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VARENOS,,AZUOLO" cIMNAZIJOS NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Varenos ,,,{Zuolo" gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Vardnos ,,.{Zuolo"
girnnuijos (toliau - Gimnazij a) teising form4, priklausomybE, savinink4, savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tipQ, pagrinding paskirti, mokymo kalbas, mokymo
formas ir mokymo proceso organizavimo biidus, veiklos teisini pagrind4, sriti, riiSis, tiksl4, uZdavinius,
funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Cimnazijos teises ir pareigas,
veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 | darba, jq darbo apmokejimo tvark4
ir atestacij4, Ie5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkymo tvark4.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Varenos' ,,,\Zuolo" gimnazija, trumpasis pavadinimas -
Varenos ,,,{Zuolo" gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190108756.

3. Gimnazijos isteigimo data: mokykla isteigta 1951 m. rugsejo 1 d. (1994 m. rugsejo 29 d.

Vardnos raj ono valdybos potvarkis Nr. 491-v).
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetin€ istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybds mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - Varenos raj ono savivaldybe (toliau Savivaldybe).
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija Vardnos rajono

savivaldybes taryba:

7. I . tvirtina Gimnazijos nuostatus;

7.2. priima sprendim4 ddl Gimnazijos buveines pakeitimo;
7.3. priima sprendim4 ddl Gimnazijos pertvarkymo, reorgalizavimo ar likvidavimo;
7.4. priima sprendim4 d6l Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
7.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Buveine - J. Basanavidiaus g. 33, 65193 Varena.
9. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - gimnazija.

11. Gimnazijos pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija.
12. Mokymo ka lba - lieruv iq.

13. Mokymosi formos - grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
14. Mokymo proceso organizavimo bfldai - kasdienis, nuotolinis, savaranki5kas, ugdymasis

Seimoje.

15. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo
vaikq Svietimo programas.
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i6. Gimnazija iSduoda mokymosi pasiekimu' iter.rn:ri cr;. irr.rLme nlus: pagrindinio iSsilavinimo

: -: :.eiimus, brandos atestatus, pagrindinio ugdlmo pasiekin.ru paz)mejimus.

17. Gimnazija turi bendrabuti. esanti adresu: .1. Basanariiiaus g.31.65193 Varena. Jo veiklq
-.- 

-rentuoja su Gimnazijos taryba suderinti ir direktoriaus panininti bendrabuiio nuostatai.

18. Gimnazija yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas

::-\os Respublikos lregistruotuose bankuose, atributik4. savo veikl4 grrndLia Lietuvos Respublikos

r, :-.iitucija. Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
-.:.:ublikos Svietimo, mokslo ir spofio ministro isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,v -' .raldybes mero potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais
- t.:ls \uostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI I'ASIEKTMUS ITE lSINANarV DOKU MENTU TSDAVTMAS

19. Gimnazijos veiklos sritis Svietimas. Gimnazijos Svietimo veiklos rDSys:

1 9. 1 . pagrindine veiklos rlSis - vidurinis ugdymas, kodas 85.3 I .20;

19.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

19.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31 .10;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

19.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

19.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;

19.2.5. Svietimui bidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne Svietimo veiklos rt5ys:
20.1 . kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleiviq sausumos transportas, kodas 49.39;

2 0.2. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

10.3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

30.,1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
10.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

31. Gimnazijos veiklos tikslas ugdlti savaranki5k4, atsakingai savo gyvenim4 kurti gebantl

z:-., :u. pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines dalykines
,. :r::lenciias. bitinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiskam gyvenimui.

11. Gimnazijos veiklos uidaviniai:
ll. 1 . teikti mokiniams kokybiSkq pagrindini ir vidurini iSsilavinimq;
ll.l. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
ll.3. teikti mokiniams reikiamq pagalb4;

12.-{. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4.
23. Vykdydarna jai pavestus uZdavinius, Gimnazija:

23. I . vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spofto ministro tvirtinamomis
bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Gimnazijos bendruomends reikmes. taip pat

mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
23.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas papildandius

bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, nefonnaliojo vaikq Svietimo programas;
23.3. v.vkdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas, neformalio.jo

r aikq Svietimo programas, mokymo sutart]'se sutartus isipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes
5r'ietim4:
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].:']. vykdo pagrindinio ugd.vnro pasiekl:.-: :j.:..:'_ :-'_ -::j.: . :-ZJJ,.]lnus Lietulos

