Vilniaus „Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų nuostatai
I.

Bendrosios nuostatos.
1.1. Šiuose nuostatuose apibrėžiama Vilniaus „ Santaros“ gimnazijos klasių tėvų komitetų
veikla.
1.2. Klasių Tėvų komitetas yra Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti klasių
mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), kurios veikla nukreipta visapusiškam bendradarbiavimui
su mokytojų kolektyvu, dirbančiu klasėje, padedanti klasės auklėtojui vienyti šeimas ir mokyklą
bendram darbui.
II.

Pagrindinė tėvų komitetų veikla ir funkcijos.

2.1.Deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus į Gimnazijos tėvų forumą .
2.2. Skatina ir įgalina tėvus (globėjus, rūpintojus) įsitraukti į aktyvų dalyvavimą klasės
veikloje, mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese.
2.3. Telkia mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) bendradarbiavimui su klasės mokytojais bei
pagalbą mokiniui teikiančiais specialistais.
2..4. Dalyvauja klasės veiklos planavime ir planų įgyvendinime, sprendžiant iškilusias
problemas.
2.5. Talkina klasės auklėtojui organizuojant ir įgyvendinant bendrus klasės sporto, meno,
kultūrinius ir kitus renginius.
2.6.Teikia siūlymus dėl finansinių išlaidų klasės reikmėms.Esant daugumos tėvų pritarimui,
disponoja klasės fondo lėšomis.
III.

Tėvų komitetų sudėtis ir valdymas.

3.1.Tėvų komitetas renkamas klasės tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje.
Atstovai renkami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Tėvų komitetas gali būti perrinktas
anksčiau dėl neefektyvios veiklos.
3.2.Tėvų komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 nariai: tėvų komiteto pirmininkas, pavaduotojas,
iždininkas. Drauge su tėvų komitetu iždininkas skaičiuoja išlaidas, atsiskaito tėvų
susirinkimo metu už panaudotas lėšas.
3.3.Tėvų komiteto pirmininkas renkamas iš pasiūlytų į komitetą narių pirmojo susirinkimo
metu.
3.4.Tėvų komiteto pirmininkas atsako už tėvų komiteto veiklą, padeda klasės auklėtojui ruošti
ir vesti tėvų susirinkimus, atstovauja klasės tėvams Tėvų forumo veikloje.
3.5.Tėvų komitetas (ar pirmininkas) dalyvauja (esant būtinybei)gimnazijos mokytojų tarybos
posėdžiuose, tėvų forumuose, susitikimuose su mokyklos administracija.
3.6. Klasės tėvų komiteto posėdžiai, esant būtinybei, vyksta ne rečiau nei 1 kartą per trimestrą.
3.7. Tėvų komiteto sprendimai laikomi priimti balsu dauguma, kai už juos nubalsavo daugiau,
kai pusė susirinkime dalyvavusių tėvų .
3.8. Tėvų komitetas pateikia informaciją klasės tėvams elektroniniame dienyne, elektroniniu
paštu ar kitomis priemonėmis.
IV.

Tėvų komiteto dokumentacija.
Tėvų komiteto veiklą reglamentuoja :
4.1. Klasių tėvų komiteto nuostatai.
4.2.Klasių tėvų komiteto posėdžių protokolai (esant būtinybei).

