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Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondas 

 

Informacija tėvams apie Vasario 16-osios gimnazijos Tėvų fondą 

 

Mieli Tėveliai, 

 

nuo 2014–2015 mokslo metų Vasario 16-osios gimnazijoje pradėjo veikti Tėvų fondas. 

Fondas yra sudėtinė sutarties su Gimnazija dalis. Pateikiame Jums išsamią informaciją apie 

Fondą.  

1. Kokie yra Fondo tikslai ir uždaviniai?  Tėvų fondas – tai dar viena priemonė 

Gimnazijai remti. Šis Fondas nėra socialinės paramos ar stipendijų fondas. Tai 

Fondas, kurio lėšos naudojamos mokymo(si) priemonių įsigijimui ir konkrečių 

tikslinių išlaidų apmokėjimui. 

2. Kas gali gauti paramą? Šio Fondo paramą gali gauti išskirtinai tik Vasario 16-osios 

gimnazijos mokiniai, kurie parengs ir įgyvendins individualius, grupių ar klasių 

projektus. Projektai turi būti skirti Gimnazijos tobulinimui, ugdymui(si). Labai aukšti 

mokymosi rezultatai nėra privalomas kriterijus teikiant projekto paraišką, tačiau į 

mokinio asmenybę bus atsižvelgiama. Į asmens priklausymą socialiai remtinų mokinių 

grupei gali būti atsižvelgiama, bet tai nėra prioritetinis atrankos kriterijus.  

     Visi projektai turi turėti socialinį, kultūrinį, pedagoginį ar didaktinį poveikį 

Gimnazijos bendruomenei. Paramos gavėjai turės būtinai atsiskaityti už projekto 

rezultatus.   

3. Kaip gimė Fondas ir kas atsakingas už jo veiklą? Fondo įkūrimą inicijavo 

Gimnazijos Tėvų komitetas ir direktorė. Tėvų komitetas kartu su teisininkais parengė 

Tėvų, Gimnazijos vadovų ir Kuratorijos susitarimą, kuris yra Gimnazijos sutarties ir 

Gimnazijos mokesčių tvarkos sudėtinė dalis. Tėvų fondo įplaukų panaudojimu 

rūpinasi ir už jį atsako tik Tėvų komitetas, t. y. tėvai. Įmoka Tėvų fondui mokama  

kartu su mokslapinigiais, šiai įmokai taip pat taikomos mokesčių lengvatos, 

išduodamos paramos suteikimo pažymos.  

4. Kas sudaro Tėvų fondo lėšas? Tėvų fondo įplaukas sudaro visų Vasario 16-osios 

gimnazijos mokinių tėvų privalomos įmokos. Kiekvienais moklso metais kiekvieno 

mokinio tėvai kas mėnesį kartu su mokslapinigiais sumoka po 5,- €, už antrą vaiką – 

po 2,50 €, už trečią vaiką įmokos į Fondą nemokamos. 

Fondo lėšos saugomos Kuratorijos tikslinėje sąskaitoje. 
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5. Kas nusprendžia, kam skiriama Fondo parama? Paramai gauti mokiniai, tėvai, 

mokytojai ar mokyklos vadovai turi pateikti paraišką Fondo atrankos komisijai. 

6. Kas dalyvauja Fondo atrankos komisijoje? Komisiją sudaro 2 tėvai, 2 mokytojai, 

vienas iš mokyklos vadovų bei Tėvų komiteto primininkas, kurio balsas, esant lygiam 

balsų pasiskirstymui, yra lemiamas, t. y. tai užtikrina tėvų sprendžiamąją galią. 

Atrankos komisija veiklą pradeda kiekvienų metų sausio 1 d. Jos kadencija yra vieni 

kalendoriniai metai. 

7. Kas išrenka atstovus į Tėvų fondo atrankos komisiją? Atrankos komisijos narius – 

tėvų atstovus – išrenka Gimnazijos tėvų komitetas. Tėvų atstovai turi būti ne Tėvų 

komiteto nariai. Taigi ir Jūs galite tapti aktyviu Tėvų fondo atrankos komisijos nariu.   

 

Į visus Jūsų klausimus mielai atsakys Tėvų komiteto pirmininkas. Dėl kontaktų 

prašome kreiptis į Gimnazijos sekretoriatą.  

 

 


