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PATVIR
Svendioriiq rajono savivaldybes tarybos
2019 m. birZelio 17 d. sprendimu Nr. T-130

SvpNiroNru zrcMo Znuariro crvrNAzrJos NUosrATAr
I SKYRIUS.
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Sveniioniq..Zigmo lemaiilo girnnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja
'Svendioniq Zigmo Zenaicio gimnazijos (toliau
Gimnazijos) teisinE form4, priklausomybE,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveinE, gimnazrlos grupg, tip4,
pagrinding ir kitas paskirtis, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrrndq, sriti, rlSistiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Gimnazijos
teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4
atestacij4, leSas, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg.
pertvarkyrno, reorganizavimo ir likvidavimo tvarl<4.
2. Cimnazijos oficialusis pavadinirnas Sveniioniq Zigtno Zemaieio gimnazija. Trumpasis
Gimnazijos pavadinimas: Svendioniq Z. Zemai(io grmnazija. Grmnazija iregistruota Juridiniu
asmem+ registre, kodas 190505829.
.3. Gimnazijos
isteigimo data - 1919 m. sausio 9 d.
4. Grmnazijos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. Gimnazijos savininkas Svendioniq rajono savivaldybe. kodas 111108284, adresas:
Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys. Gimnazijos savininl<o teises ir pareigas igyvendinanti
institucija Svendioniq rajono savivaldybes taryba (toliau Savivaldybes taryba). Savivaldybes
taryba:
5.1. tvirtina ir keidia Gimnazijos nuostatus;
5.2. tvirtina Gimnazijos asignavimus ir skiria le5as darbo uZmokesdiui;
5.3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;
5.4. priima sprendimus del Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.5. priima sprendinius del Girnnazijos struktDros pertvarkos Cimnazijos grupes ar tipo
pakeitimo arba vykdomos organizacines veiklos pakeitimo (klasiq, grupiq, skyriq. filialq steigimo ar
likvidavimo, mokymo valstybine kalba ar tautines maZumos kalba jvedimo ar pabaigos Gimnazijoje.
Gininazij os paskirties keitimo);
5.6. skiria n atleidLialikvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukiajos igaliojimus:
5.7. priima sprendim4 del Gimnazijos atstovybes steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
5.8. nustato didZiausi4 leistin4 pareigybiq skaidiq Gimnazijoje;
5.9. priima sprendirnus del kainq ir tarifq uL Gimnazi.jos teikiamas atlygintinas paslaugas
nustatymo;
5.10. teises aktq nustatyta tvarka skiria i pareigas ir atleidLia i5 jq Gimnazijos direktoriq;
5.11. priima sprendimus del sutikimo Gimnazijai stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq
veikloje;
5.12. sprendZia kitus teises aktais nustatytus ir jos kompetencijai priskirtus klausimus.
6. Gimnazijos veikl4 koordinuoja Svendioniq rajono savivaldybes administracijos Kulturos,
Svietimo, jaunimo ir sporto skyrius (toliau- savivaldybes administracijos Kulturos, Svietimo, jaunimo
ir sporto skyrius).
J. Gimnazijos buveine AdutiSkio g. 18. 18109 Svencionys. Sveniioniq r. sav. Lietuvos
Respublika.
8. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
9. Gimnazijos tipas - gimnazija.
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10. Gimnazijos_.pagripdine paskirtis

- gimnazi-los tipo gimnazija. Kita
mokyklos tipo specialioji rnokykla. intelekto sutrikim4 turintiems
-okinia-s.
-t

-U
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1. Gimnazijos mokynro kalba

-

-

pagrindines

lietur,,iu.

12' Gimnazijos mokymosi formos - grupinio mokymosi forma (klase, laikinoji grupe),
pavienio mokyrnosi forma. GrLrpinio nroklrnosi fbrma
lgyvendinama kasdie'iu b[du, pavienio

