia posėdžius ir jiems pirmininkauja. 

4.2. Posėdžių protokolus rašo sekretorius (vienas iš tėvų komiteto narių). Kai pirmininko 

nėra, jo pareigas laikinai eina sekretorius. Protokolą rašo vienas iš komiteto narių. 

4.3. Tėvų komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. Reikalui esant gali 

būti sušauktas neeilinis Tėvų komiteto posėdis. 

4.4. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų komiteto narių. Nutarimai priimami 

balsavimu, dalyvaujančių narių dauguma. 

4.5. Tėvų komiteto posėdyje dalyvauja mokyklos administracijos atstovai. 

4.6. Tėvų komiteto posėdyje gali dalyvauti mokytojų atstovai. 

4.7. Tėvų komiteto išvados ir siūlymai teikiami mokyklos vadovui, klasių tėvų komitetų 

pirmininkams yra rekomendacinio pobūdžio. 

5. Tėvų komiteto teisės ir pareigos: 

5.1. Nemokamai naudotis mokyklos patalpomis vykdant savo funkcijas iš anksto įspėjus 

administraciją. 

5.2. Susipažinti su mokyklos darbo planais. 

5.3. Dalyvauti mokyklos renginiuose. 

5.4. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus. 

5.5. Ieškoti galimybių finansiškai padėti mokyklai. 

6. Savitarpio santykiai ir ryšiai: 



6.1. Tėvų komitetas kartu su mokyklos administracija sprendžia mokyklos ūkinius, vaikų 

užimtumo, bendruomenės stiprinimo, socialinio aprūpinimo klausimus. 

6.2. Tėvų komitetas palaiko ryšius su tėvais ir mokytojais. 