- ,:.:ios Svietimo' mokslo ir sporto ministro DUStdirll i ::r-'
ll.5. iSduoda moky.o'i pagal pagrindinio ir 

" 
ii-:r:ri' ij-j j\ n:L' proeranras pasiekinrus

..,:,ciusdokumentusl,ietuvosRespublikosSrietimo.nloks]oirSp!]nonlinistronustatrtatrarka:
]-].6.sudaropalankiass4lygasveiktimokiniqorganizacijon-is.skatinaniiomsmokiniqdorovrni,

- - -:. pilietini ,4*oning.,.4, patriotizm4' puoselejandioms kulturinq ir socialinq brandq'

. : r'- :lndioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

13.7. teikia informacing, psichologing. socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging, specialiqi4

..:..ra.r'ykdomokiniqs.',eikatosprieZiur4,profesiniorientavim4beiminimaliosprieZilrospriemones;
23.g. atlieka mokiniq pirmini specialiqiq poreikiq ivertinim4, inicijuoja mokiniq specialiqjq

,-: . mosi poreikiq nustatym4, organizuoja Siq mokiniq ugdym4 teises aktq nustatyla tvarka;

13.9. organizuoiu t"uq 1glob"jq, rupintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

...:bus. burelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatya tvarka;

23. 1 0. sudaro s4lygas darbuotojq prolesiniam tobulej imui ;

23.11. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4' saugi4 mokymosi

:: darbo aplink4;
23.12. kuria ugdYmo turinio

radovaudamasi Lietuvos Respublikos

reikalavimams fgyvendinti reikiam4 materialinq bazg

Svietimo, mokslo ir sporlo ministro patvirtintais Svietimo

,prLrpin imo standanais:

23.13. organizuoja ir vykdo mokiniq maitinim4 Gimnazij o1e;

23.14. organizuoja mokiniq paveZdjim4 i Gimnazij4 ir i5 jos !namus;

23.15. organizuoja mokiniq apgyvendinim4 Gimnazijos bendrabutyje pagal

direktoriaus patvidintq Mokiniq priemimo i Gimnazijos bendrabuti tvark4 ir Cimnazijos

nuostatus;

23.16. padeda tevams (globejams, ripintojams) organizuoti mokiniq ugdym4

Seimoje pagal pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas;

23.lT.vie5aiskelbiainformacij4apieGimnazijosveiklEteisesaktqnustatytatvarka;
23.18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcij as'

24. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos

svietimo, mokslo ir spono ministro nustatya tvarka'

Gimnazijos
bendrabudio

(ugdym4si)

Respublikos

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

25.Gimnazija.igyvendindamajaipavestustiksl4iruZdavinius'atlikdanrajaipriskirtas
funkcijas, turi teisg:

25.1 . parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bidus:

25.2. iurti naujus mokymo ir mokymosi moclelius, uZtikrinandius kokybiskq iSsilar inimq:

25.3.bendradarbiautisusavoveiklaiitakosturindiaisfiziniaisirjuridiniaisasmeninris;
25.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

25.5.jstatymqnustatytatvarkastotiirjungtisiasociacijas'dalyvautijqveikloje;
25.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka:

25.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis

26. Gimnazijos Pareigos:

]6'l.uZtikrintikokl.bisk4pagrindiniougdymoantrosiosdaliesirviduriniougdlnloprogranlu
r r kdr n.ia:
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I

-r.1. uZtikrinti mokymo sutarties sudar]nla ir su:a''u :'::''-:.::- ::l- ' : l :l-:'

i6.3. sudaryti higienos normas atitinkaniias ugd' mr' "i" -"--

-rr.-1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkenandi4 kelia >nlun,.' lrl!'\'lnr': up;a'Si'":;'' i: 2aiin:l:cnl'

" - =:is aplink4;
16.5. uZtikrinti veiksming4 vaiko minimalios prieziiros prlemonlq 1g1rendrnim4:

16.6. rupintis mokltojq ir kitq ugdymo proceso dallviq kvalifikacijos kelimu;

16.7. uZtikrinti atvirumq vietos bendruomenei;

16.8. viesai skelbti inlormacij4 apie Gimnazijos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

26.9. igyvendinant Siuose Nuostatuose jai pavestus tikslq ir uzdavinius bei atliekant apibreZtas

