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SraulItT SAULIAUS SoNDECKIo MENU GIMNAZIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
gimnazijos nuostatai (toliau nuostatai)
reglamentuoja Siauliq Sauliaus Sondeckio menq gimnazijos (toliau - Gimnazija) teisinq form4,
priklu,so-ybg, savininkE, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencrj4,
tuveing, *ttyt tor grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisini
pagrind4, srit!, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinantiq do]umentq
iSauuma, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemim4 i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines
veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas - Siauliq Sauliaus Sondeckio menrl gimnazija,
trumpasis pavadinimas - Menq gimnazija. Menq gimnazqa iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas

1. Siauliq Sauliaus Sondeckio menq

190968866.

3. Gimnazijos istorija: lsteigta 1939 m. rugsejo 1 d. (Valstybines Siauliq vidurines

muzikos mokyklos 1939-09-01 pedagogq tarybos posedZio protokolas Nr. 1).
4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - valstybine mokykla.
6. Savininkas - valstybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministerija (toliau - Ministerija), identifikavimo kodas 188603091,
adresas Volano g.217, LT-01516 Vilnius.
7. Ministerija:
7. 1 . tvirtina Gimnazijos nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidlia Gimnazijos vadov4;
7.3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;
7.4. priima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del Girnnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

7.7. sprendZia kitus savo kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Buveine - P. Vi5inskio g. 35,LT-76351 Siauliai.
9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Tipas - gimnazija.
11. Paskirtis - menq gimnaz4a, skirta del i5skirtiniq gabumq menui, muzikai turintiems
specialiqjq ugdymosi poreikiq 7(6)-18 metq mokiniams mokyis pagal specializuoto ugdymo krypties
prog.u.nur (pradinio, pagrindinio ir akredituot4 vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio,
pagrindinio ir akredituot4 vidurinio ugdymo kartu su dailes ugdymu).
12. Mokymo kalba - lietuvitl.
13. Mokymosi forma - grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo bUdu),
pavienio (savaranki5ko mokymo proceso organizavimo bUdu * jei vidurinio ugdymo programos dalyko
mokymuisi del nepakankamo mokiniq skaidiaus nesudaroma grupe, individualaus mokymo proceso

organizavimo

」

bldu

mokyis

specializuoto ugdymo krypties programos kai kwiq muzikos ar

dailes dalykq).

14. Gimnazija vykdo Studijq, mokymo programq ir kvalifikacijq registre iregistruotas
pradinio
specializuoto ugdymo krypties progru*ut'(pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu,
,!ay-o kartu si dailes rgdy*r,'pugrirdi.rio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo
vidurinio
kirt, ,r, dailes ugdymu, uL.ait*iE vidurinio ,rgdy*o kartu su muzikos ugdymu, akredituot4 poreikius
ugdymo kartu su dailes ugdymu), programas papildandius bei mokiniq savirai5kos
tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo pfogfamas'
15.Sv]etimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka mokiniams i3duodami mokymosi
no pasiekimr4
pasiekimus iteisinantys dokumentai: pradinio i5silavinimo paZymejimas, pradinio ugdlT
paZymejimas,
paZymejimai, pagrindinio i5silavinimo paZymejimas, pagrindinio ugdymo pasiekimq
paZymejimas'
pasiekimq
brandos atestatas, vidurinio ugdymo pasiekimq paZymejimas, mokymosi
herbu ir
16. Menq gimniziiayra viesasisluridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes
I'ietuvos
savo veikl4 grind1ia Li"et,rvos ifespubtikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,
aktais ir Siais
Respublikos Vyriausybes nutarimais, svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises
nuostatais.

II.

GIMNAZIJoS vEIKLoS SRITYS IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS'
M9KYM9SI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

17. pagrindine Gimnazijos veiklos sritis Svietimas, pagrindine veiklos rflSis
ugdymas, kodas 85.3 1.20.
18. Kitos veiklos ruSYs:
18.1. ikimokyktinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85'10'10;
18.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

-

-

vidurinis

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
kulttrinis Svietimas, kodas 85.52;
kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85'59;
Svietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85'60;
kita stacionarine globos veikla, kodas 87 '90;
18.8. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo
veikla, kodas 88.99;
18.9. garso ira5ymas ir muzikos ira5q leidyba, kodas 59 '20;
18.10. scenos pastatymq veikla, kodas 90.01;
1 8 . 1 1 . kvalifikacij os tobulinimas, kodas 80 '42 '30;
18.12. meno irenginiq eksploatavimo veikla, kodas 90'04;
18.13. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
18.7.