mokymosi forma - savarankiSku budu.
13. Gin-rnazijoje vykdornos Sios programos
13.1. pagrindinio ugdymo programos antroji dalis;
13 .2. pagrindinio ugdymo individualizuota programa;
13.3. vidurinio ugdymo programa;
13.4. socialiniq igUdZiq ugdymo programa.
14. Gimnaziiayra vieSasis juridinis asmuo. turintis antspaud4 su valstybes
herbu ir Gimnazijos
pavadinimu, atsiskaitorn4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos
iregistiuotose kredito istaigoie.
Gimnazija gali tureti savo atributik4: Gimnazijos veliav4, logotip4 ir kiti.
15. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
titucija, Jungtiniq tautq
vaiko teisiq konvencij.a, Lietuvos Respublikos Svietimo
, Lieiuvos {.rputtito,
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo
isakymais, Sr;;di.r,rl
rajono savivaldybes institucijq teises aktais, savivaldybes administracijos
Kult[ros, Svietimo.
jaunirno ir sporto skyriaus vede.jo jsakyrnais. kitais teises aktais
ir Siais Nuostatais.
16. Gimnazijos skyrius - Svencioniq Zigrro Zemaidio gimnazijos AdutiSkio
vidurinio ugdy,mo
skyrius:
16.1. isteigirno data -2015 m. rugsejo I d.;
16.2. buveine Postavq g. 36, 19290 Adutiskio mstl., Adutiskio
Svendioniq r,
Lietuvos Respublika;
16.3. mokymo kalba- lietuviu;

R
ir
ir

-

16.4. mokymosi formos: grupinio mokymosi forma (krase. laikinoii grupe), pavienio
mokymosi forma. Grupinio rnokyrnosi forma
lgyvendinama kasdieniu bDdu. pavienio mokymosi
forma

-

savarankiSku;
16.5. vykdoma vidurinio ugdymo programa.
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SKYRIUS.

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSVS, TIKSLAS ,TILDAvINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISTNANCTU DOK JMENTU TSOAVTUAS
17. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas.
18. Veiklos rDSys:
18.1. pagrindine veiklos rDsis - vidurinis ugdymas, kodas g5.3r.20;
18.2. kita Svietimo veiklos rDsis - pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
18.3, kitos ne Svietimo veiklos rDSys:
18.3'

l.

kitas, niekur nepriskirtas. keleivinis sausumos transportas. kodas 49.39:

kult[rinis Svierimas, kodas g5.52;
I 8.3.3. bibliotekq ir archyvq veikla. kodas 9 I .01
;
18.3.4. kitu maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
18.3.2.

18.3.5' nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,
kodas 6g.20.
19. Gimnazijos veiklos tikslas siekti gerq akademiniq ,"tuitut;, skatinant ugdytiniq
mokymosi mot\'\'aciia ir jq nor4 mokytis vis4 gyvenim4, ugdyti kuiybingas
asmenybes,
kra5to
ir Salies patriotus- padeti ugdvtiniams suvokti siuolaikini pasauli, iglti rutturinq beisavo
socialine
kompetencija.
20. Gimnaziios r eiklos uZdar iniai ir funkciios:

-
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-

sudarrri salygas mokiniams teikti kokvbiSka pagrindini
ja atlieka Sias funkciiJ AS:
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20.1.1. tbrmuoia ir igyvendina
ir mokslo ministerijos pawirtintus
bendr4sias prog,urt'tu',
poreikius ir interesus;

Svietimo

vidur
os nustatyta t
Gimnazijos

dinio ir

planus
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mokiniq

programas 1r Jas
20.I.2.rengiapagrindiniougdymoirviduriniougdymo,p-asirenkamqiqdalykq,mokiniq
neformuiioio vaikq svietimo
bei
progru*.
iloduriq
poreikius tenrinaneirj

;

mokiniq
patikrinim4 ir brandos. egzaminus'
uuo''nt''^p"=uiit<ossnieti'noitmoksloministro
Svietim
tvarka;
. numatytus
.---.-^+,,+,,. icinoreioniimrrs. uztikrina
uZtikrina geros kokybes Svletlm*'
lsipareigojimus'
20.1.5. vykdo mokymo sutartyse
pagrindinio ugdYrno tqstinum4;
teikimo
iilir:tY#?Ji,Tlil,ff;'ganizavimo
ir pagarbos mokiniui lJ'?lXi:
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20.3.uZdavinys-teiktimokiniamsreikiam4pagatb4.[gyvendindama5|uZdaviniGimnazija
atlieka Sias
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mo pfocese dalvvaujandiq asmenq
dirbandiq pedagogq ir kitq ugd

