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BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) KOMITETO „PRIE APAŠČIOS“ NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Biržų r. Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos klasių ir ikimokyklinio skyriaus grupių 
(toliau - grupių) Tėvų (globėjų/rūpintojų) komitetas „Prie Apaščios“ (toliau komitetas) – nuolat 
veikianti mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti 
mokinių ir ikimokyklinio skyriaus grupių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems mokyklos veiklos 
uždaviniams spręsti. 
2. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komitetas savo veiklą grindžia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
Švietimo įstatymu, mokyklos ir šiais nuostatais, Mokyklos veiklos planu, Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitais teisės aktais. 
3. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto tikraisiais nariais gali būti bet kuris LR pilietis, pripažįstantis 
šiuos nuostatus bei norintis dalyvauti šios organizacijos veikloje.  
4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tėvų (globėjų/rūpintojų) komitetą renkami klasės (grupės) tėvų 
(globėjų/rūpintojų) susirinkimų metu mokslo metų pradžioje.  
5. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto veikloje dalyvauja ne mažiau kaip po 1 narį iš kiekvienos 
klasės (grupės)  tėvų (globėjų/rūpintojų) aktyvo (jei yra norinčių, į komitetą gali būti išrinkta ir 
daugiau tėvų (globėjų/rūpintojų).  
6. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto priimti ir mokyklos direktoriaus patvirtinti sprendimai 
įsigalioja ir yra privalomi visai mokyklos bendruomenei. 
7. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komitetas renkamas dvejiems (2) metams. 
8. Nuostatai keičiami tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto sprendimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 
komiteto narių. 
9. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto narį gali atšaukti jį delegavęs klasės (grupės) tėvų 
(globėjų/rūpintojų) aktyvas arba komiteto nario prašymu, susidarius aplinkybėms, dėl kurių 
komiteto narys negalėtų toliau tęsti darbo tėvų (globėjų/rūpintojų) komitete (komiteto nario vaikui 
baigus ar palikus mokyklą, dėl sveikatos, kitų aplinkybių, kurios trukdytų deramai vykdyti komiteto 
nario funkcijas) ir į jo vietą išrinkti naują narį.  
10. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto pirmininkas informuoja mokyklos mokinių tėvus 
(globėjus/rūpintojus) apie Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto veiklą bent 1 kartą per pusmetį 
mokyklos tinklapyje. 

 
II. TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) KOMITETO  VEIKLA IR FUNKCIJOS 

 
11. Telkia tėvus (globėjus/rūpintojus) efektyviai mokyklos veiklai, inicijuoja šeimos ir mokyklos 
bendravimą ir bendradarbiavimą. 
12. Plėtoja mokyklos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą. 
13. Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo, drausmės 
problemas. 
14. Padeda spręsti ūkinius bei finansinius klausimus. 
15. Talkina organizuojant tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimą, rengiant ir tobulinant mokyklos veiklą 
reglamentuojančius planus. 



 

 

16. Palaiko ryšį su kitomis mokyklos savivaldos institucijomis - mokyklos taryba, mokinių 
savivalda. 
17. Rengia ir svarsto Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto nuostatus. 
18. Siekia, kad kuo daugiau tėvų (globėjų/rūpintojų) dalyvautų  mokyklos veikloje. 
19. Vykdo metinį Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto veiklos planą. 
20. Aktyviai dalyvauja mokyklos neformaliojo ugdymo veikloje, tėvams (globėjams/rūpintojams) 
skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, talkina mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant 
įvairaus pobūdžio kultūrinius, švietimo, socialinius, sveikatos ir kitus renginius ir projektus.  
  