68.20;

18.14. (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo men. 3 d.
isakymo Nr. V-163 redakcija)
bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
19. Gimnazijos veikios tikslas uZtikrinti mokiniams, turintiems i5skirtiniq gabumq
muzikai ar dailei, galimybes ig).ti kokybisk4 iSsilavinim4, pletoti jq dvasines, intelektines ir fizines
socialinei
asmens galias, ugdyti kirybing4, atsaking4 pilieti, igrjusi kompetencijq, botinq sekmingai
integracijai ir mokymuisi vis4 gyvenim4.
20. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
20.1. kokyUiStai lgyvendinti pradinio, pagrindinio ir akredituot4 vidurinio ugdymo
programas kartu su .n,rlikor ugay*u bei pradinio, pagrindinio ir akredituot4 vidurinio ugdymo

-

'

ugdymu;

,.

. !,
r: .
20.2. tenkintl mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius, teikti mokiniams
Svietimo pagalbq;
20.3. atskleisti mokiniq meninius gabumus, pletoti jq gebejimus, brandinti talentus,
puoseleti asmenybds kUrybines galias, ugdyti mokiniq pasitikejimq savo jegomis, iniciatyvum4,

programas kartu su dailes
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ir
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gebejim4
savaranki5kum4, nusiteikim4 imtis atsakomybes kuriant savo gyvenim4, nuostat4
mokyis vis4 gyvenim4;
20.4. savo veikl4 gristi demokratinemis vertybemis, mokytojo pagarba mokiniui,
kolegoms, mokinio pagarba mokytojui ir tevams (globejams, rflpintojams), lietuviq kalbai ir tautos

kult0rai;

20.5.uLtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4.
2l . Gimnazij os fi.rnkcij os :
21.1, vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis
programomis, atsiZvelgdama i vietos ir gimnazijos bendruomends reikmes, mokiniq poreikius ir
interesus, formuoja ir igyvendina ugdymo turini;
21.2. vy{do pagrindiniougdymo pasiekimq patikrinimus, brandos egzaminus Svietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka;
21.3. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdym4
teises aktq nustatYta tvarka;
21.4. gimnazijos direktorius patvirtinta tvarka vykdo mokiniq muzikiniq ir dailes
gebejimq patikrinim4 juos priimant i Gimnazii4, muzikiniq ir dailes pasiekimq patikrinim4 pagal
Gimnazij os ugdymo planQ;
21.5. uitil<rina veiksmingE minimalios vaiko prieZilros priemoniq vykdym4 gimnazijoje;
21.6. organiztoja tevq (globejq, rtpintojq) pageidavimu jq apmokamas papildomas
paslaugas (klubus, b[ielius, stovyklas, ekskursijas, naudojim4si muzikiniais instrumentais, kopijavimo
paslaugas ir kita) teises aktq nustatytatvarka;
21.7. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4;

21.8. kuria ugdymo turinio igywendinimui reikiam4 edukacing aplink4;
2 I .9 . or ganizuoj a mokiniq maitinim4;
21.10. viesai skelbia informacij4 apie gimnazijos veikl4 teises aktq nustatytatvatka;
2l.ll. atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas'

III.
22. Gimnazrla,

GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

igyvendindama

jai nustatltus tikslus

ir

uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, turi teisg:
22.1. pari*ti mokymo metodus ir mokymosi veiklos biidus;
2z.2.k1lrtinaujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinimq;
22.3. bendradarbiauti su fi ziniais ir juridiniais asmenimis;
22.4. lvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo
projektus;
22.5. istatymq nustatlta tvarka jungtis i asociacijas;
22.6. gautiparum1l,ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo (2in.,1993, Nr. 21506; 2000, Nr. 61-1818) nustatytatvarka;
22.7. navdotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
23. Gimnazija privalo:
23.1. uLtil<rinti higienos nornas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mokymosi ir darbo aplink4;
23.2. uLtil<rinti kokybi5k4 ugdymo proces4;
23.3. teikti Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoginE, specialiqi4
pedagoging, speciali4jq pagalbq, vykdyti profesini orientavim4, vaiko minimalios prieZitros
priemones;

23.4. sudaryti palankias s4lygas veikti mokiniq organizaciioms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s[moningum4, patriotizmq, puoselejandioms kultUrinq ir socialing brandq,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;
23. 5. vykdyti mokyrno sutartyse sutartus isipareigoj imus;
23.6.vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.
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IV.GIⅣINAZIJOS

VEIKLOS ORGANIZAVIⅣ IASIR VALDYⅣ IAS

24. Gimnazij os veikla organizuoj

am a

pagal:

24.1. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategini plan4, kuriam

)ra

pritarusios

Gimnazij os taryba ir Ministerij a;

24.2. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;

24.3. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan1, kuris yra suderintas

Gimnazij os tarybair Ministerij a.

25. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas i
atleidliamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.