I

kuria ugdymo turinio reikalavimus atitinkandi4 materiali nq bazg,;
sveik4, saugiq
20.4.3. uZtikrina higienos noffnas. teises aktq reikalavimus atitinkandi4
mokymo(si) ir darbo aPlink4;
ir socialines paslaugas
20,4.4. bendradarbiauja sr-r Svietirno. kultDros. sveikatos prieZi[ros
teikiand,iomis istaigornis, vai l<q teises ginandiorni s institr'rcij omi s ;
ilgalaikeje socialines ir
20.4.5. uZtikrina mokiniq dalyvavimq bert vienoje nuoseklioje,
emocines kompetencij as ugdandioj e prevencinej e pro gramoj e ;
smurto ir patydiq
20.4.6. vykdo ulLoiolio, taUat<o ir kitq psictiit<a veikiandiq medLiagq,
prevencij4;
mokiniui aplink4'
20.4.1. vykdo smurto ir patydiq prevenciios priemones, kurdama saugi4
21. Girnnazija Lietuvos Respublikos Svietirno ir mokslo ministeriios nustatyta tvarka
dokumentus:
mokiniams iSduoda Sir-ros mokymosi pasiekirnus bei iSsilavinirn4 iteisinaniius
21. L mokymosi pasiekimq paZymejim4;
2 I .2. pagrindinio u gdyrno p as i ekimq paLy mei rm41,
2l .3 . pagr\ndinio iSsilavinim o paLymejim4;
21.4. vidurinio ugdymo pasiekimq paZymejim4;
21 .5. brandos atestatA.
20 .4.2.

III

SKYRIUS.
TR PAREIGOS
TEISES
GTMNAZIJOS

22. Gimnazijos teises:
22.I. parinkii mokymo metodus ir mokymosi veiklos b1dus;
iSsilavinima:
22.2. kurtinaujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSk4
partneriais;
22.3. sudaryti bendradarbiavirno sutartis su socialiniais
22.4, vykdyti Girnnazijos. rajono. Salies ir tarptautinius Svietimo ptojektus;
22.5. dalyvauti Svietimo, prevenciios, aplinkos apsaugos, kultDros akciiose;
vie.: >
22.6. kurti ir puoseleii Gimnazijos bendruomenes tradicijas, rengti Sventes
bendruomenei, dalyvauti miesto renginiuose;
nustatyta tvarka:
22.7 . gauti p,utu 4lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo
juridiniais asmenimi.22.g. bendradarbiauti su Gimnazijos veiklai itakos turindiais fiziniais ir
jq veikloje;
22.9. Savivaldybes tarybos sutil<imu stotj ir jungtis i asociacijas, dalyvauti
prisiimti isipareigoiimr:-'.
22.10. Savivaldybes tarybos arba Siuose N uostatuose nustatytu mastu
sudaryti mokymo, bendradarbiavimo ir kitas sutartis;
22.lI.teikti papildomas Svietimo, kitas ne Svietirno paslaugas, kuritl kainas. fkainius ir tarir*:
nustato SavivaldYbes tarYba;
22.12. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
23 . Grmnazij os Pareigos :
prlnclpo:
23.1. laikytis bendrosios ir pedagogines etikos normq, pedagogines prevenctlos
23.2. nusistatyti Cimnazijos bendruomenes nariq elgesio normas, atsiZvelgiant ! Pedagt''S.
etikos kodekso reikalavimus;
poistatlmini:'
23.3. organizuoti savo veik14 vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais.
taisl'klemis:
tvarkos
darbo
aktais, steigejo nutarimais ir sprendimais, Siais Nuostatais, Gimnazijos
jq
saviraiSkos :
23.4. stdaryti palankiai ugdymo (-si) s4lygas skirtingq gebejimq vaikams.
k[rybiSkumo pletotei;
prevencimr
23.5. sLrikrinti mokiniq ir darbuotojq saugum4. psichologines pagalbos teikim4,

programllvykdl'm4:

1

jq vaikq ugdl'mo t-si
23.6. teikti intbrmacij4 rnokiniq tevams (globejams, rDpintojams) apie
pasiekimus. fiziniams ir juridiniams asmenims. susijusierns su Gimnazijos veikla;
23.7 . isivertinti Gimnazijos veiklos kokybq ir j4 tobulinti;
23.g. sudaqri sallgas kiekrienam mo:iniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioi,
apimancioi
ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje,
.

