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SIAULIU SAULIAUS SONDECKIO MENU GIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq Sauliaus Sondeckio meil+ gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
.Siauliq
Sauliaus Sondeckio menq gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising form4, priklausomybg,

savinink4, srivininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4, buveing,
mokyklos Brupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4,
sriti, r[Sis, tikslq, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines
veiklos kontrolg, rcor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.
2. Gimnazijos oficialus pavadinimas - Siauliq Sauliaus Sondeckio menq gimnazfa, trumpasis
pavadinimas - Menq gimnazija. Menq gimnazija iregistruota Juridiniq asmenrl registre, juridinio
asmens kodas I 90968866.

1939 m. rugsejo I d., vadovaujantis Valstybines Siauliq vidurines muzikos
mokyklos 1939-09-01 pedagogq tarybos posedZio protokolu Nr. 1.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - valstybine mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - valstybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau - Ministerija), juridinio asmens
kodas 1 88603091, adresas A. Volano g. 2, LT-01124 Vilnius.
7. Ministerija:
7 .1. tvirtina Gimnazijos Nuostatus;
7.2. teises aktq nustatytatvukapriima i pareigas ir i5 jq atleidLiaGimnazijos direktoriq;
7 .3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines keitimo;
7.4. priima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del Gimnazijos filialo, sklriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
7.7 . atlieka kitas teises aktuose jos kompetencijai nustatytas funkcijas.
8. Gimnazijos buveines adresas - P. Vi5inskio g. 35,LT-76351 Siauliai.
9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.

3. Gimtazija istei$a

-

gimrrazija.
gimnazijos tipo menU gimnazrla, skirta del iSskirtiniq gabumq menui, muzikai
11. Paskirtis
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq 7 (6)-18 metq mokiniams mokytis pagal specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu
su muzikos ugdymu, akredituota vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdlmo kartu
su dailes ugdymu, pagrindinio pradinio ugdymo kartu su dailes ugdymu ir akredituota vidurinio
ugdymo kartu su dailes ugdymu
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo bUdai:
13.1. grupinio mok),mosi forma, iglvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu,
nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budu;
10. Tipas

-

programos).
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13.2. pavienio mokymosi forma, igyvendinama individualiu mokymo proceso organizavimo b[du,
savarankiSku mokymo proceso organizavimo b[du, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdu.
14. Gimnazija nusta[ta tvarka vykdo pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio
ugdymo kartu su dailes ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo
kartu su dailes ugdymu, akredituot4 vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, akredituot4 vidurinio
ugdymo kartu su dailes pgdymu programas.
I 5. Mokiniams iSduodami mokyrnosi pasiekimus iteisinantys dokumentai :
15.1. pradinio ugdymo pasiekimq;
I 5.2. pradinio i5silavinimo;
1 5.3. pagrindinio ugdymo pasiekimq;
1 5.4. pagrindinio i5silavinimo;
15.5. vidurinio ugdymo pasiekimq;
15.6. brandos atestatai ir jq priedai.
16. Menq gimnazija yra vieSasis juridinis asmuo, turintis herbini antspaud4 su gimnazijos
pavadinimu
SAULIAUS SONDECKIO MENV GIMNAZIJA), atsiskutomqq ir kitas
s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais
ir Siais Nuostatais.
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II

SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAII IYIKgIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
17. Pagrindine Gimnazijos veiklos sritis -- Svietimas, kodas 85.
18. Gimnazijos veiklos ruSys:
18.1. pagrindine veiklos rfiSis - vidurinis ugdyrnas, kodas 85.31.20;
18.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

18.2.1. priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas 85.10.20;
18.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2.3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2.4. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
18.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.6. Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
18.2.7. kulffirinis Svietimas, kodas 85.52;
18.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
18.3. 1 . kita stacionarine globos veikla, kodas 87 .90;

18.3.2. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas
88.99;
18.3.3. garso ira5ymas ir muzikos ira5q leidyba, kodas 59.20;
18.3.4. scenos pastatymq veikla, kodas 90.01;
1 8.3. 5. kvalifikacij os tobulinimas, kodas 80.42.30;
18.3.6. meno irenginiq eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
18.3.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo hrrto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
18.3.8. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
18.3.9. muzikos instrumentq nuoma, kodas 77.29.30;
18.3.10. buhalterine apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;
18.3.11. finansiniq ataskaitq rengimas, kodas 69.20.20;
18.3.12. duomenq apdorojimo, interneto serveriq paslaugq (prieglobos) ir susijusi veikla, kodas

