
GIMNAZIJOS TARYBA 

Struktūra 

Gimnazijos tarybą sudaro: 3 Tėvų komiteto atstovai, 3 Mokytojų tarybos atstovai, 3 Mokinių tarybos 

atstovai. Tarybos nariai renkami trejiems metams. Pasitraukus tarybos nariui organizuojami kito nario 

rinkimai. Gimnazijos taryba renka pirmininką, juo negali būti Gimnazijos vadovas. Gimnazijos 

tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per metus. 

Gimnazijos taryba už veiklą atsiskaito ją rinkusiems gimnazijos bendruomenės nariams. 

Funkcijos 

• svarsto gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo 

organizavimo tvarką; 

• pritaria gimnazijos metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos 

taisyklėms, ugdymo planui; 

• telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos uždaviniams spręsti, ugdo ir plėtoja 

gimnazijos kultūrą; 

• teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo(si) 

sąlygų sudarymo, padeda formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius išteklius; 

• pritaria gimnazijos pajamų ir išlaidų sąmatai, metų veiklos ataskaitai. 

Gimnazijos tarybos sudėtis 

Tėvų atstovai: 

Tarybos pirmininkas   -  Darius Vilkas, el. p. vilkiukas3@gmail.com tel.+370 686 45450 

                                            Jolanta Kokmanaitė,  

                                            Gintaras Kurtinaitis. 

Mokytojų atstovai: 

Rita Labanauskienė, 

Aurelija Pielikienė, 

Jurgita Stauskienė 

                                                 Mokinių atstovai:  

                                                 Paulina Žižytė IVB 

                                                Gustė Samusiovaitė IIIB 

                                                Augustė Dirmantaitė IIIA  

 

TĖVŲ KOMITETAS 

Struktūra 

Tėvų komitetą sudaro 7 narių, kuriuos deleguoja klasių tėvų komitetai. 

Funkcijos 

koordinuoja visų klasių tėvų komitetų veiklą, padeda Gimnazijos administracijai spręsti iškilusias 

organizacines, ūkines ir finansines problemas. 

mailto:vilkiukas3@gmail.com


Tėvų komiteto sudėtis: 

Darius Vilkas – pirmininkas,  Jolanta Kokmanaitė – pirmininko pavaduotoja, Laura Veitė – narys, 

Vladislovas Česnauskas – narys,  Laura Kuliešienė – narys, Deividas Miškinis - narys,  Gintaras 

Kurtinaitis - narys   

MOKINIŲ TARYBA 

Funkcijos 

•  atstovauja visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreiškiant ir ginant jų 

interesus, teises; 

•  koordinuoja visų klasių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoja ir 

organizuoja mokinių laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą, renginius; 

•  priima sprendimus dėl mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių 

sambūrių sušaukimo; 

•  inicijuoja susitarimus su gimnazijos administracija, su kitomis savivaldos 

institucijomis, kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis; 

Mokinių tarybos sudėtis: 

Paulina Žižytė IVB 

Gustė Samusiovaitė IIIB 

Kamilė Jazokas IIIB 

Augustė Dirmantaitė  IIIA 

Martyna Grigaitytė IIIA 

Kamilė Kairė                      IIIA 

Kamilė Volskytė                IIE 

Austėja Patriubavičiūtė      IID 

Atėnė Vasiliauskaitė IIB 

Agilė Narkevičiūtė             IIE 

Martynas Buslius IIC 

Gabrielius Ilčiukas             IIB 

Kamilė Česnuliavičiūtė      IIC 

Adrijana Šukytė  IIE 

Marija Tamoševičiūtė         IIA 

Marija Sacevičiūtė  ID 

Audronė Buškevičiūtė  ID 

Andrius Stanislovaitis  ID 

Titas Marcinonis  ID 