26. Direktorius:
26.1. suderings su Ministerija ar
gimnazij os darbuotojq pareigybiq sqraS4;

jo

pareigas

su

atviro konkurso bfdu ir

igaliotu asmeniu, tvirtina gimnazijos strukt[rq,

26.2. nustato gimnazijos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
direktoriaus pavaduotoj o, gimnazij os strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
26.3. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso
jo Gimnazijos
12in., ZOOZ,Nr.64-2569) ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidlia i5
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
26.4. teises aktq nustatyta tvarka priima mokinius, sudaro su jais mokymo sutartLs;
26.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Gimnazijos darbo tvarkos
taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybE;
26.6. suderings su Gimnazijos taryba,tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
26.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
s4lygas;
26.8. Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka sudaro gimnazijos Vaiko gerovOs
komisij4:
26 .9 . leidZia i sakymus, kontro liuoj a j q vykdym4;
26.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinq taryb4;
26.t1. sudaro Gimnazijos vardu sutartis, reikalingas Gimnazijos funkcijoms atlikti;
26.12. organizuoja gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta
tvarka;
26.13. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turt4, le5as ir jais
disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais i5tekliais, uZtikdna racionalq ir taupq
le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Gimnazijos vidaus kontroles sistemos sukDrim4, jos veikim4 ir
tobulinim4;
26.l4.analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq btrklg ir atsako uZ Gimnazijos
veiklos rezultatus;

26.15. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja
jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nusta[4a tvarka;
26.16. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
26.17. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;

26.18. atstovauj a Gimnazij ai kitose institucij ose;
26.19. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui, skyriq vadovams;
26.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatl'tas funkcijas;
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26.21. atsako ui,

■■■ Ｆア

Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si
Gimnazijoje, demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4 funkcijq
atlikim4, nustaty.tq Gimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq, Gimnazijos veiklos rezultatus, gerqir
veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.
27. Gimnazijoje sudaromos metodines grupes ir metodine taryba. Metodines grupes
skirtos mokytojams kartu su Svietimo pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius:
planuoti ir aptarti ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst4, mokiniq
pasiekimq ir paiangos vertinimo btdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrim4),
pritaikyti ji mokiniq individualioms reikmems, nagrineti prakting veikl4, pletoti mokytojq profesines
veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokiniq ir
mokyklos paZangos. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokyojai.
Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Gimnazijos metodines tarybos nariai yra
metodiniq grupir4 vadovai. Metodiniq grupir+ veikl4 organizuoja, koordinuoja ir metodinei tarybai
vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba ugdymo skyriq vedejai. Metodine taryba nustato
mokytojq metodines veiklos prioritetus, moky.tojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikia
Gimnazijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq sitlymus del ugdymo turinio formavimo ir jo
igyvendinimo organizavimo gerinimo.

Vo GIPINAZIJOS SAVIVALDA
Taryba) yra auk5diausia Gimnazijos savivaldos
institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tdvams (globejams, rflpintojams) ir'vietos

28. Gimnazijos taryba (toliau

-

bendruomenei.
29. T arybarenkama 3 metams.

30. Taryb4 sudaro trys Gimnazijos mokytojai, trys tevai (globejai, r[pintojai), du
mokiniai, vienas bendruomenes atstovas.
31. Tevus i Taryb4 deleguoja visuotinis tevq susirinkimas, mokytojus - mytojq taryba,
mokinius - mokiniq taryba, bendruomenes atstov4 - bendruomenes susirinkimas.
32. Tarybos pirminink4 slaptu balsavimu renka Tarybos nariai. PosedZius inicijuoja
Tarybos pirmininkas.
33. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus.
34. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posedZiuose gali
dalyvauti kviestinio asmens teisemis.
35. Taryba:
35.1. teikia si[lymq del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
35.2. aprobuoja Gimnazijos strategini plan4, metini veiklos planq, ugdymo plarE,
Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, kitus Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus,
teikiamus Gimnazij os direktoriaus;
35.3. teikia siulymq Gimnazijos direktoriui del gimnazijos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Gimnazij os vidaus struktlros tobulinimo ;
35.4. svarsto Gimnazijos leSq naudojimo klausimus;
35.5. i5klauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifllymus direktoriui del
Gimnazijos veiklos tobulinimo;
35.6. teikia siulyrnus del Gimnazijos materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo;
35.7. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir tevq (globejq, rUpintojq)
savivaldos institucijq ar Gimnazijos bendruomen6s nariq iniciatyvas ir teikia siulyrnus direktoriui;
intelektualinius
35.8. talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius

'

ir

iSteklius.

36. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams.
37. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems mokyklos
bendruomenes nariams.

