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I SKYRIUS
BEIYDROSTOS NUOSTATOS

l. Siauliq r. Gn;u:dh'ir4 gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq r.
GruzdZiq gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising form6 priklausomybg, saviriinkx savininko teisesir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencijq Uurreing, Gimnazijos grupg, tipq
pagrindinq paskirt!, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrindq rritir, .aSir, tikslq
uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, mokymosi p*i.tirq piisinimo dokumentq
i5davimq Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdymq savivald6 darbuotojq
priemim4 i darbq jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacijq lelq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir
finansines veiklos kontrolg, mokyklos veiklos prieZiur4 ieorganizavimo, likvidavimo 

- 
ar

perWarkymo tvark4.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Siauliq r. GruzdZiq gimnazij4 trumpasis

pavadinimas - GruzdZirl gimnazija. Gimnazija lregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
I 90058 I 25.

3. Gimnazijos isteigimo data ir veiklos pradiia- lg45 m. rugsejo I d.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine lstaiga.5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes.
6. Gimnazijos savininkas - Siauliq gjono savivaldybe (toliau - Savivatdybe), kodas

I l1 105 [74, adresas - Vilniaus g.263, LT-76337 Siauliai.
7- Gimnazijos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Siauliq rajono

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8- Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia Lietuvos

Respublikos biu.lZetinitl lstaigtl istatyme, kituose lstatynuose ir Siuose Nuostatuose jos
kompetenc[jai priskirtus klausimus.

9. Gimnazijos buveine - S. Dariaus ir S. Gireno g.31, LFSl4Zl Gruzdiiai, Siauliq
rajonas- Elektroninis pa5tas ggtmnazija@gmail,com. [nterneto svetaine
http t I g)zdziai. s iau liai. lm. ltl

10. Gimnazijos gr.upe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
11. Gimnazijos tidas - gimnaziia, kodas 3 125.
12- Gimnazijos pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija visq amiiaus tarpsniq

vaikams, kodas 3 L25 1700.
13. Mokymo kalba- lietuvir4.
14- Mokymosi formos ir budai:
14.1. mokymosi formos:
14.1.1. grupinio mokymosi, kodas 40;
14.1.2. pavienio mokymosi, kodas 50;
14.2- mokymo proceso organizavimo btrdai:
1.4.2.1. kasdienis, kodas {Q1'
L4-2.2. individualus, kodas 501;
14.2-3. savaranki5kas, kodas 502.
l5- Gimnazija vykdo formaliojo Svietimo: pradinio, pritailqrtq ir individualizuot4

pradinio, pagrindinio, pritaikyt4 ir individualizuot4 pagrindinio, u-id*inio, pritaikyt4 it
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ind iv idualizuot4 v idurin io ugdymo, ne formal ioj o sv ietimo pro gramas.
16. Gimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus lteisinandius dokumentus: mokymosi

pasiekimq paZymejim6 pradinio ugdymo pasiekimq paZymejim1 pagrindinio ugdymo pasiekimq
paZymejim4, paiymejim4 (i5duodamas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos pirmajq dali),
pradinio i5silavinimo paZymejim6 pagrindinio i5silavinimo paZymejim6 vidurinio ugAymo
pasiekimq paZymej im6 brandos atestat4 pairyma.

17. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Lietuvos Respublikos
herbu ir Gimnazijos pavadinimu, antspaud4 su Savivatdybes herbu 'r Gimnazijo, pauudinimq
blank% atsiskaitomqi4 ir kitas sqpkaitas Lietuvos Respublikos lregistruotuose barilLosi, atributikq
savo veikl4 grindZia Lietuvos Respubtikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvoi
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
(totiau - Svietimo, mokslo ir sporto ministras) lsakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, kitais
teises aktais ir Siais Nuostatais.

tr SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS R. RTTSYS, TIKSLAS, UZDAVTNAT,

Ft i{KCIJOS, MOKYMOS I PASIF, KrMUS tTErSrNANery
DOKTJMENTU ISDAyIT\{AS

18. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas g5.