4

smurto, alkoholio, tabako ir psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4. sveikos gyvensenos
skatinim4, igyvendinant l,ietuvos Respublikos Svietimo
mokslo ministro patvirtintas
rekomendacij as del smurto prevencij os igyvendinimo mokyklose;
23.9. informuoti apie vaiko teisiq paZeidimus vaiko tevus (globejus, rupintojus), savivaldybes
administracijos KultDros, Svietimo, jaunimo ir sporto skyriq bei Vaiko teisq apsaugos funkcijas
vykdan di4 in stitucij 4;
23.10. uZtikrinti veiksming4 vail<o minimalios prieZi[ros priemoniq j gyvendinim4;
23.11. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teises aktuose.
24. Gimnazijos mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, rlpintojq) teises, pareigas ir atsakomybg
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas, Sie Nuostatai ir Gimnaziios darbo tvarkos
taisykles.

ir
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TV SKYRIUS.

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
. Gimnazij o s veikla organi zuoj ama vadovauj anti s :
25.1. Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiomis
programomis, Pagrindinio, vidurinio ugdymo programq apraSu ir bendraisiais ugdymo planais;
2 5 .2. patv irtintu Gimnazij o s strate giniu planu;
25.3. patvirtintu metiniu Gimnazijos veiklos planu;
25.4. patvirtintu Gimnazijos ugdymo planu.
26. Gimnazijai vadovauja direktorius. Gimnazijos direktoriumi gali buti tik nepriekaiStingos
reputacijos asmuo, atitinkantis Svietirno ir mokslo ministro nustatytus kvalifikacinius reikalavimus
savivaldybiq Svietimo istaigq vadovams.
27. Gimnazijos direktoriq vieso konkurso bldu 5 (penkeriems metams) i pareigas skiria ir i5 ju
atleidZia, nustato jam darbo uZmokesti Savivaldybes taryba.
28. VieS4 konkurs4 Cimnazijos direktoriaus pareigoms eiti organizuojaSavivaldybes taryba ar
jos igaliotas asmuo Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
29. Grmnazijos direktoriaus pareigybes apraSym4 tvirtina, traukia jj drausminen atsakomyben
bei atlieka kitas funkcijas, susijusias su darbo santykiais, savivaldybes meras teises aktq nustatlta
tvarka. Gimnazijos direktorius yra atskaitingas Savivaldybes merui, prireikus Savivaldybes tarybai.
30. Kai direktoriaus nera (atostogq, komandiruotes, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais).
ji pavaduoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o kai jo nera - direktoriaus funkcijas atlieka ruiono
savivaldybes mero paskirtas Gimnazijos darbuotojas.
3 l. Direktorius:
31.1. organizuoja
koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti ir
uZdaviniams igyvendinli, anahzuoja ir vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius
i5teklius, inicij uoj a Gimnazij o s veiklo s kokybes i sivertinim4;
31.2. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, svietimo programu
rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo Gimnazrjoje priemoniq
igyvendinimui ir vadovauja jq vyl<dyrnui;
31 .3. tvirtina:
31.3.1. Siq Nuostatq nustatyta tvarka Gimnazijos strukt[r4;
3 L3.2. savivaldybes administracij os Kultlros, Svietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedejo
pritarimu Gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSydamas Savivaldybes tarybos nustatyto
didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
31.3.3. Gimnazijos tarybos ir Svendioniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus
(toliau - Savivaldl'bes administracijos direktorius) pritarimu Gimnazijos strategini piun4;
31.3.4. Gimnazijos tarl'bos pritarimu Gimnazijos metinius veiklos planus;
31.3'5. Gimnazijos tarl'bos ir savivaldybes administracijos KultDros, Svietimo, jaunimo ir
sporto skyriaus redejo pritarimu Gimnazijos ugdymo plan1;
25

ir

31.3.6. Gimnazijos mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apraSymus;

<

31.3.1. suderings su Gimnazijos darbuotojq atstovu (atstovais) ir Gimnazijos taryba
Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kuriose taip pat turi bLrti nustatytos Gimnazijos bendruomenes
nariq teises, pareigos ir atsakomybe;
31.3.8. Gimnazijos vaiko geroves komisijos darbo reglament4, Gimnazljos savivaldos
institucijq (mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, rupintojq) nuostatus, darbq saugos ir sveikatos
instrukcijas, darbo laiko apskaitos Ziniara5dius, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
3 I .4. leidLia isakymus, kontroliuoj a jq vykdym4;
31 ,5. atstovauja Gimnazijai teismuose, valstybes ir Savivaldybes institucijose bei santykiuose
su trediaisiais asmenimis;