63.rt;
18.3.13. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
18.3.14. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90.
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19. Gimnazijos veiklos tikslas - uZit<rinti mokiniams, turintiems i5skirtiniq gabumq muzikai ar
dailei, galimybes ig).ti kokybiSk4 iSsilavinim4, pletoti jq dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
ugdyti kflrybing4, atsaking4 pilieti, igrjusi kompetencijq, b[tinq sekmingai socialinei integracijai ir
mokymuisi vis4 gyvenim4.
20. Gimnazij os veiklos uZdaviniai:
20.1. teikti mokiniams kokybi5k4 ugdym4 pagal specializuoto ugdymo krypties programas
(pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo kartu su dailes ugdymu, pagrindinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailes ugdymu, akredituot4 vidurinio
ugdymo kartu su muzikos ugdymu, akredituot4 vidurinio ugdymo kartu su dailes ugdymu programas);
20.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius, teikti mokiniams Svietimo
pagalbq;
20.3. atskleisti mokiniq meninius gabumus, pletoti jq gebejimus ir asmenybes kiirybines galias,
ugdy.ti mokiniq pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki3kum4, nusiteikim4 imtis
atsakomybes kuriant savo gyvenim4, nuostat4 ir gebejim4 mokytis vis4 gyvenim4;
20.4. savo veikl4 gristi mokytojo pagarba mokiniui, kolegoms, mokinio pagarba mokytojui ir
tevams (globejams, rfipintojams), lietuviq kalbai ir tautos kultUrai;
20.5. uilil<rinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 ke1i4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4.
21. Gimnazija, siekdama jai nustatytq veiklos tikslq ir uZdaviniq, atlieka Sias funkcijas:
sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis
21.t. vadovaudamasi Svietimo, mokslo
programomis, specializuoto ugdymo krypties programq (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
kartu su muzikos ugdymu programq) muzikos ugdymo dalimi, specializuoto ugdymo krypties
progftrmq (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailes ugdymu programq) dailes
ugdymo dalimi, bendraisiais ugdymo planais, atsiZvelgdama 7 Gimnazijos bendruomenes reikmes,
paZangos vertinimo ugdymo procese informacij4,
Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq
pasiekimq tyrimq, Gimnazijos veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo bei isivertinimo rezultatus,
konkretina ir individualizuojaugdymo turini ;
21.2. rykdo Studijq, mokymo programq ir kvalifikacijq registre iregistruotas specializuoto
ugdymo krypties programas (pradinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pradinio ugdymo karhr su
dailes ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, pagrindinio ugdymo kartu su dailes
ugdymu, akredituot4 vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu, akredituot4 vidurinio ugdymo kartu
su dailes ugdymu programas), rengia papildandius hei mokiniq savirai5kos poreikius tenkinandius Siq
programU modulius, neformalioj o vaikq Svietimo programas;
21.3. Gimnazijos direktoriaus patvirtinta tvarka vykdo mokiniq meniniq (muzikos ar dailes)
gebejimq patikrinim4 juos priimant Girnnazijq ir kiekvienos klases mokiniq meninio ugdymo
pasiekimq patikrinimus pagal ugdymo planq;
21.4. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq
patikrinim4, brandos egzaminus Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatl'ta tvarka, teises aktq
nustatyta tvarka i5duoda mokymo si pasiekimus itei sinandius dokumentus ;
21.5. skiria specialqji ugdym4 teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka;
21.6. teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZifiros priemones, sudaro vaiko
koordinuoja Svietimo programq pritaikym4 mokiniams,
geroves komisij4, kuri organizuoja
turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko
ugdymo aplinkos k[rim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;
21.7. tevq (globejq, mpintojq) pageidavimu mokiniams organizuoja mokamas papildomas
paslaugas (klubus, b[relius, stolyklas, ekskursijas, naudojim4si muzikiniais instrumentais, kopijavimo
paslaugas ir kita) teises aktq nustatytatvarka;
21.8. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacd4;
2l.g.kuriaugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialingbazE;
bendrabutyje gyvenandiq bei socialiai remtinq
21.10. organizuoja mokiniq apgyvendinim4
mokiniq maitinim4;
2l.lL viesai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