19. Gimnazijos Svietimo veiklos rtisys:
19.1. pagrindine veiklos rESis - vidurinis ugdymas, kodas g5.31.20;
L9.2. kitos Svietimo veiklos rtisys:
19.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
19.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.2.4. kultiirinis Svietimas, kodas 85.52;
1,9.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
19.2.6. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
19.3. kitos ne Svietimo veiklos riiiys:
19.3.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.3.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.3.3. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
19.3.4. vaikq dienos prieZi[ros veikl4 kodas 88.91;
19.3.5. kfirybine, menine ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
19.3.6. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
L9.3.7. kita veikla, neprie5taraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
20. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir lzines asmens galias,

ugdyti kiirybing% atsakingE pilieti, igrjusi bendrqsias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas
tolesniam mokymuisi, profes inei karj erai ir savarankiskam gyvenimui.

2L. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
21.1. uZtikrinti kokybi5kq pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq vykdym4;
21.2. sudaryti s4lygas mokiniams igyti pradini, pagrindini ir vidurini i5silavinim4 bei

gauti valstybes pripaZint4 i5silavinimo paZymej im4;
21.3. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
21.4. teikti mokiniams Svietimo pagalb4;
21.5. uZtikrinti sveikq saugiq uikertandiE keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir

Zalingiems iprodiams aplinkq;
2L.6. puoseleti etnokulhlr4 ugdyti mokiniq kultiirines rai5kos gebejimus.
22. Gimnazijos funkcijos:
22.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto minisho tvirtinamomis bendrosiomis
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programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Gimnazijos bendruomenes reikmes, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo steb6senos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
ugdymo procese informacijq, pasiekimq fyrimq, Gimnazijos veiklos lsive*inimo ir isorinio
vertinimo duomenis, konlcretina ir individualizuoja ugdymo turini;

22.2. rengia neformaliojo vaikq Svietimo progamas;
22.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus lsipareigojimus;
22.4. atlieka mokinio specialiqiq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja

mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymq Svietimo, rnoksto ir sporto ministro
nustagrta tvarka;

22-5. sudaro palankias s4lygas veilti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningumq patriotizm6 puoselejandioms kulhjring ir socialing brandq
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

22-6. teikia Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqiq
pedagoging, specialiqiE pagalbq vykdo mokiniq sveikatos prieZifrrq piofesinllri.niuui-% uuiio
minimalios prieZitiros priemones teises aktq nustat5rta tvarkaf

22-7 - organizuoja papildomas paslaugas (klubus, biirelius, popamoking mokiniq
prieZitirq pailgintas dienos grupes, stovyklas, ekskursijas, tevq Svietima ir tt.y ieisos akq nustatyta
tvarka;

22.8- sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifrkacij4;
Z2-9. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik6 saugiq

mokymosi ir darbo aplink4;
22.10- vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimtl patikrinimus, brandos egzaminus, atlieka

mokymosi pasiekimq patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokiniq ugdymo
pasiekimq tyrimuose, vertina ir isivertina savo veikl4;

22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bag;Q
vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintis teises aktais;

22.12. organizuoja mokiniq maitinim4 Gimnazijoje;
22.13. vie5ai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4;
22.14. atlieka kitas istatymq ir kiq teises aktq nustatlrtas funkcijas.
23. Gimnazija i5duoda mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustagrta tvarka.

Itr SKYRIUS
GIMNAZTJOS TEISES IR PAREIGOS

24- Gimnazija" igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uidavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kok5fuisk4
ugdym4(si);

24.2. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta tvarka vykdyti Saties ir tarptautinius

fuietimo projektus;
24.4. teises aktq nustat5rta warka jungtis I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
24.5. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos lstatymo nustat5rta tvarka;
24.6. nustat5rti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, lkainius ir tarifus tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istafymo bei kitq lstatymq nustat5rta Warka jq nenustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti instituCija;

24.7. Gimnazija gali tureti ir kitas teises, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos
istafymams ir kitiems teises aktams.