_:..liias. vykdlti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises

-:. : -i,;e.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORCANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

27.1. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategini veiklos plan4' kuriam yra pritarusios

Ginnazijos taryba ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

27.2'direktoriauspatvirtint4Gimnazijosmetiniveiklosplan4,kuriarrryrapritarusiGimnaziios
tar-"-ba;

27.3. direktoriaus patvirtint4 ir suderint4 su Savivaldybes vykdom4ia institucija ar jos igaliotu

asmeniu Gimnazijos ugdymo planq, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba'

28' Gimnazijai vado.,auj a direktorius. kuri i pareigas vieso konkurso bldu 5 metams skiria ir i3

jq atleidZia Savivaldybes meras teisds aktuose nustatyta tvarka. Girnnazijos direktorius yra atskaitirrgas

Savivaldybes tarybai ir tiesiogiai pavaldus Savivaldybes rnerui'

29. Direktorius:

29.1. tvirtina Gimnazijos vidaus struktlrq, Gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra54

neviriydamas Savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, rengia ir tvirtina

Gimnazijoje taikom4 darbo apmokejimo sistemE;

29.2. nustato Gimnazijos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojq ugdymui, Gimnazijos struktiriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

29.3. tvirtina mokl.tojq' kitq <larbuotojq pareigybiq apra3ymus, Lietuvos Respublikos darbo

koclekso ir kitq teises aktq nustatlta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo Gimnazijos darbuotojus,

skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustat)'ta tvarka, sudaro mokl'mo sutafiis teises aktq

nustall'ta tvarka;
29.5.su<leringssuGimnazijostaryba,tvirtinaGimnazijosdarbotvarkostaislkles.

vaclovaudamasis istatyrnais ir kitais teises aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklese nustato mokirliq

teises. pareigas ir atsakoml bg:

2g.6. organizuoja Gimnazijos buhalterinE apskaitq, teikia Savivaldybes administraciios

<iirektoriui tvirtinti teises aktr+ tvarka nustat)tas Gimnazijos ataskaitas, vykdo asignavimq valdytojo

funkcijas, organizuoja Gimnazijos metines i3laidq s4matos projekto rengim4;

29.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlr gas r isais

su mokvmusi ir darbu susijusiais aspektaisl

39.8. radorauja Gintnazrjos strateginio plano. Glmnazijos metinio veiklos plano rengirrrur' jq

i.gr r endin jntui. organrzuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms lunkcijoms atlikti' uZdar iniams
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.-t:.:i.analizuoiairvertinaGimnazrlosrcikla-::r:e:l''::i---irintelektiniusiSteklius'rengla
-r,,smetindsu"itto,uturtultairteikiajeSariraldlbesraryL'ai 

teises aktr{ nustatyta tvarkai

]q.9. IeiclZia isakymus, kontroliuoja jq v\kd1m4l

lg..lo. sudaro vaiko geroves komisij4 ir kitas teises aktq nusratytas komisijas; darbo grupes'

' : : -:.eS gIuPeS;

19. I 1' sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

39.12. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugolrm4 ir valdymq teises aklq nustaqta tvarka;

]9'l3.teisesaktqnustat)tatvarkavaldo,nauilojaGimnazijosturt4'le5asir.jaisdisponuoja;
--:.:.,rsi intelektiniais, materi;liniais' hnansiniais' informaciniais iStekliais' uztikrina jq optimalq

' -, ti;:,TtHi;:xi 
merodinds veiklos organizavrmu, darbuotojq proresiniu tobulejirnu, sudaro iiems

.. . jes kelti kvalifikacii4, rn*r,*nl. ir k]tiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestlrotls rr

:..rnizuojajrlatestacij4LieruvosRespublikosSvietirno,,-,-'nk,loi'sportominiStronuStat}tatvalka;
29.15. inicijuoja Gi;^;;' 'a"iuuldot 

institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4; 
'

2g.l6.bendradarui"u.lu,umokiniqtevais(globejais,rupintojais),pagalb4mokiniui'moky.to.juiir
trimnazijai reikiandiomis i""igttit' t*itorinemis ryli:!:t' 

to"iuii"iq paslaugq' sveikatos istaigomis'

\ aiko teisiq apsaugos tarnybu i. *raro* institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityle:

29.17. kontroliu"j",;; Ci-^-t:"' uptintoje nebttq varlojami alkoholiniai gerimai' narkotines

rr psichotropines medziagos, naudoj amas smudas rI p.i"uatrui vykdo mokiniq teises pazeidimq'

narkotiniq, psicholropiniq medZiagq vartojimo prevencll4;.