ir

ir

i

ir
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21.t2. uZtikrina atvirum4 vietos bendruomenei, vykdo mokymo sutartyse

prisiimtus

isipareigojimus;
2Lt3. sudaro s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dallvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje
socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje smurto,
alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos gyvensenos
skatinim4, igyvendindama pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas rekomendacijas
del smurto prevencij os igyvendinimo mokyklose;
21.14. teikia Svietimo informacing, konsultacing, socialing pedagoging, psichologing, specialiqjq
pedagoging ir specialiqjEpagalbq, vykdo mokiniq sveikatos prieLiirq, profesini orientavimq;
2L15. uZtikrina saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo s4lygas, ugdymo kokybg pagal bendr4sias
programas, tenkina mokiniq paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius;
21.16. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymo(si)
ir darbo aplink4;
21.17 . vykdo bendradarbiavimq su vaiko atstovais pagal istatym4 ir socialiniais partneriais;
2I.18. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui ir vykdo mokytojq ir Svietimo pagalbos
specialistq (iSskyrus psichologus) atestacijq;
21.19. bendradarbiauja su kitomis mokyklomis ir organizacijomis;
21.20. konsultuoja mokymo metodq, mokymo mokyis klausimais;
21.21. rengia bendrus metodinius pasitarimus;
21 .22. organizuoj a bendrus proj:ektus;

21.23. vykdo Gimnazijos veiklos isivertinim6 ,
21.24. atlieka kitas teises aktuose numatytas funkcijas.

ilI

SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
22. Gimnazija,igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,
turi teisg:

rirktis mokymo metodus ir mokymosi veiklos bUdus, konkretinti ir individualizuoti ugdymo
turini, vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis programomis ir bendraisiais
ugdymo planais, atsiZvelgdama i Gimnazijos bendruomenes reikmes, mokiniq poreikius ir interesus,
rengti neformaliojo vaikq Svietimo programas, kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius,
22.,1.

uZtikrinandius kokybiSk4 iSsilavinimq;

22.2. bendradarbiauti su fiziniais

ir

juridiniais asmenimis, Ministerijos arba Gimnazijos

Nuostatuose nustaty'tu mastu prisiimti fsipareigojimus, sudaryti sutartis;
22.3. lvietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka lykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo
projektus;
22.4. istatymq nustatyta tvarka junglis i apociacijas;
225. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
22.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomg paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais, kai
istatymq nustatyta tvarka jq nenustato Lietuvos Resputlikos Vyriausybe arba Ministerija;
22.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktornis teisemis.
23. Gimnazija privalo:
23.1. ttLtilrcinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4;
23.2. atsilvelgti imokiniq gebejimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo turinf;
23.3. teikti Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
speciali4j4 pagalbq, vykdyti profesini orientavim4, vaiko minimalios prieZifiros priemones;
23.4. sudaryti palankias sElygas veikti mokiniq oryanizacijoms, skatinandioms mokiniq dorovini,
socialing brand4,
tautini, pilietini s4moningum4, patriotizmq, puoselejandioms kult[ring
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;
23. 5. vykdyti mokymo sutartyse sutartus isipareigoj imus;
23.6. teikti Ministerijai.ir kitoms istatymq numatltoms institucijoms veiklos ataskaitas;

ir
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23.7. vykdyi kitas teises aktuose nustatytas pareigas.
24. Mokyrojq, mokiniq, tevq (globejq, rupintojq) teises, pareigas
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas.

ir

atsakomybq reglamentuoja

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMASIR VALDYMAS
25.Gimnaz尋 olヤ elkla olganiZuttamapagal:
25.1.Gimnazttos direkt6riaus pat宙 ■inta Gimn眩 10S Sttategini planl,kuriam yra pritarusios
Ginmazttos tawba ir‐ Minis"rJ〜 ￨
25.2.GimnazJos di19● 6riaus patvⅢint,Gimnazttos metini VCiklos planl,kuriarn yra pritarusi
Gimnazijos taryba;
25.3. Gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan4, suderint4 su Gimnazijos
taryba ir Ministerija.
26. Gimnazijai vadovauja Gimnazijos direktorius, nepriekaiStingos reputacijos asmuo, kuri vie5o
konkurso btidu i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidlia teises aktq nustatyta tvarka
Svietimo, mokslo ir sporto ministras arba jo igaliotas asmuo. Gimnazijos direktorius yra tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Ministerijai.
27.E)irehorlus:
27.1.suderin9s su Ministcriia,tvirtina Ginlnazlos struktura,darbuOt●