25. Gimnazija privalo:
25.1. uztikrinti geros kokybes svietim+ atvirum4 vietos bendruomenei;
25.2. sudaryti mokiniams higienos no(mas atitinkandias ugdymosi sqlygas, teises alctq
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reikalavimus atitinkandi4 sveikq saugiq uZkertandi4 keliq smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams ap link4;

25.3. sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimancioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijq sveikos
gyvensenos skatinimq igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas
Rekomendacij as de I smurto prevenc ij os igyvendin imo mokyklose ;}S{-sketbti Gimnazijos interneto svetaineje ir kitose visuomends informavimo
priemonese informacij4 apie Gimnazijos vykdomas formiliolo ir neformaliojo Svietimo programils,jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4tygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijE,-veiklos
kokybes isivertinimo rezultatus ir i5vadas, Gimnazijos bendruomenes traaic4as, pasiekimus ir kitas
Gimnazijos vykdomas veiklas;

25.5- vykdyti kitas teises aktuose nustat5rtas pareigas.

crMNAzrros vErKl"J:iffii"*r"s rR 
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26- Gimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apraiymo tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojami teises aktq nustat5rtu tvartca- Direktbriui skiriamas penkeriq
metq kadencijai ir atleidZiamas teises aktq numat5rta tvarka- Gimnazijos direklorius pavaldus ir
atskaitingas Savivaldybes tarybai, Savivaldybes merui bei Savivaldybes administracijos direktoriui,
neperZengiant Savivaldybes tarybos administracijos direkloriui suteiktq igaliojimq.27. Gimnazijos veikla organizuojama pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4:

27-1'- Gimnazijos strategini plan4 kuriam yra pritarta Gimnazijos tarybos protokoliniu
nutarimu ir Savivaldybes administrac ij os d irektoriaus lsakymu ;

27.2- Gimnazijos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir metinis
veiklos planas yra suderintas su Savivaldybes administrac[jos Svietimo ir sporto skyriumi;

27.3- Gimnazijos ugdymo planq kuris Wa suderintas su- Gimnazijos taryba ir
Savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo lgaliotu asmeniu.

28. Gimnaz[josdirektorius:
28.1. vadovauja Gimnazijos shateginio ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq

rengimui, rekomendacijrtr d6l smurto prevencijos lgyvendinimo mokykloje jriemonir+
igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

28.2- nustat5rta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnauj anti personalq tvirtina j q pareigyb iq apra5ymus;

28.3. tvirtina Gimnaz[ios vidaus struktiir6 Gimnazijos darbuotojq pareigybiq sqai6
nevirsydamas nustagrto didziaus io [e istino pareigyb iq skaidiaus;

28.4. suderings su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
28.5. sudaro teises aktr-l nustatytas komisijas, darbo grupes ir metoding tarybE;
28.6. rupinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuola tnlkstamq

moklojq paiesk4;
28.7. analizuoja Gimnazijos veiklos

veiklos rezultatus;
ir valdymo i5tekliq b0kl9 ir atsako uZ Gimnazijos

2E.8. kartu su Gimnazijos taryba sprendZia Gimnazijai svarbius palankios ugdymui
aplinkos kiirimo klausimus;

289. leidZia isalqymus, tikrina, kaipjie vykdomi;
28.10- priima mokinius Savivaldybes tarybos nustaq/b warkq sudaro mokymo sutartis

teises aktq nustat5rta tvarka;
28.11- skiria mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numat5rtas Vaiko

teisiq apsaugos pagrindq istatyme, uz mokinio elgesio normq pazeidimq;
28.L2. kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines

prieZilros priemoniq vaikui skyrimo Vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros lstatymo nustat;rta
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tvarka;

28.13- teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti bei vieSai
paskelbia savo mettl veiklos ataskait4 pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus Svietimo
istaigos vadovq metq veiklos ataskaitos reikalavimus;

28.14- atsako uZ Gimnazijos finansing veiklq svarsto ir priima sprendimus, susijusius su
Gimnazijos leSq (iskaitant leSas, skirtas Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojimq ir disponavimE juo;

28.15. sudaro Gimnazijos vardu sutartis, reikalingas Gimnazijos funkcijoms atlilti;
28.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir Gimnazijai teikiandiomis lstaigomis, teritorine policijos, iociatini'.1 j*luug,& sveikatos
istaigomis, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnyba ir kitlmis iniiituci;omis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

28.17. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;
28.18. paveda dali savo funkcijq, teises aktq nustat5rta

pavaduotojui ugdymui;
28.19. atlieka kitas funkcijas, nustagrtas teises aktuose

pareigybes apra5yme.

tvark4 atlikti direktoriaus

ir Gimnazijos direkroriaus

29. Gimnazijos direklorius atsako uZ Svietimo istatymo 26 shaipsnyje nurodytos
informacijos skelbimq demokratini Gimnazijos valdym6 uZtikina bendradarbiavimu gristus
santykius, Pedagogtl etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus ,p.rndi*us,
Gimnazijos bendruomenes nariq informavim6 pedagoginio ir nepedagoginio personalt profesini
tobulejim+ sveik+ saugiq uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms i.
Zalingiems iprodiams aplink4.