2g.1g. kiekvienui, ,r,*iri"ikiu cin1nurijo, bendruomenei ir Gimnaziios tarybai svarstyti bei

r iesai paskelbia sa\o meru.veiklos araskaira. parengra pugril.;,""o. Respublikos srietim':' ntukslo ir

.n,)no minisrro nurraryu j s","iin-.,o lsraigos vadur q metu icikro, araskairos rcikahvimus:

"""" t; i;. alslova;ia cimnazijai kito:c institucilosc:

29.20. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funklijas

30. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos lstatvmq ir kitqteises ill i1'i1T:'
Gimnazijoje, uz demokatinf ci."uri.io, vardy13, Gimnaziios buhalterines apskaitos ofganrzavrm4'

bendruomends nariq infbrmavim4, tinkam4 funkcijq atlikima, nustat)'tq Gimnazijos tikslo ir uZdaviniq

igyvendinim4, Gimnazijos veiklos rezultatus' uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros

o,irt"Tf.,?,:l3ll;4dir.kto.iu.,, 
atostosq, raikinojo nedarbingumo laikorarpiu ar kitais atvejais

negalint vykdyti savo n"r.; j; funkcij a-s atlieka Gimnazijos Jirektoriaus pavacluotoias ugdymui'

32. UgdYmo turinio fonnavimo

djrektorius gali organizuoti mokytojq

nagrindjamu L lausim u' pasitarimus'

ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazuos

l, Sui"tl-o pagalbos speciaiistq' kuriq veikla susr'Jusl su

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

33.Gimnazijostaryba(toliau_Taryba)yraauk5diausiaGimnazijossavivaldosinstituciia.
'I'aryba telkia Gimnazijos mokiniq, mok){oiq' tevq (globeiq' rrlpintoiq) bendruonrenq ' ietos

bendruomengdemokatiniamci*nu'i.1o,uutdy-ui'padedasprgstiGimnazijosaktualiusklaLisinlus.
Ciimnaziios direktoriui atstovauti teisetiems Gimnazijos interesams'

3.1.-laryba.,au,o*oismokytojq,I_lVklasiqmokiniq.Gimnaziiojenedrrbandiqnlt,kjniu:e.''.
rglobejq. rlpintojq) ir vietos b"ntl'unnt"n"' atstovr1 Tar-vb4 iygiomis dalimis (po'1 asttlenist :r:'irr"
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.r1iq. mokytojq. tevq atstovai ir riena: rieios cen'jr;i:-'er'res ::::i'' :: t "t::.--.-.'-tt' 
: : i::':

- ils nlokslo metq pradZioje l Tar1b4 tevus tglobelus :upinl"iu: ' '1:iet:i':: G::":'z:" s: -' '-, - -

--:intojq)komitetqpirmininkqsusi'infitu''mokrtoius-\lokrroiutanba-nlokinru'-Gimnhzti'"s
'-.iniqtaryba,vietosbendruomenesatsto\'4_Sariraldlbesadmrnisrracrjos\'ardnossenilnijos
.::'i[nas.lsrinktiasmenysgalibfitiTarybosnariaisdr'ikadencijasiSeiles'\urrDkusTarl.bosnario
.-:liojimamspirmalaiko,"ut'.,utnu',''renkamas.atitinkamqsavivaldosinstitucijqSiameNuostatq
: jnkte nustatyta tvarka. Tarybos nariu negali blti Gimnazijos iir"ktoriu=, posedZiuose jis gali dalyvauti

5aukiamas neeilinis Tarybos posedis'

37. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3

dalyvaujandiqjq balsq dauguma' Tarybos pirmininko balsas

i,"'giai.