31.6. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijorns atlikti;
31.7. sudaro Gimnazijos vaiko geroves komisij4, rnetodinE taryb4, kitas teises aktuose ir
Siuose Nuostatuose numatytas komisijas, darbo grupes;
31.8. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq (mokytojq, mokiniq, tevq (globejq-

rupintojq) sudarym4 ir skatina jq veikl4;
3 i .9. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojirn4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka:
31.10. atlieka Gimnazijos asignavimq valdytojo funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos biudZeto sandaros lstatymu, valdo, naudoja ir disponuoja Gimnazijos turtu ir leSomis
teises aktq nustatyta tvarka, rupinasi Gimnazijos intelektiniais, materialiniais, finansiniais.
informaciniais iStekliais, uZtikrina optimalq jq valdym4 ir naudojim4;
31.11. priima iGimnazij4 mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro su jais
mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
3I.12. nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, tvirtina Gimnazijos elgesio taisykles.
vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Girnnazijos darbo tvarkos taisyklemis, skiria u2
mokinio elgesio normq paLeidrmq,mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numat)-tas
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
31.13. kuria ir atsako uZ sveik4, saugi4, uLkertan64 keli4 bet kokioms smurto ir patyciu
aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4 Gimnazijoje, imasi priemoniq, kad laiku bDtq suteikta
pigalba mokiniui, kurio atZvilgiu buvo taikytas smurtas. prievarta ar kitokio pobldZio iSnaudojimas:
31.13.1. praneSa nedelsdamas apie pastebet4 smurto atveji smurtaujancio (smurtaujandiq) ir
smurt4 patyrusio (patyrusiq) vaiko (vaikq) tevams (globejams, rDpintojams). ir vaiko teisiq ir teisetu
interesq apsaug4 uZtikrinandiai valstybes ir Savivaldybes institucijorns pagal kompetencij4,
31.13.2. prane5a nedelsdamas Svendioniq rajono Svietimo pagalbos tamybai ne veliau kaip
kit4 darbo dien4 apie smurto atvejus, kai smurtauja ar smurt4 patiria Gimnazijos darbuotojai ir sudaro
s4lygas smuftavusi am ar smurt4 patyrusiam asmeniui gauti psichologinq pagalb4;
31.13.3. uztikrina, kad Gimnazijos mokiniai ir jq tevai (globejai, r[pintojai) nedelsiant
neatlygintinai gautq psichologing pagalb4,iei mokinys patyre smurt4, prievart4 ir kitokio pob[dZio
i5naudojim4 arba pats smurtavo;
31.14. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatymo nustatyta
tvarka kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZiDros
priemoniq mokiniui skyrimo;
31.15. u/tikrina, priZiuri ir atsako uL gera, ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiDros
priemoniq vykdym4 Gimnazijoje;
31.16. priima i darb4 ir atleidLia i5 jo Gimnazijos rnokytojus. kitus ugdymo procese
dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujant! personalq. nustato rnokytojams ir kitiems darbuotojams metq
uZduotis. siektinus rezultatus. jq vertinimo rodiklius, vertina praejusiq kalendoriniq metq veikl4
(mokytojq - Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), skatina juos, skiria jiems drausmines
nuobaudas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq
teises aktq nustatvla Narka;
3117. sudaro sqll'gas mokytojams kelti kvalifrkacij4, atestuotis ir organizuoja jq atestacij4
Svietimo ir mokslo ministro nustattta tvarka;
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3l'18' teikia informacij4 darbuotojq arsrovui (atstovams)
ir su.iuo (iais) konsultuojasi
Lietuvos Respublikos darbo kojekso nustatyta
tvarka;
3l '19 ' teikia kiekvienais metais Gimnuri;os uinoruomenei
-ir Gimnazijos tarybai svarstyti bei
vieSai paskelbia Gimnaziios meting
veiklos uturtuitf,
os iaryba sprendzia- ar leisti.istatymq nusta
tytatvarkaant Gimnazijos
e.statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis;
maitinim4;
3 r.22.garantuoja, Lud p,niq
;ektoriaus atskaitomybes
teikiami ataska"itq rinkiniai ir
istatym4
31.23. uLtikrina, kad Gi
31.24. uZtikrina bendra
laikym4si, skaidriai priimam
pedagoginio ir
pro
kokioms smurto, prievartos
Lal
31.25. atsako uZ
mn