30. Gimnazijos direktorius organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos speciatistq
pasitarimus ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovaci;q
diegimo klausimais.

31. Gimnazijoje mokytojrtr metodinei veiklai organizuoti sudaromos mo$rtojq metodines
grup€s ir metodine taryba.

32. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodines
grupes planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria det mokomqjq
dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiulos; atrenka, integruoja ir derina
dalykq mokymo turini; susitaria det itgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjq dalykq planq rengimo
principq ir tuarkos; parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria jq nauao;im4; iuertina
ugdymo procese mokiniq sukaupt4 patyrimE; susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
budq; konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su Svietimo pagalbos rpiCiulirtrit del specialiqitl poreikiq
mokiniq ugdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq problemq sprendimo biidq ir darbo meiodikos;
dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus, aptaria mokiniq ilgesio, jq lankomumo gerinimo,
mokymosi kriiviq optimalumo klausimus; dalijasi ger41a patirtimi, aptaria kvatihkacijos tobulinimo
poreikius, juos derina su Gimnazijos veiklos tikslais. Keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kiq
mokyklq metodinemis grupemis. Metodinems grupems vadovauja grupirt nariq i5rinkti pirmininkai.
Metodiniq grupiq veikl4 organizuoja ir koordinuoja metodines tarybos pirmininkas.

33. Metodine taryba savo veikl4 vykdo vadovaudamasi metodines tarybos nuostatais.
Metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq pirmininkai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos
nariq i5rinktas pirmininkas. Jos veiklE koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

34. Metodine taryba:
34.1- nustato Gimnazijos mokytoiq metodines veiklos prioritetus;
34.2. inicijuoja pedagoginiq inovac{jq diegim4 Gimnazijoje;
34.3- inicijuoja bendradarbiavim4 tarp metodiniq Srupi* gerosios pedagogines patirties

sklaid% bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizaci;omis,
Svietimo pagalbos istaigomis;

34.4. prireikus vertina mokytoiq metodinius darbus ir prakting veiklE;
3 4.5 . nustato mokytoj q kvalifikacij os tobulinimo prioritetus ;
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34.6. teikia siiilymus metodinems grupems del veiklos tobulinimo, gimnazijos
direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

34.7. bendradarbiauja su kiq mokyklq metodinemis tarybomis.

",. ,"I*HY'l'*ro
35. Gimnazijos savivaldos institucijos yra Sios:
35.1. Gimnazijos taryba;
35.2. Mokytojrl taryba;
35.3. Seni0nq taryba;
35.4. Tevq (globejq, riipintojq) taryba (toliau - Tevq taryba).
36- Gimnazijos taryba - aukidiausioji Gimnazijos savivaldos institucij4 atstovaujanti

mokiniams, mokytojams ir tdvams (globOjams, rfipintojams). Gimnazijos taryba paieda
demokrati5kai valdyti Gimnazij 4 sprgsti G imnazij ai aktualius klaus imus.

37. Gimnazijos taryba sudaroma i5 mokiniq tevq (globej% mpintojq), mokytojq,
mokinirl. Gimnazijos taryba sudaroma dviejq metq kadencijai. GimnaziJos tarybos nu.yr guii Uuii
renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms i5 eiles. Gimnazijos direhoiius negali buti 

-Gimnazijos

tarybos nariu.
38. Narius i Gimnazijos taryb4 lygiomis dalimis atviru balsavimu renka: penkis tevus

(globejus, riipintojus) - Tevtl taryba, penkis mokytojus - Mokytojq tarybq penkis 5-8 klasiq, I-tV
gimnazijos klasiq mokinius - Seni[nq taryba. NuhEkus Gimnazijos tarybos nario igalioji*u-,
pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas siame punkte nustat)da tvarka. 

