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KLAIPĖDOS HERMANO ZUDERMANO GIMNAZIJOS
TĖVŲ KLUBO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos (toliau – Gimnazija) Tėvų klubas – nuolat
veikianti mokyklos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenės savivaldos institucija, jungianti
mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) aktualiems gimnazijos veiklos uždaviniams spręsti.
2. Tėvų klubas savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Gimnazijos ir
šiais nuostatais, Gimnazijos veiklos metiniu planu, kitais teisės aktais, Gimnazijos direktoriaus
patvirtintais Tėvų klubo nuostatais.
3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tėvų klubą renkami klasės tėvų susirinkimų metu mokslo
metų pradžioje.
4. Tėvų klubą sudaro mažiausiai po 1 tėvą iš kiekvienos klasės (jei yra norinčių, į klubą gali
būti išrinkta ir daugiau tėvų).
5. Tėvų klubo priimti, su Gimnazijos taryba suderinti ir Gimnazijos direktoriaus patvirtinti
sprendimai įsigalioja ir yra privalomi visai Gimnazijos bendruomenei.
6. Tėvų klubas renkamas 2 metams.
7. Nuostatai keičiami Tėvų klubo sprendimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 1/3 klubo narių.
8. Tėvų klubo narį gali atšaukti jį delegavęs klasės tėvų aktyvas arba klubo nario prašymu,
susidarius aplinkybėms, dėl kurių klubo narys negalėtų toliau tęsti darbo tėvų klube (klubo nario
vaikui baigus ar palikus Gimnaziją, dėl sveikatos, kitų aplinkybių, kurios trukdytų deramai vykdyti
klubo nario funkcijas) ir į jo vietą išrinkti naują narį.
9. Tėvų klubo koordinatorius informuoja Gimnazijos mokinių tėvus apie Tėvų klubo veiklą 1
kartą per mokslo metus Gimnazijos tinklapyje.
II. TĖVŲ KLUBO VEIKLA IR FUNKCIJOS

10. Atstovauja visiems Gimnazijos mokinių tėvams, priima sprendimus svarbiausiais
Gimnazijos veiklos klausimais.
11. Inicijuoja šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir
administracijai, dalyvauja ugdymo proceso organizavimo tobulinime.
12. Plėtoja Gimnazijos bendruomenės kultūrinę, sportinę, sveikatingumo veiklą.
13. Padeda spręsti mokinių sveikatingumo, maitinimo, saugumo, higienos, lankomumo,
drausmės problemas.
14. Padeda spręsti ūkinius bei finansinius klausimus, skatina tėvus teikti paramą Gimnazijai.
15. Talkina organizuojant tėvų švietimą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje.
16. Rengia ir svarsto Tėvų klubo nuostatus.
17. Siekia aktyvaus ir nuoširdaus tėvų dalyvavimo Gimnazijos veikloje.
18. Dalyvauja Gimnazijoje organizuojamuose projektuose, pagal galimybes juos inicijuoja ir
rengia.
19. Atviru balsavimu renka tėvus į Gimnazijos tarybą (3 narius) ir į Gimnazijos mokytojų ir
pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją (2 narius).

20. Išklauso Gimnazijos tarybos ataskaitą ir įvertina Gimnazijos tarybos veiklą.
III.

VADOVAVIMAS

21. Aukščiausias Tėvų klubo organas yra visuotinis narių susirinkimas.
22. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:
22.1. tvirtinti metines Tėvų klubo ataskaitas;
22.2. spręsti kitus šiuose nuostatuose numatytus ar su Gimnazijos veikla susijusius
klausimus.
23. Tėvų klubo koordinatorių renka Tėvų klubo nariai.
24. Tėvų klubui vadovauja koordinatorius, išrinktas slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia
klubas) Tėvų klubo posėdyje. Tėvų klubo koordinatorius organizuoja Tėvų klubo veiklą, šaukia
posėdžius ir jiems vadovauja. Jam nedalyvaujant jo funkcijas vykdo vienas iš jo pavaduotojų.
25. Tėvų klubo koordinatoriaus siūlymu išrenkami 2-3 jo pavaduotojai. Jis ir jo pavaduotojai
sudaro Tėvų klubo valdybą, kuri sudaro Tėvų klubo metinį veiklos planą ir jį pateikia tvirtinti Tėvų
klubui.
26. Posėdžiai protokoluojami pagal poreikį, protokolus rašo sekretorius (vienas iš valdybos
narių).
27. Tėvų klubo susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 2 kartus per pusmetį. Reikalui esant
gali būti sušauktas neeilinis susirinkimas. Į neeilinį susirinkimą Tėvų klubo nariai gali kviesti ir
kitus klasės atstovus, kurie balsavime nedalyvauja.
28. Susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja 1/3 visų klubo narių. Nutarimai priimami
dalyvaujančių narių balsų dauguma.
29. Jei balsuojant balsai pasidalija po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.
30. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai Tėvų klubo darbe dalyvauja, bet nėra jo nariai.
IV.

TĖVŲ KLUBO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

31. Dalyvauti rengiant pagrindinius Gimnazijos dokumentus.
32. Gauti reikalingą informaciją iš Gimnazijos savivaldos institucijų ir administracijos.
33. Teikti pasiūlymus Gimnazijos tarybai ir administracijai.
34. Į posėdžius kviesti pedagogus, savivaldos institucijų vadovus, administracijos atstovus,
tėvus ir kitus reikalingus asmenis aktualiems Gimnazijos veiklos klausimams spręsti.
35. Svarstyti ir spręsti klausimus, dėl kurių kreipėsi Gimnazijos mokinių tėvai.
36. Išsakyti savo mintis ir pažiūras bet kuriuo klausimu, aktyviai dalyvauti klubo veikloje.
37. Pasikviesti į klubą ir daugiau tėvų iš klasės, kaip klubo narius, dalyvauti jo veikloje.
38. Aktyviai dalyvauti Tėvų klubo veikloje bei daryti sklaidą apie ją Gimnazijos
bendruomenėje, pirmiausia, klasių, kurias Tėvų klubo nariai atstovauja, bendruomenėje.
39. Lankyti Tėvų klubo susirinkimus (nuolat, be rimtų priežasčių ar iš anksto neįspėjus
nedalyvaujančius Tėvų klubo posėdžiuose narius prašyti klasės bendruomenės pakeisti kitais).
40. Visi Tėvų klubo nariai pareigas vykdo neatlygintinai, visuomeniniais pagrindais.
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