3l
pastatqar

ste

nepedagoginio
apr
demo
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programas'

ijos apie Gimnazijo.je vykdomas fo

jq

pasirinkimo galimytes. prie'rimo i4tygas.
mokamas pasraugas, mokytoju
kvalifikacij4' svarbiausius Girin aztios iSorinio
vertinimo rezultatus, Gimnazijos

bendruomenes
tradicijas ir pasiekimus vie54 skelbim4,
ul Gimnazrjos veiklos rezultatus;
aktuose, siuose Nuostatuose ir Gimnazijos
direktoriaus pareigybes
uo.urroS.t
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32' Gimnazijoje mbtyto.lq metodinei veiklai
organizuoti sudaromos metodines grupes
metodine taryba.
ir

l,n"u,",,i,1oY.1tll#::t*ots

nariai ir metodines tarvbos nariai
vraGimnazijos mokytojai ir pagalbos
vadovauja grupes nariq. isrinkti vadovai,
kurie sudaro metodine
auja tarybos nariq isrinktas vadovas, jos

veikl4 tooroinuoll

35.1. nustato mokytojq
mokytojq uro.iu.lloris, kitornis
:S.2. prlreit<us vertina
35.3. nustato mokytojq
35.4. teikia siDlymus Gir
organizavimo

ticijuoja bendradarbiavim4

,
mo
kvi

su

' Svietimo pagalbos istaigomis:
i veikl4;

turinio formavimo

g.rini-o;

ir

ugdl'mo

antallmokiniq mokymosi poreikius ir susitaria
del mokomqiu

pasiDlos;

derina dalykq mokymo turini;

iq ir rrumpalaikiq mokomqiLl dalykq planq rengimo
principq ir
audojim4;
bDdq;

oreikiq turindiq mokiniq ugdymo
metodikos:
esio.
35.13. dalijasi gerqja patirrimi.
36. Metodine grupe:

iq

rankomumo gerinimo. mokymosi krDviq
optimalumo

{
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36.1. nagrineia ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo. vertinimo ir isivertinimo
strategijq igyvendinimo klausimus, nustato grupiq metodines veiklos prioritetus;
36.2. reguliariai svarsto pedagogikos naujoviq diegim4 Gimnazijoje, bendradarbiavim4 tarp
metodiniq grupiq, gerosios pedagogines patirties sklaid4, bendradarbiavim4 su mokytojq
asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacljomis, Svietimo pagalbos istaigomis;
36.3. nagrineja dalykq ugdymo programas. vertina mokytojo sukurtas individualias mokymo
programas ir teikia rekomendacijas mokyklos vadovams del .iq tvirtinimo, aprobuoja mokytojq
sukurtas mokymo priemones;
36.4. anahzuoja mokytojo pasirinktus pedagogines veiklos bDdus ir formas, nagrineja
mokiniq ugdymo sekmingumE ir jq pasiekimus;
36.5. rengia mokomqjq dalykq I etapo olimpiadas, konkursus, tradicinius Gimnazijos
renginius ir Sventes;
36.6. teikia si[lymus metodines veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei
tarybai, vadovui, jo pavaduotojams ugdyrnui, mokytojq tarybai.
37. Gimnazijoje sudaroma Gimnazijos vaiko geroves kornisi.ja. Gimnazijos vaiko geroves
komisijos paskirtis - organizuoti ir koordinuoti prevencini darb4, 5vietimo pagalbos teikim4, saugios
ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kDrim4, Svietimo programrl pritaikym4 mokiniams, turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq, atlikti mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq (iSskyrus poreikius.
atsirandandius del i5skirtiniq gabumq) pirmini ivertinim4 ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias
funkcijas.
38. Gimnazijos vaiko geroves komisija yra nuolat veikianti institucija. Gimnazijos vaiko
geroves komisija sudaroma, jos darbas organizuojamas bei sprendimai priimami vadovaujantis
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka bei Gimnazijos direktoriaus patvirtintu komisijos darbo
reglamentu.
V SKYRIUS.
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