Чpareigybiu

Sγ agQ;

padalinlu nuOStatus;
/
ymus,vadolaudalnasis
Lictuvos
Respublikos
darbo
apraも
27.3.tvirtina darbuOt● u pareigybi■

27.2.tvirtina Gilllllll

lJOζ

Struk■ lrinl■

kodcksu ir kitais teises aktais,priitta ir atlcidttia mokytaus,kitus ugdymo proccse dalyvauJanこ ius
asmenis ir aptamau」 anti lё iSOna11,sudar6 darbo ir kitas Sutartis,nustato darbuot● ЧdarbO uttmokesti,
taiko skatinimo pri6● OneSlir kOnStatuaa darbo parcigu pttё idimus,Organizuda t」 kStamu mOkytaЧ

paie場
aiti1llsi::1,t,11::idloin。
S急 l:∬ ]1lil" nus,.。 mokinill tciseち pareigas ir
a■ ￨:お t Ⅲ ds缶 HI盛 [理
‐
I
Gimnaziios darbO〜
航 sakomyb9;
‐
'audⅢ
ark9s tdSyklcJ ir GilllllnazttOS
27.6.suderinlo st OimnazJ。 ,laryba,tvini
i6五 oⅢ as,atsizvelgdamas i PedattogЧ etikOS kodekso reikalavimus ir kitus
ζ
bcndruomenes narれ ol彦 ё
.1.teiseζ

27.5,vⅢ

veiklos organ12aVima roglamё ntuaanこ ius dolcumcntus;
27.7.utt mOkiniO clgё siO nonnu l舷 Cidima gali ζkirti mOkiniui drausmines auklaam● o pOVCikiO
priemones,nllmttytas Liё t,voSヽ Spublikos vaikO teiSiu apSaugOS pagrindu iStatyme;

27.8.vadovauJa Gimnazttos stratcginio plano,mctinib vcikloS plano,ugdymo plano,こ vietimo
programll rcngllno proceSul, vadovau」 a lgyvendinant rekomendaclJaS dё l Snlurto prevenclJos
igyVCndinimo Gimnaz可 倒e priCmOni■ ,juos tvirtina,vadovau」 ajuos vykdant;
27.9.organizuaa ir k6ordinuda Gimnazゴ os veikll, analizuqa ir vcrtina mtterialinius ir
intelektinius iSteklius;

27.10.lei&ia isょ wn,、

10中 01itttajЧ vykdym%

27.11.sudaro tOiSe,aktu nustatytaSヽ 0平 iSiias,d″ bO grupes;
6,vardu SudttO sutartis,rcikalingas Gimnaz可 ぃ mnkcttomS atlikti;
27.12.Gilllm■ 巧
rgam2avima teiSes aktu nuStatyta tvarka
。
ζd6kumcntu vddymO‐ ё
27.13.atsak6 t̀Gimn″ 」

¶
孟‖
濯
棚野獄需 撚盟爛郡職蝋l孵
F聰

naudaiml,vciks●

1五

まoiⅢ aZ10S

Vidaus kontr01e

atsako utt Gimnazttos inans■ 9 veiklQ,svγ sto ir pr五 ma sprendimus,sus」 usiuS Su leも ■
kirtas darluo可 ￨larbo uЙ mokcsciti),lturtO naudttimu ir disponavimujuo;
(lSkdtant lё Saち も
27.16.anali2● 倒a Ci血 厖16ζ veiК los ir vddフ mo igtё kliu bik19 ir atsako疵 Gimnazlos veik10S
27.15。

rezultatus;

￨

27.17.minasi● etodine,v9ik10S Organizavimu,「 darbuotqu prOfesiniu tobulaimu,sudaro jicms
arnS ir pagal16s mokihiui spccialistams galimyb9 atcstuotis ir
sllygas kclti k1/ali■ kacttQ;mOkyま ゴ

organizuaajЧ atcStactta tCiSes aktu nustatyta tvarka;
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27.18. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikt4;
27.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, riipintojais), pagalbq mokiniui, mokytojui ir
mokykloms teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,
vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
27.20. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymo nustatyta tvarka
kreipiasi i savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZilros priemoniq

skyrimo vaikui;

