
Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 

TĖVŲ FORUMO NUOSTATAI 
 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Vilniaus „ Santaros“ gimnazijos (toliau - Gimnazijos) 

Tėvų forumo (toliau – Tėvų forumas) veikla. 

1.2. Tėvų forumas yra Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti Gimnazijos mokinių 

tėvams (globėjams, rūpintojams), kurios tikslas yra užtikrinti galimybę tėvams tiesiogiai ir 

efektyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje.  

1.3. Tėvų forumas savo veiklą grindžia bendrų tikslų, demokratijos, žodžio laisvės, 

teisėtumo, iniciatyvų skatinimo bei geros moralės ir konsensuso paieškos principais. 

2. Pagrindinė Tėvų forumo veikla ir funkcijos 

Tėvų forumas : 

2.1. Deleguoja Gimnazijos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į Gimnazijos 

Tarybą; 

2.2. Telkia Gimnazijos mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) tam, kad būtų įgyvendinti 

Gimnazijos tikslai ir uždaviniai, numatyti Gimnazijos vidaus dokumentuose, užtikrintas Gimnazijos 

vertybių saugojimas ir įgyvendinimas; 

2.3. Skatina ir įgalina tėvus (globėjus, rūpintojus) įsitraukti į aktyvų dalyvavimą 

Gimnazijos veikloje, mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese, telkia mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalbą mokiniui teikiančiais 

specialistais; 

2.4. Dalyvauja Gimnazijos veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias 

problemas; 

2.5. Iškelia tėvų iniciatyvas dėl formaliojo ir neformaliojo ugdymo, mokinių drausmės, 

Gimnazijos taisyklių, saugos ir sveikatos bei kitais klausimais bei jas perduoda Gimnazijos Tarybai 

ir/ar Gimnazijos administracijai; 

2.6. Talkina organizuojant ir įgyvendinant bendrus sporto, meno, kultūrinius, mokslinius ir 

kitus renginius bei programas Gimnazijos bendruomenei; 

2.7. Padeda Gimnazijai spręsti iškilusius mokinių sveikatingumo, maitinimo, pamokų 

lankymo, darbo saugos ir higienos bei drausmės pažeidimo klausimus, teikia siūlymus dėl 

pažeidimų prevencijos; 

2.8. Skatina klasių tėvų komitetų veiklą; 

2.9. Teikia siūlymu, sudarant mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką; 

2.10. Inicijuoja tėvų švietimą. 

2.11. Talkina Gimnazijai ieškant mokyklos rėmėjų. 

2.12. Svarsto Tėvų forumo nuostatus, teikia siūlymus dėl jų pakeitimo ir/ar papildymo; 

3. Tėvų forumo sudėtis, rinkimų tvarka, valdymas 

3.1. Tėvų forumą sudaro deleguoti klasių tėvų atstovai. Kiekviena klasė deleguoja po vieną 

tėvų atstovą  turintį balso teisę. Tėvų forume gali dalyvauti ir daugiau tėvų atstovų svečio teisėmis. 

3.2. Klasių tėvų atstovai į Tėvų forumą renkami klasės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo 

metų pradžioje. Atstovai renkami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma.  

3.3. Pirmajam Tėvų forumo posėdžiui (iki Tėvų forumo pirmininko išrinkimo) 

pirmininkauja susirinkimo išrinktas atstovas. 

3.4. Tėvų forumo pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas vienerių metų kadencijai atviru 

balsavimu, išrenkami paprasta balsų dauguma. 

3.5. Tėvų forumo pirmininkas organizuoja Tėvų forumo veiklą, šaukia susirinkimus ir 

jiems pirmininkauja. Jam nedalyvaujant, jo funkcijas vykdo pavaduotojas arba vienas iš Tėvų  

forumo narių, paskirtas dalyvaujančių susitarimu. Kvietimai ir planuojama darbotvarkė Tėvų 

forumo nariams, bei svečiams pateikiama elektroniniu paštu. 



3.6 Tėvų forumo susirinkimas gali būti inicijuojamas ir Gimnazijos direktoriaus / -ės ar 

Gimnazijos Tarybos teikimu. 

3.7. Visuotiniai Tėvų forumo posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo 

metus. Susirinkimo pabaigoje numatoma preliminari sekančio Tėvų forumo susirinkimo data. 

3.8. Tėvų forumo papildomas susirinkimas gali būti ir ne mažiau kaip 5 Tėvų forumo narių 

pageidavimu, pranešant apie šaukiamą susirinkimą visiems Tėvų forumo  nariams elektroniniu 

paštu ne vėliau kaip prieš savaitę, kartu pridedant posėdyje svarstytinus klausimus.  

3.9. Tėvų forumo posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ½ narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių balsų paprasta dauguma. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio 

pirmininko balsas. 

3.10. Tėvų forumo nariai sprendimus gali priimti ir apsikeisdami nuomonėmis elektroniniu 

paštu ar virtualioje erdvėje, jeigu nekyla abejonės dėl asmens tapatybės ir jeigu už priimamą 

sprendimą pasisako ne mažiau kaip pusė Tėvų forumo narių. 

4. Atstovavimas ir atskaitomybė 

4.1. Tėvų forumui santykiuose su Gimnazijos direktoriumi, bendruomene atstovauja Tėvų 

forumo pirmininkas, pavaduotojas arba kitas Tėvų forumo paskirtas asmuo. 

4.3. Tėvų forumo nariai už Tėvų forumo veiklą atsiskaito juos delegavusių klasių tėvams. 

4.4. Jeigu atstovas, deleguotas į Tėvų forumą , yra pasyvus, tai yra, nedalyvauja 

susirinkimuose ar priimant Tėvų forumo sprendimus svarstomais klausimais, tokiu atveju Tėvų 

forumas  informuoja atstovą delegavusios klasės tėvus ir pasiūlo išrinkti kitą atstovą. 

5. Baigiamosios nuostatos 

Gimnazijos Tėvų forumas nustoja veikti visuotinio gimnazijos tėvų sprendimu ar kitais 

įstatymų numatytais atvejais. 