39. Gimnazijos

taryba

aukSdiausia Gimnazijos savivaldos institucija. atstovaujanti
mokiniams, mokytojams. tevams (globejams. rlpintoiams), socialiniarns partneriams ir vietos
bendruomenei, telkianti bendruomenes pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatrliuZdaviniams sprgsti.
40. Gimnazijos taryba veikia pagal Gimnazijos tarybos nuostatus, kuriuos tvirtina Gimnazijos
direktorius.
4I. Gimnazijos taryb1 lygiomis dalimis sudaro Girnnazijoje nedirbantys mokiniq tevai
(globejai, rfipintojai), mokiniai ir mokytojai. Gimnazijos taryb4 sudaro 15 nariq. Gimnazijos tarybos
kadencijos laikas - 3 metai. Jei per nustatyt4 laikotarpi Gimnazijos tarybos narys iSvyko ar del kitu
prieZasdiq negali dalyvauti tarybos veikloje, nustatyta tvarka iSrenkami nauji nariai. Jq kadencija
baigiasi kartu su visos Gimnazijos tarybos igaliojimais.
42. I Gimnazijos taryb4 gali b[ti renkami visq Gimnazijos klasiq mokiniai.
43. I Gimnazijos taryb4 slaptu balsavimu renka: tevus - klasiq deleguotq tevq susirinkimas.
mokytojus - mokytojq taryba, mokinius - klasiq deleguotq mokiniq susirinkimas.
44. Gimnazijos tarybos nariu gali bilti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti
Gimnazijos strateginiq tikslq ir igyvendinti Gimnazijos rnisil4. Gimnazijos tarybos nariu negali b[ti
Gimnazijos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.
45. Gimnazijos tarybos pirminink4 renka Gimnazijos tarybos nariai atviru arba slaptu
balsavimu pirmame posedyj e.
46. Gimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Prireikus
gali b[ti su5aukri neeiliniai Gimnazijos tarybos posedZiai. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja du
treddaliai nariu. \utarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Gimnazijos tarybos nutarimus,
prie5taraujandius Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams. Gimnazijos direktorius
praSo svarsqri is naujo.
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47. Grmnazijos taryba uZ veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Gimnaziios bendruomenei.
48. Gimnazijos taryba:
48.1
teikia sirllymus del Girnnaziios strateginiL; til<slq. uZdaviniq ir jq lgyvendinimo
priemoniq;
48'2. teikiaiSvadas del Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Gimnazijos darbo
tvarkos taisykliq, Gimnazijos direktoriaus teikimu del kitq Gimnazijos ueit t4 reglameniuojandirl
dokumentq;
48.3. teikia siulymus del Gimnazijos nuostatq pakeitimo, Gimnazijos strukturos tobulinimo;
48.4. svarsto Gimnazijos le5q naudojimo klausimus;
48.5. kiekvienais metais svarsto Cimnazijos direktoriaus rneting veiklos ataskaita;
48.6. teikia siDlymus Savivaldybes tarybai del Gimnazijos materialinio apr1pinimo, veiklos
tobulinimo:
48.7. svarsto Gimnazijos metodines tarybos, Gimnazijos klases mokiniq tevq komitetqGimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir tei <ia del jq siulymus Gimnazijos direktoriui;
48.8. teikia siDlymus del saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant
Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius;
48.9. pasirenka Gimnaziios veiklos isivertinirno sritis, atlikimo metodik4, analizuoja
isivertinimo rezultatus ir priima sprendirnus del Mokyklos veiklos tobulinimo;
48.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikimu ir kitus klausimus.
49. Grmnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
50. Gimnazijos mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokltoju
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
51' Gimnazijos moky'tojq tarybl sudaro visi Gimnazijos mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai, Gimnazijos
direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
52. Gimnazijos mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
53. Gimnazijos mokytojq tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius.
54' Gimnazijos mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant mokslo metams ir baigiantis
pusmediams, gali b[ti Saukiamas neeilinis mokyt
iq tarybosposedis.
55. Gimnazijos mokltojq tarybos posedZiai yra teiseti, jeijuose dalyvauja ne maZiau kaip
23
visq tarybos nariq.
56. Gimnazijos rnokytojq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq tarybos nariu
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balsq dauguma.
57. Grmnazijos mokytojq taryba:

57.1. renka i5 Gimnazijos mokytojq tarybos nariq mokytojq ar pagalbos mokiniui specialisru
Gimnazijos tarybos narius;
57.2. tenka mokytojus ar pagalbos mokiniui specialistus Gimnazijos mokyrojq ir pagalbos
i
mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestacing komisii4;
57 .3. aptaria:
57.3.1. Svietimo pertvarkos ir ugdymo turinio planavimo ir kaitos klausimus;
57.3.2. ugdymo proceso organizavimo bei tobulinimo bDdus ir formas;
57 .3.3. neformaliojo vaikq Svietimo organrzavim1;
57.3'4. ugdymo proceso kokybes ir mokiniq paZangos, elgesio ir Gimnazijos lankomume-r
klausimus;
57.3.5. mokiniq pavezejimo ir maitinimo organizavimo klausimus;
57 .3.6. mokiniq higienos. sveikatos, j q saugumo Girnnazijoje klausimus;
57 .4 . analizuoj a inte gruotq pro gram q gyvendini mo efektyvum4;
i
57 .5. analizuoja Gimnazijos ir seimos bendradarbiavimo rezultatus;
57.6. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikimu ir kitus klausimus.
58' Gimnazijoje steigiamos mokiniq savivaldos institucijos: mokiniq taryba ir mokiniu

prezidentas.
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vra auksdiausia mokiniq savivaldos institucija, atstovaujanti
visiems
tvirtina Gimnazij os direktorius.
q tarybai ir yra renkamas 2 mokslo metams
iai kasrnet renkami r<rasiq susirikimLrose
atviru arba slaptu
u Gimnazijos admin

mokiniq savivaldos
a, tvirtina svarbiausi
planuoja ir organizuoja mokiniq popamoking
!3.3.
veikl4 ir laisvataiki:
63.4. organizuoja mokiniq socialines rDpybos
veikl4, rDpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu
Gimnazijoje;
I

tq'

cing sklaid4.
uri uos kiekvienq rnokslo metq pradlioje
klases
K,asiq tevq komitetai r<artu su klases vadovais
iq vadovams spgsti iSkilusias orguniru.i*,
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rvARKA, FTNANSTNES vErKLos
KoNrRoLE, crMNAZrJos vErKLos pnliZiorii

69' Gimnazija perduot4 Savivaldybes
turt4 valdo, naydo.Ll ir disponuoja juo parikejimo
Lietuvos Respublikts b.iudzetinlq
teise
Valstybes ir savivaidyniq turto u'uioyn'o.
itoig.-r'
naudojimo ir
disponavimo juo ir kitq.istatymq
i, sr"i""rdybes iarybos sp.enoinrq nustatyta
tvarKa.
70. Gimnazijos lesos:
70'1' Savivuidybts biudZeto leSo.s, skirtos
pagal patvirtintas programll
samaras;
70'2' Savivaldybei skirtos valstybes
uiuozetolf..i"iirttr+ tiksliniq dotacijq lesos;

70.3. Gimnazijos pajamos uZ teikiamas paslaugas:
juridiniq ir fiziniq asmenlr finansine pu.*u (pinigines lesos);
70.5. kitos teisetai igytos le5os.
77. Gimnazijos lesos naudojamos teises aktg nustatyta tvarka.
72' Gimnazijos.buhaltering apskait4 tvarko Savivaliybes administracijos
BiudZetiniq istaigq
centralizuotos buhalterijos skyrius.
73' Gimnazija buhaltering apskait4 or,eanizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
70.4.

ir

buhalterines apskaitos istatymu
Viesojo sEkto.iars atskaitomybes istatymais, Gimnazijos
direktoriaus patvirtinta apskaitos politika. hnansq kontroles taisyklemis
ii Savivaldybes tarybos
sprendimais.

l4' Gimnazijos finansini audit4 atlieka Svendioniq rajono savivaldybes kontroles ir audito
tamyba ir Savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius.
veiklos valstybing Svietimo prieLiirq atlieka Lietuvos Respublikos
Svietimo
,lr -^^,,',:'$i11az..uos
moKSto mlnlsteflla.
76. Gimnazijos veiklos kokybes iSorini vertinim4 atlieka Nacionaline mokyklq
vertinimo
agentura.
7 7 . Gimnazij o s veikl o s prieLiur q vykdo
S avi valdy be s admini stracij a.
78. Gimnazijos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes
kontrole.
VIII SKYRIUS.
BAIGIAMOSIOS N UOSTATOS

aktq
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80. Gimnazijos nuostatq keitimus
administracija, Gimnazijos direktorius ir
Gimnazijos direktorius, Savivaldybes taryba
Gimnaziios taryba. Nuostatus tvirtina ir keidia S

istruojami teises aktq nustatyta tvarka.
a ar likviduojama teises aktq nustatytatvarka.
endZiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
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