27,21 . atstovauj a Gimnazij ai kitose institucij ose;

27.22. organizuoja mokytojq, aukletojq bei Svietimo pagalbos specialistq pasitarimus ugdymo
turinio formavimo, ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo uZtikrinimo ir kitais Gimnazijos
bendruomenei aktualiais klausimais;

27.23. kartu su Gimnazijos taryba sprendZia svarbius palankios ugdymui aplinkos klrimo

klausimus;
27.24. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo
s4lygas;
27.25. priima sprendim4 del papildomo.darbo skyrimo mokiniui, jo kelimo i auk5tesng klasg ar
palikimo kartoti ugdymo programg, atsiZvelggs i mokini ugdZiusiq molqtojq, kitq ugdymo procese
dalyvavusiq asmenU sifllymus;
27.26. kiekvienais metais teikia savo metq veiklos ataskait4 svarstyti Gimnazijos bendruomenei ir

tttbd,skeb● L■ c軌

‐
‐

initttaaGitta芝

27.27.andi2utta if lё 11a Gi面 写loS Veikll,1
1。 s vck10S kokybes卜
27.28.vyk10ヽ itaS 10ipeS aktuose ir parcigybes aprttymc nustatytas hnkc」 aS.

市c■ inim%

28.GilrlllnazttOS direktOrius atSakO utt Gimnazttos vCikll, numatメ
l Lietuvos Rcspublikos
ymuOsc bei kituose
o,moks16
ir
sp6rto
ministro
is感 〔
vieti血
s
nutarimuosc,こ
iStatymuOsO,Vyriausybё

teises aktuose,utt dcmokratini Gimnazttos valdyml,uを tikrina bcndradarbia1/imu gristus Santykius,
PcdagogЧ etikos kodckso rOlkalavimЧ laikymOsi,skaidriai pr五 mallnus sprcndimus,bendruomcnes nariЧ
ir uЙ davini■ ig】 ″Cndiniml,
inforlnⅣ ima,tinkama funkcJu atlikiml,nustatytu Gilllllllazttos tikSl■
GilnnazlJos Veik10s rezultatus.
29.GillrlnazttOS dire● oriaus ncsa■ t,jO pareigas laikinai atlicka dircktoriaus pavaduotaas,ugdyml

organizuaanこ io sttFittS VCdaaS ar kitas Svietimo,moks16 ir spo■ o ministro ar jo ittdiOtO asmens
paskirtas asmuo。
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V SKYRIUS
GllⅦ NAZIJOS SAVIVALDA

etiho tiksiais,Gimnaz増 可c
grindЙ ittnaも宙
‐
programomis ir bendruomenes tradicl」 OmiS・

30.Gimnaz筍 6ζ もa■7市 五lda

盤 l麓 織朧 野鶴
HttihfT蹴 棚鶏 淵 蹴 き

wkdOmOmis首 宙etimo
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:

direkoriaus priimamiems sprendimarns, atlicka visuomenine Gi,mazttos valdymo prieЙ
Gimnazttos saV市 aldod institucttas,jЧ k6mpetcnOJQ ir Sudarymo principus iteiSina Gilllmazttos
Nuostata.
32.Gimn厖 可OS taryba← 61iau̲Taryb→ yra aukも こiausidi GinmazttOs saV市 aldos instituc」 a.
33.Taryba sudarメ a iS Gim,az」 os mokiniЧ ,mokbtttЧ ,te〜叫 (g10ba■ ,・ っintaЧ )ir victos
bendruomenOs ttsto理 .Tarybos nariu gali l■ ia,mu。 ,turintisを iniЧ ir gebaim■ ,padedanこ iЧ sickti
iira・

g宙 etimo lstaigos stratcginiЧ
Tarybos nariu ncgali b■ i
tikslЧ ir igyVendinti S宙 etimo istaigOS misコ 1・