-

39. Gimnaz[ios tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame
Gimnazijos tarybos posedyje. Siame posedyje itrenkamas Gimnazijos tarybos seketorius-

40. Gimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus.
Gimnazijos tarybos pirmininkas kviedia Gimnazijos tarybos posedZius. iei jo nera, igaliojimus iS
1/3 i5rinktq Gimnazijos tarybos nariq gavgs Gimnazijos tarybos narys privalo susaukii Gimnazijos
tarybos posedi, jei to ra5tu reikalauja ne maZiau kaip 1/3 i5rinktq Gimnazijos tarybos nariq. Kartu su
reikalavimu pateikiami svarst5rtini klausimai. Esant biitinumui, Gimnari;os tarybos posedZius gali
iniciiuoti ir Gimnazijos direltorius. Posedis teisetas, jei jame daiyvauja ne maZiau taip
Zl3Gimnaziios tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqiq baisq dauguma.

41. Be Gimnazijos tarybos nariq i posedi gali bnti kviediamas Gimnazijos direktorius,
direlctoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, remejai, bendruomen€s nariai, nesantys Gimnazijos
tarybos nariais.

42. Gimnazijos taryba:
42.1. vertina Gimnazijos vadovo metr4 veiklos ataskait4;
42.2- teikia siiilymus del Gimnazijos shateginiq tiksl$ uidavinir4 ir jq igyvendinimo

priemoniq;
42.3- pritaria Gimnazijos shateginiam planui, metiniam Gimnazijos veiklos planui,

Nuostatams, kitiems Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, svarsto Gimnazijos
darbo tvarkos taisykles;

42.4. teikia siiilymq Gimnaz[ios direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Gimnazijos vidaus strukttiros tobulinimo;

42.5. kolegialiai svarsto Gimnazijos le5q naudojimo klausimus;
42-6. i5klauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siiilymq Gimnazijos

direktoriui del Gimnazijos veiklos tobutinimo;
42.7. teikia siulymus dcl Gimnazijos materialinio apriipinimo, veiklos tobulinimo;
42.8- svarsto mokytojq, mokiniq ir tOvq (globej* rupintojq) savivaldos institucijq ar

Gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Gimnazijoi direktoriui;
42.9. teikia siiilymq del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

sElygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius;

KoPUAW_



7

42-10- svarsto ir kitus Gimnazijos veiklos organizavimo klausimus.
43- Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams ir Siuose

Nuostatuose nustagrtai kompetencijai.
44- Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito Gimnazijos

bendruomenei.
45- Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei u2tikrinti- l4 suaaio
Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdy*ui, visi bimnuzijtje oirbanty, -okytolui,Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesLliai ugdymo pio."."
dalyvauj antys asmenys.

46. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
47. Mgkytojq tarybos posediius Saukia Gimnazijos direktorius. posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja2/3 Mo$rtojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq baisq
dauguma.

48. Mokytojq taryba:
48. l. aptaria praktinius Svietimo organizavimo klausimus;
48.2. svarsto optimaliq mokymosi s4lygq sudarym6 ugdymo turinio atnaujinim4;
48.3. analizuojaugdymo planr{, veiklos ir ugdymo programq realizavimq;
48.4- nustato bendrEi+ mokiniq paZangos ir pasiekimtl vertinimo, informacijos rinkimo,

Frksavimo bei jos panaudojimo tvark4;
48.5. aprobuoja ugdymo turinio dali, atitinkandi4 Mokyklos veiklos kryptis ir regiono

Svietimo nuostatas;
48.6. sprendZia mokiniq sveikatos, mokymosi, poilsio, mitybos klausimus;
48.7. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu ir veikla susijusius klausimus;
48.8. svarsto ir priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustagrtos kompetenc[jos

arba Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.
49. Seniiinq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija. Seniunq

tarybos nariai yra 5-8, I-tV gimnazijos klasiq atstovai, deleguoti klasiq susirinkimq. IS kiekvienos
klases deleguojama ne maZiau kaip po 2 atstovus. Seniiinq tarybai vadovauja Gimnazijos mokiniq
prezidentas. Senilnq tarybos sudet! kasmet tvirtina Gimnazijos direktorius. Seniinq t .yUo,
susirinkimas teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip puse Seniunq tarybos nariq. Nutarimai
priimami susirinkime dalyvavusiq nariq batsq daugum4 kai aatyvaula ne maZiau kaip puse visq
Seniunq tarybos nariq.