III. VADOVAVIMAS 
 

21. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto koordinatorių (pedagogą), atsakingą už bendradarbiavimą su 
tėvais (globėjais/rūpintojais), renka pedagogų taryba.  
22. Visuotinis tėvų (globėjų/rūpintojų) susirinkimas organizuojamas ne rečiau kaip 2 kartus 
metuose. Jame išrenkami 3 tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovai, į mokyklos tarybą.  
23. Vienas iš trijų atstovų į mokyklos tarybą, slaptu balsavimu išrenkamas pirmininku ir vadovauja 
tėvų (globėjų/rūpintojų) komitetui. Kiti du tampa jo pavaduotojais.  
24. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto pirmininkas organizuoja Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto 
veiklą, posėdžius ir jiems vadovauja. Jam nedalyvaujant, jo funkcijas vykdo pavaduotojai. 
25. Posėdžių protokolus rašo sekretorius (vienas iš pavaduotojų). 
26. Tėvų (globėjų/rūpintojų)  komiteto posėdžiai šaukiami ne rečiau  kaip 2 kartus metuose. Esant 
poreikiui, gali būti sušauktas neeilinis posėdis, į kurį gali būti kviečiami ir kiti klasių (grupių) 
atstovai. 
27. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų komiteto narių. Nutarimai priimami 
dalyvaujančių narių balsų dauguma. 
28. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.  
29. Mokyklos direktorius Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto darbe dalyvauja, bet nėra jo  narys.  

 
IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) KLUBO  NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
30. Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto nariai turi teisę: 
30.1. Lygiateisiškumo pagrindais dalyvauti tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto veikloje; 
30.2. Gauti reikalingą informaciją iš mokyklos savivaldos institucijų ir administracijos apie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės  vykdomą 
švietimo politiką, mokyklos nuostatų, mokyklos strateginio plano, mokyklos veiklos plano ir 
mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas, švietimo naujoves, paslaugų įvairovę, 
ugdymo tendencijas, mokyklos ugdymo planą, mokymo turinį, vertinimo sistemą, pagrindinio 
ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarką, mokyklos mokslinę, 
meninę, sportinę veiklą, vaikų pažangą, mokymą, lankomumą, vaiko elgesį, susipažinti su 
priimtais nutarimais (padėkomis, papeikimais, įspėjimais ir pan.), kurie susiję su vaiku; 

30.3. Rinkti ir būti renkamais į mokyklos savivaldos valdymo institucijas; 
30.4. Teikti pasiūlymus Mokyklos tarybai ir administracijai; 
30.5. Naudotis mokyklos turimomis darbo priemonėmis; 
30.6. Į posėdžius kviesti pedagogus, savivaldos institucijų vadovus, administracijos atstovus, tėvus 

(globėjus/rūpintojus)  ir kitus reikalingus asmenis aktualiems mokyklos veiklos klausimams 
spręsti; 

30.7. Išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti komiteto veikloje. 
31. Komiteto nariai privalo: 
31.1. Lankyti komiteto posėdžius; 
31.2. Svarstyti ir spręsti klausimus, dėl kurių kreipėsi mokyklos  mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai); 
31.3. Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje bei propaguoti ją vietos bendruomenėje. 
31.4. Laikytis tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto nuostatų.  



 

 

32. Visi Tėvų (globėjų/rūpintojų) komiteto nariai pareigas vykdo neatlygintinai, visuomeniniais 
pagrindais.  

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

33. Siekiant užtikrinti efektyvų mokyklos ir mokinių (vaikų) tėvų (globėjų/rūpintojų) 
bendradarbiavimą, mokinių (vaikų) tėvai (globėjai/rūpintojai) turi nuolat domėtis vaiko ugdymo(-si) 
rezultatais ir bendradarbiauti su mokyklos administracija, mokytojais, klasių vadovais, kitais 
specialistais, koreguojant ir kontroliuojant vaiko ugdymąsi ir elgesį. 
34. Pageidavimus, pasiūlymus dėl mokinių (vaikų) tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ar 
švietimo mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai) žodžiu ar raštu gali pareikšti mokyklos direktoriui, 
direktoriaus pavaduotojams ugdymui, klasių vadovams, aptarti Mokyklos taryboje.  
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