GimnazJos direktOriu,;Valstybes p。 litikai,politini6(aSmeniniO)pasitikttimO valstybes tamautttai・
,4 mokini■ ir
34.Taryba sudarOmaliS 3 mOkiniЧ teil(g10bqЧ ;面 pinta■ )atstOヽ 叫,3 mokメ ●■

l

victos bcndruomcnes atstOv6.I Tarybo tOャ us(g16bttus,Iわ illtaus)renka ViSuotinis mokiniЧ tevЧ
MokiniЧ
(g10bl■ ,■ pinta■ )。 usirinkimas;mё kD7taus― visuotinis mokytqu susirinkimas,mokinius―
taryba,seniinaiti=宙 etOS bendruomcnes atstOvQ delcguqa victos bcndruomenO iS scnttm10s,kuriai
,iStaigЧ ,gwentttu ar
priklauso GimnazJ島 ltaip lat kitu senitniioS teritOruae vcikianoiЧ organizac増 ■
i
renkamas iS ciles d宙
ju atStOw・ T翌ァ
ba s14ar6,ldvliems mctams.TttpttS asmuo i Taryba gali b■
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jeigu su juo nutruksta
kadencijas. Tarybos nariu esandio mokytojo igaliojimai baigiasi anksdiau l3rko_,
darbo santykiai. Mokinio ir mokiniq tevq (globejq, r[pintojq), esandiq Tarybos nariais, igaliojimai
Taryboje baigiasi anksdiau laiko, jeigu mokinys, kuris yra Taryboje, arba mokinys, kurio tevai
yra Taryboje, nustoja mokytis Gimnazijoje. Pasibaigus Tarybos nario
1gtoUe.lal, rufinto.lai;
^anksdiau
iaiko, vietoje jo naujas Tarybos narys i5renkamas ne veliau kaip per vien4

iiAiojirnu*s

menesf Sio punkto nustaQlta tvarka.
jos nariq balsq
35. Taiybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas Tarybos posedyje atviru balsavimu
jei
dauguma. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus. Posedis yra teisetas,
priimami posedyje dalyvaujandiq nariq
3am! aatyvaujl ne maiiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
bal sq dauguma. Tarybos posedZiai protokoluoj ami.
36. Taryba:
36.1. teikia si[lymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq iglvendinimo priemoniq;
36.2. svarsto pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui,
Ugdymo planui, Gimnazijos darbo ivarkos taisyklems, bendruomenes nariq elgesio normoms ir
kilierns Girnnazijos veikl4 ieglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
36.3. teikia sifilymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos Nuostatq pakeitimo ar papildymo,

ii

Gimnazij os vidaus strukturos tobulinimo;
36.4. padeda planuoti Gimnazijos flking, finansing veikl4, aptaria sifilymus del paramos, g}'r'rentojq
pajamq mokesdio le5q panaudojimo, svarsto Gimnazijos lesq naudojimo klausimus;
:0.S. teit<ia sitlymus del bimnazijos veiklos tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo, glvenimo ir
darbo s4lygrt sudarymo, padeda formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;
3 6. 6. svarsto Gimnazij os direktori aus teiki amus klausimus ;
363. aptaria sifilymus del neformaliojo Svietimo pasillos, renginiqorganizavimo;
36.8. parenka Gimnazijos veiklos isivertinimo slitis ir veiklos kokybes isivertinimo metodik4;
36.9.1eikia atstovus i konkurso Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti atrankos komisij4 teises
aktq nustatyta tvarka;
36.10. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4, teikia savo
sprendim4 del direktoriaus ataskaitos Ministerij ai;
36.1 1. atlieka kitas teises aktuose Tarybai nustatytas funkcijas.
37 . TarybauZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.
33. Mokytojq taryba nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija ugdymo organizavimo
klausimams sprgsti:
38.1. M&ytojq tarybq sudaro mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai. Gimnazijos direktorius

-

negali b[ti Mokytojq tarybos narys;
38.2. Mokyojrl'tarybos posedZiai Saukiami pagal poreiki. I posedZius gali bfiti kviediami kitq
Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai;
38.3-. Mokl.tojq tarybai vadovauja jos nariq dauguma i5rinktas asmuo. Sekretorius renkamas i5
Mokyojq tarybos nariq vieniems mokslo metams;
34.4.'poseALiaiyrateiseti, jei juose dalyvauja daugiau nei puse Mokytojq tarybos nariq;
38.5. nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma'
39. Mokyojq taryba svarsto Siuos klausimus:
39.1. analizuoja ugdymo planq, ugdymo prograrnq igyvendinimo klausimus;
39.2. svarsto optimaliq mokymosi s4lygq sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4;
39.3. aptaria praktinius Svietimo naujoviq igyvendinimo Gimnazijoje klausimus, svarsto mokiniq
ugdymo rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo budus, metodus ir formas;
39.4. aptaria Ci*rruri;o. ugdymo plano, bendrqjq programrl igyvendinimo ir mokiniq pasiekimq
klausimus;
39.5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo pfogfamas,
metodus;
39.6. aptaria mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo saugos ir
kitus klausimus.