,. ' iestinio nario teisemis'

35. Tarybos nariai Tarybos pirminink4 ir sekretoriq

36. Tarybos posedZiai vyksta ne rediau karp 3

visq Tarybos nariq. Nutarimai priimami

yra sprendZiamasis, jei balsai pasiskirsto po

38. TarYba: : ----.^- r; -i'-,
3g.1. teikia siulymq del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo prlemonrq;

38.2. aprobuoja Gimnazijos strategini plan4' metini.bimnazijos veiklos plan4' Gimnaziios darbo

tvarkos taisykles, kitus cim;;r1o, *itta reglamenruoj andius dokumentus, teikiamus Gimnaziios

renka atviru balsavimu'

kartus per mokslo metus Esant bltinybei'

direktoriaus;
3 8.3. teikia sillYmq Gimnazijos direktoriui del Climnazijos nuostatq pakeitimo ar papildymo'

Gimnaziios vidaus strukttuos tobulinimo;

38.4. svarsto Gimnazijos leSq naudojimo klausimus;

3g.5. kiekvienais metais vertina Gimnazijos clirektoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendimq del ataskaitos Savivaldybes tarybai;

38.6.teikiasillymqSavivaldybdstarybaidelGimnazijosmaterialinioapr[pinimo,veiklos
tobulinimo;

3g.7. svarsto moklrojq metodines tarybos, mokiniq ir tevq (globejq, riipinlojq) savivaldos

institucijq ar Gimnazijos benir.ro-.rr", nariq iniciatyvas ir teikia sillymq Gimnazijos direktoriuil

3g.g. teikia sillymq del Gimnazijos darbo robulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo,talkinaformuojantGimnazijosmaterialinius,ltnansiniusirintelektiniusiStekliuS;
38.g.deleguojaatstovusikonkursolaisvomsGimnazijosdirektoriauspareigomseitikomisi.iqir

atstovus i Gimnazijos mokytojq aiestacijos komisij4;

38.10. svarsto Gimnaziios direktoriaus teikiamus klausimus

39. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie3tarauja teisds aktams'

40. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei'

41. Mokytojq taryba - Gimnazijos savivaldos institucija mokltojq profesiniams bei

bendriems ugdymo klausimams sprqstiMokltojq taryb4 sudaro 11 nariq' kurie renkami mokslo metq

pradZioje 2 metams atviru balsavimu bendrame mokltojq ir kitq ugdymo procese dalyvaujandiq

darbuotojqsusirinkime.I5rinktiasmenysgalibutiGimnazijosmokl.tojqtarybosnariais2kadencijasiS
eiles. Gimnazijos direktorius negali blti Mokltojq tarybos nariu'

42. Mokytojq tarybai vadovauja pimininkas' kuris renkamas 2 metams atviru balsavinru

pirmajanenok.vtojqtarybosposed,uje'Pirmininkugalib[tirenkanrastaspatsasmuonedaugiaukaip2
kadenciionts i5 eiles.

-{ 3. \lokvtojq tarlbos kompetencila:

-{3.1 . deleguoja atstovus i 
'f ar.vb4' Gin.rnazijos rnokyoj u atestac i.ios komi:i.1a:
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43.2. svarsto mokiniq ugdymo rezultatus' baigiamqjq egzaminq n'ark4' pedagogines r erklos

tobulinimo budus;
43.3. svarsto Gimnazijos veiklos programq, aptaria ugdymo planq. ugdymo programq

igyvendinimo klausimus;'" B .c. aptaria mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi ir poilsio klausimus; 
.

43.5. priima sprendimus dal ugdymJproceso, teikia siiilymus ugdymo.procesui tobulinti;

43.6. svarsto ir priima n.,tu.it.,, teises aktq nustatltais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais

klausimais.
.i4' Mokytojq tarybos veiklos organizavimas, sprendimq priemimo tvarka:

-t_1.1. \4ok1tojq tarybos fosedZiai daukiami tiis kartus per mokslo metus: prasidedant mokslo

r---,:..*r., s. pimrojo pus-"eio paiaigoje ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali b[ti suiauktas

ne::.::.:s 1t1]irro-1q tarl'bos posedis;
:.-.:. i \loklrojq t-ybo. fosedZius gali blti kviediami Tarybos nariai, Gimnazijos direktorius'

Sar ir "-:'. :es administricll os specialistai, kitq suinteresuotq institucijq atsto-Yul; 
- - .jj.l. posedZiai yra teis'eti.jei djyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Mokylojq tarybos nariq'

Nuranr.:: :nrmami posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma Mokl'tojq tarybos pirmininko balsas yra

sprenCZial:a.is. jei balsai pasiskirsto po lygiai.