50. Seniunq taryba:
50.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas;
50.2- teikia siiilymus del ugdymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq

pletros, socialines veiklos;
50.3. organizuoja savanoriq judejimE;
50.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus;
50.5. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
50.6. susitaria del seni0nq tarybos veiklos organizavimo;
50.7. deleguoja narius i Gimnaz[jos taryb4.
51. Tevq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos mokiniq tevq (globejq, r1pintojq)

savivaldos institucija. Tevq taryb4 sudaro klasiq mokiniq tevq (giobejU, -pi"to;u) komi1lgtl
atstovai- 15 kiekvienos klases deleguojama po I atstov4. Tevq tarybai vadoviuja susirinkimo metu
i5rinktas pirmininkas. Tevq tarybos sudet[ kasmet tvirtina Gimnazijos direktoriu"s.

52. Tevq taryba:
52.1. su klasitl aukletojais aptaria mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo,

maitinimo organizavimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
52.2. padeda organizuoti renginius, isvykas;
52-3. padena kurti edukacing aplink% vykdyti profesiniorientavim4;

KOPUA TIKBA
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52.4. teikia siiilymus Gimnazijos tarybai ir Gimnazijos direkroriui.
53- Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikinimo ir kitais

mokiniams ir jq tevams (globejams, r[pintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gati
organizuoti Seniiinq tarybos ir Tevq tarybos pasitarimus.

W SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

54- Darbuotojai i darb4 Gimnazijoje priimami ir atleidZiami iS jo Lieruvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustagrta tvarka.

55. Gimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokoma Lietuvos Respublikos istatymtl ir kit{
teises aktq nustat5rta tvarka.

56. Gimnazijos direktorius, direktoriaus p-avaduotojas ugdymui, mokytojai ir Svietimo
pagalb4 teikiantys specialistai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, motsto ir sporto minisho nustatSda
tvarka- Mokytojai bei Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustat54a tvarka.

V[ SICYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LtsOS, JU NAt DOJTMO TVARKA,

FTNANSN-ES vEIKLos KONTROLE IR vrbxno,os vEIKLos pRrEZnrRA

57. Gimnazija patikejimo ar kita teise perduotq Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuojajuo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustagrta warka.

58. Gimnazijos le5os:
58.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacrjq Savivaldybes biudZetui skirtos

le5os ir savivaldybes biudzeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
58.2. Gimnazijos pajamos uZ teikiamas pastaugas;
58.3. fondrS organizacijq, kiq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

biidais perduotos leSos, tilslines paskirties lesos pagal pavedimus;
58.4. kitos teisetu biidu igytos le5os.
59. Le5os naudojamos teises aktq nustat5rta tvarka.
60. Gimnazija buhaltering apskart4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises

aktq nustat5rta tvarka
61. Gimnazijos finansine veikla konholiuojama teises aktq nustat5rta tvarka.
62- Gimnazijos veiklos prieZitir4 attieka Savivaldybes vykdomoji institucijE prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintojai.

WII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63- Gimnazija turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus,
kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl4.

64. Gimnazijos interneto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo priemonese
skelbiama informacilia apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo p.ogrum^,
jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas p"sluugur, mokytojq kvalifikacij6 *if.tot
kokybes isivertinimo rezultatus ir i5vadas, Gimnazijos bendruomenes ft;dicij;, pasiekimut ir t itr.
Gimnazij os vykdomas veiklas.

65- Gimnazijos direktoriui nesant darbe (serganf i5vykus ! komandiruotg, atostogq
metu) jo funkcljas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

66- Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios

*o'ury'-
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institucijos, Gimnazij os direhoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
67. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria Gimnazijos tarybq tvirtina

Savivaldybes taryba.
68. Gimnazija registruojama teises aktq nustatSrta tvarka.
69. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises akttl nustatyta

tvarka.
70. Pasikeitus teises aklams, reglamentuojantiems Siuose Nuostatuose i5desgrtus

klausimus, taikomos tq teises aktq nuostatos.
7l- Savivaldybes taryba vykdo teises aktuose Gimnazijos savininkei priskirtas funkcijas.

Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybes tarybos priimti teises aktai nustato, Lad
atskiras Savivaldybes tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybes administracijos
direktorius, Sias funkcijas vykdo adminishacijos direktorius be atskiro Si{ Nuostatq pakeitimo.

PRTTARTA
Gimnazijos tarybos
2019-06-13 pos€dZio
protokoliniu nutarimu Nr. 2
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