―
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40. Kiekvienos Gimnazijos klases mokiniai renka savo klases seni[n4. Klases senifinas renkamas
atviro balsavimo budu balsq dauguma vieniems mokslo metams. Klases senitino rinkimai yra teiseti,
jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai tos klases mokiniq.
41. Gimnazijoje veikia Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - Mokiniq taryba. Mokiniq
tarybq sudaro visq Gimnazijos klasiq senilnai. Mokiniq tarybai vadovauja atviro balsavimo bfrdu jos
nariq balsq dauguma i5rinktas pirmininkas. Mokiniq tarybos posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne
maZiat kaip du treddaliai jos nariq. Nutarimai priimami posedyje dallvaujandiq nariq balsq dauguma.
Mokiniq tarybos veikl4 koordinuoja Tarybos nutarimu paskirtas pedagoginis darbuotojas.
42. Mokiniq taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti
prevencines programas, teikia siulymus del ugdymo organizavimo, mokiniq neformaliojo Svietimo
programq pletros, socialines veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant Gimnazijos
veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus,
deleguoja narius i Taryb4.
43. Kiekvienoje Gimnazijos klaseje sudaromas klases mokiniq tevq (globejq, rfipintojq) komitetas.
Ji sudaro 3 tariai, mokglo'metq pradZioje klases teyq (globejq, rupintojq) susirinkimo aatyvir+ i5rinkti
atviru balsavimu balsq dauguma vieniems metams. Klases mokiniq tevq (globejq, rupintojq) komitetas
aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio, paZangumo, saugumo, maitinimo, tevq
informavimo klausimus, padeda organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4, teikia
sifllymus Tarybai ir direktoriui, gali inicijuoti paramos Gimnazijai teikim4. Klases mokiniq tevq
(globejq, rupintojq) komitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klases terq (globejq,
mpintojq) susirinkimui.
44. Gimnazijos klasiq mokiniq tevq (globejq, rupintojq) komitetq nariai i5 savo tarpo atviro
balsavimo b[du balsq dauguma vieniems metams renka Gimnazijos mokiniq tevq komitet4, kuri
sudaro penki nariai. Gimnazijos mokiniq ter,q komitetas i5 savo nariq tarpo atviro balsavimo bUdu
balsq dauguma vieniems metams renka pirminink4. Gimnazijos mokiniq tevq komiteto posedis
teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai jo nariq. Gimnazijos mokiniq te'vr1 komiteto
sprendimai priimami atviro balsavimo btidu jos nariq balsq dauguma. Gimnazijos mokiniq telq
komitetas atstovauja mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) interesams ir bendradarbiauja su Gimnazijos
administracija sprendZiant mokiniq ugdymo, elgesio, saugumo uZtikrinimo klausimus, bendradarbiauja
su kitomis savivaldos institucijomis, deleguoja mokiniq tevq atstovus i Gimnazijos mokyojq ir kitq
pedagoginiq darbuotojq atestacijos komisija, svarsto ir teikia apibendrintus tevq pageidavimus ir
pasi[lymus Tarybai ir (ar) Gimnazijos administracijai.

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.{1JV DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
.ATESTACIJA
45. Darbuotojai i darb4 Gimnazijoje priimam i ir atleidtiami i5 jos Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustaty.tatvarka.
46. Darbo apmokejimo tvarkq nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes nutarimai,
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymai ir istaigos darbo apmokejimo sistema.
47. Gimnazijos direktorius, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai ir mokyojai bei kiti
pedagoginiai darbuotojai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi teises aktq nustatyta tvarka.
48. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ir ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq kasmetinis
vertinimas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
2018 m. kovo 27 d. isakymu Ni. V-Zzq ,,Del Valsryiiniq ir savivaldybiq Svietimo isiaigq (isskyrus
auk5t4sias mokyklas) vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organiiuojandiq skyriq *Oij,+ veitlos
:
vertinimo nuostatq patvirtinimo".

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLB IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA
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