-15. Gimnazijoje nuolat veikia mokiniq savivaldos institucija - Gimnazijos mokiniq taryba'

Gimnazijos :rokiniq tarybos nariai yra klasiq susidnkimq deleguoti atstovai (i5 kiekvienos klases po

viena arsttra). Gimnazijos mokiniq tarybai vadovauja savivaldos institucijos nariq isrinktas

pimininl:as. Pirmininku gali bnti renkamas tas pats asmuo ne daugiau kaip 2 kadenciioms is eiles'

Isrink,i "r-.n} 
, gali buti Gimnazijos mokiniq tarybos nariais dvi kadencijas i5 eiles Gimnaziios

mokiniq tarl ba perrenkarna kas dveji metai mokslo metq pradZioje. Nutrtkus Ginrnazijos mokiniq

tarybos nario igaliojimams pirma laiko, nauj as narys renkamas Nuostatq siame punkte nustat)'ta tvarka'

posedZiai lra teiseti, jei dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Gimnazijos mokiniq tarybos nariq'

Nutarimai priimarni posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Gimnazijos mokiniq tarybos pirmininko

balsas "vra 
sprendZiamasis, jei balsai pasiskirsto po lygiai. Gimnazijos mokiniq taryba dalyvauja rengiant

Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus

klausimus. susitaria del institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius iTaryb4, inicijuoja ir padeda

organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdl'ti prevencines plogramas, teikia sillymq del mokymo

organizavimo. vaikq nelornaliojo Svietimo programq pletros, socialin€s veiklos, organizuoja savanoriq

judejim4.

46. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo' Saugumo uZtikrinimo ir kitais mokiniq

tevams (globejams, rlpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali inicijuoti Girnnazijos

klasiq mokiniq tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucijq vadovq pasitarimus'

47. Gimnazijoje gali buti steigiamos ir kitos savivaldos institucijos'

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JTJ DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

4g. Darbuoto.iai I darb4 Gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

49. Gimnazijos darbuotojams uz clarb4 mokanra Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

nustat)'ta tvarka.

50. Gimnazijos mokl.tojai atestuojasi ir kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos Sr ietit.t.to.

mokslo ir sporto ministro nustatl'ta tvarka.

teises aktq

T-tx-835



-
51. Kasmetinis Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojq ugdy mui veiklos veninimas

organizuojamas teises aktq nustatlta tvarka.

VII SKYRIUS

ctMNAZIJOS Tt- RTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES vEIKLOS
KONTROLE

52. Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turtE, naudo.ia ir disponuoja juo

Lietuvos Respublikos istatl'mq, kitq teises aktL+ ir Savivaldybes tarybos nustat)ta tvarka.

53. Gimnazij os leSos:

53.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir
Savivaldybes biudZeto leSos;

53.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

53.3. fondq. organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisdtais bldais
perduotos leSos. trkslines paskirties leSos;

53..1. kitos teisetu bldu igytos leSos.

5-1. LeSos naudojamos teises aktq nustat)'ta tvarka.

55. Gimnazrjos buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko Savivaldybes

administracijos BiudZetiniq lstaigq ir seniunijq buhalterines apskailos skyrius.

56. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktrl nustatl'ta tvarka.

57. Gimnazijos veiklos prieZilr4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iSoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Gimnazija turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustat).tus reikalavimus.

59. Gimnazijos intemeto svetaineje skelbiama informacija apie Gimnazijos vykdomas
formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo sqlygas, mokamas
paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius Gimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos
bendruomends tradicijas, pasiekimus, kitas istaigos vykdomas veiklas bei kit4 aktuali4 inlbrmacijq.

60. Gimnazijos nuostatams, jrl pakeitimams, papildymams pritaria Taryba, tvirtina Savivaldybes

taryba.

61. Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Gimnazijos direktoriaus ar

Tarybos iniciatlwa.
62. Gimnazija registruojama teises aktq nustatyta tvarka.

63. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktr+ nustatyta tvarka.

64. Savivaldybes taryba vykdo teisds aktuose Gimnazijos steigejai (savininkei) paskirtas

funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybes tarybos priimti teises aktai nustato,

kad atskiras Savivaldybes tarybos kompetencijos funkcij as gali vykdyti Savivaldybes vykdomoji
instrtucija, Sios funkcijos vykdomos be atskiro Siq nuostatq pakeitimo.

SI DERINTA
Gimnazijos tarybos 2021 m. spalio 20 d. posedZio

rrotokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 3)
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