6

38. Mokytojq taryba nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija.
39. Moky,tojq tarybq sudaro Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, ugdymQ

日日 □Ｌ ｒｒ

organizuojadiq skyriq vedejai, visi mokytojai, bibliotekos vedejas, bendrabudio aukletojai, socialinis
pedago gas ir koncertmeisteriai.
40. Mo$tojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti, taip pat
prasidedant ir baigiantis mokslo metams. { posedZius gali bffi kviediami kitq Gimnazijos savivaldos
institucijq atstovai. Prireikus gali bmi Saukiamas neeilinis mokytojq tarybos posedis.
41. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokyojq tarybos sekretorius
renkamas i5 moky'tojq tarybos nariq vieneriems mokslo metams.
42. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maLiau kaip du
treddaliai tuo metu dirbandiq Gimnazijoje tarybos nariq. Mokytojq tarybos nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma.
43. Mo$tojq taryba:
43.1. svarsto optimaliq mokymosi s4lygr+ mokiniams sudarym4, ugdymo turinio
atnaujinim4;
43.2. analizuoja ugdymo planq, ugdymo programrl igyvendinimo klausimus;
43.3. aptaria mokiniq koncertq, spektakliq, konkursq rezultatus;
43.4. i$klauso klases (bendrabudio grupiq) aukletojq ir metodiniq grupiq pirmininkq
veiklos ataskaitas;
43.5. sprendZia mokiniq mokymosi, lankomumo ir elgesio problemas.
44. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq taryba. Jos nariq skaidiq ir veiklos

kadencijos trukmg nustato Gimnazijos direktorius. Mokiniq tarybos nariai yra klasiq sudi{nkimq
deleguoti atstovai. Jai vadovauja mokiniq tarybos nariq i5rinktas vadovas. Mokiniq taryba inicijuoja ir
padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, prevencines programas, teikia sifllymus del
mokymo oiganizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programrl pletros, socialines veiklos, dalyvauja
rengiant Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, deleguoja narius i gimnazijos taryb4.
45. Gimnazijoje veikia tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos institucija - klases mokiniq
tevq (globejq, rupintojq) aktyvai.
46. Klases tevq (globejq, rupintojq) aktyv4 sudaro 3 nariai, i5rinkti mokslo metq
pradZioje klases tevq (globejq, rupintojq) susirinkime balsq dauguma atviru balsavimu.
47. Klases tevq (globejq, r[pintojq) aktyvo nariai renka pirminink4, kuris Saukia
posedZius. Apie jq laik4 ir numatomus svarstyti klausimus informuoja narius ne veliau prieS 3dienas

iki posedZio pradZios.
48. Klases tevq (globejq, rlpintojq) aktyvas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos
rinkusiam klases tevq (globej q, rlpintojq) susirinkimui.
49. Klases tevq (globejq, r[pintojq) aktyvas:
49.1. aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo,
saugumo, maitinimo, informavimo apie vaikq ugdym4 klausim4, padeda organizuoti klases renginius,
i$vykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini orientavim4, teikia sillymus gimnazijos tarybai ir
direktoriui;
49.2. gali inicijuoti paramos Gimnazijai teikim4.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
50. Darbuotojai !darb4 Gimnazijoje priimami ir atleidLiami i5 jos Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
51. Gimnazijos darbuotojams tL darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.
52. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas, ugdymq organizuojandiq skyriq vedejai ir
mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo ir mokslo

ministro nustatyta tvarka.

IR
vII. GIMNAZIJos ruRTAS, tnSos, JU NAuDolly^qrvARKA
pmpzrUn'q'
vEIKLo s
FrNANSINES vEIKLOS KoNTnoit, crMNlziros
ir istatymq nustatyta tvarka disponuoja
53. Gimnazija patikejimo teise valdo, naudojasi
mokymt pti"tt'ottemis ir kitu teisetai gautu
priskirtais pastatais, finansiniais iStetctiais, inventoriumi,
turtu. Gimnazij os le5os:
53' 1' valstybes biudZeto asignavimai;
53.2. paianros uZ teikiamas paslaugas; .
asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
53.3. fondq, orgatizacrd-ftr+lrrtAiniq i, fiziniq
pagal pavedimus;
b[dais perduotos 1e5os, tikslines paskirties lesos
le5os'
53.4. kitos teisetu bfldu igytos
54'LesosnaudojamosteisesaktqnustaQrtatvarka.
ir finansing atskaitomyb9 tvarko teises
55. Gimnazija buhalterioiuprtuii4 organizuoja
aktq nustatYta tvarka'
teises aktq nustatytafiarka'
SO. Cimn rijos finansine veikla kontroliuojama
57. Gimtaziijos veiklos prieZitrr4 atlieka Ministerija'
vIII.BAIGIAⅣ 10SIOS NUOSTATOS
g17111azl」

OS

jos strukt0ros
likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma
ar Lietuvos ResPublikos teises
adresu www.sondeckis.lt, ul at

likvidavim4, reorganizavimq teises aktq nustatyta
Gimnazijos lnterneto svetaineje ir ra5tu pranelama

Svietimo ir mokslo
Audrone Pitreniene

2016m.

