IREGTSTRUOTA
U ASM ENU REGISTRE

JURIDINI

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2019 m. rugpjfidio 28 d.
sprendimu Nr. 1- 171

BIUDZETINES ISTAIGOS
VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines

istaigos Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos nuostatai (toliau- Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos (toliau

-

Gimnazija) teising form4,

ir

pareigas iglvendinandiq institucij4 ir jos
kompetencijE, Gimnazijos buveing, grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalbas ir mok)umo
priklausomybg, savinink4, savininko teises
formas, mokymo proceso organizavimo

b[dus teisini veiklos

pagrindq, srit!, ruSis, tikslq,

uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Gimnazijos teises ir

ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darbE ir atleidimE i5
apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkq, finansines veiklos

pareigas, veiklos organizavim4

jo, j,t darbo

kontrolg, Gimnazijos veiklos kontrolg reorganizavimo, pertvarkymo, strukt[ros pertvarkos
vykdymo ir likvidavimo tvarkE.

2.

Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis savo antspaud4 su Vilniaus miesto

savivaldybes herbu

ir savo pavadinimu, atsiskaitomql4 ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose bankuose, atributik4. Savo veikloje Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinemis sutaftimis, Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, sporto ir

mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir
Siais Nuostatais.

3. Gimnazijos oficialusis pavadinimas- Vilniaus Simono Konarskio gimnazlja. Sutrumpintas
pavadinimas

- Simono

Konarskio gimnazija. Gimnazija iregistruota Lietuvos Respublikos juridiniq

asmenq registre, kodas 190005 140.

4. Vilniaus 29-oji vidurine mokykla isteigta Lietuvos TSR Svietimo ministro 1963 m. liepos
24 d. isakymu Nr. 222. Yilniaus miesto tarybos pirmininko 1993 m. birZelio 16 d. potvarkiu Nr. 5l

mokyklai suteiktas Vilniaus Simono Konarskio vidurines mokyklos pavadinimas. Vilniaus miesto
savivaldybes tarybos 2011m. geguZes 25 d. sprendimu Nr.

l-47 prie mokyklos prijungta Vilniaus

,,KregZdutes" pradine mokykla. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2015m. liepos 29d.

sprendimu Nr. l-127 ,,Del Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq pertvarkos i
pagrindines mokyklas" Vilniaus Simono Konarskio vidurine mokykla pertvarkyta ! pagrinding

mokykl4, suteikiant

jai

Vilniaus Simono Konarskio mokyklos pavadinim4. Vilniaus miesto

savivaldybes taryba 2017 m. rugpjndio 16 d. sprendimu

sprendimo

Nr.

Nr. 1-1078 ,,Ddl Tarybos

2016-03-23

L-369 ,,Del Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo

pertvarkos 2016-2020 metq bendrojo plano patvirtinimo" pakeitimo" pritard Vilniaus Simono
Konarskio mokyklos Novatori5ko verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 19 d. isakymu Nr. V-655 ,,Del Novatori5ko verslumo

ugdymo sampratos tvirtinimo", elementq taikymui pradinio, pagrindinio
pakopose. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

vidurinio ugdymo

ir sporto ministro 2019 m.liepos 25 d. isakymu

Nr. V-865 ,,Del Vilniaus Simono Konarskio mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos"
buvo akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.
5. Teisine Gimnazijos forma

- biudZetine istaiga.
6. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes.
7.

Gimnazijos savininke

Vilnius, kodas

8.

11

-

Vilniaus miesto savivaldybe, Konstitucijos pr. 3, LT-09601

I 109233.

Gimnazijos savininko teises

ir

pareigas igyvendinanti institucija

-

Vilniaus miesto

savivaldybds taryba, kuri pagal kompetencij4:
8.1. tvirtina ir keidia Gimnazijos nuostatus;
8.2. priima

i pareigas ir

i5

jq

atleidLia Gimnazijos vadov4;

8.3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;

8.4. priima sprendim4 del Gimnazijos pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo
likvidavimo, skiria

ir

atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4

ir

ar

nutraukia jos

!galiojimus;
8.5. priima sprendim4 del Gimnazijos

filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, kituose teises aktuose

ir

Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami ra$tu.
10. Gimnazija vykdo Sias ugdymo programas:
I 0. 1.

prieSmokyklinio ugdymo;

10.2. pradinio ugdymo;
10.3. individualizuot4 pradinio ugdymo (pagal poreiki);
I

0.4. pagrindinio ugdymo;

10.5. individualizuot4 pagrindinio ugdymo (pagal poreiki);

Siuose

0.6. vidurinio ugdymo;

I

I 0.7.
1

neformaliojo vaikq Svietimo.

1. Gimnazijos pradinio, pagrindinio

ir vidurinio ugdymo programos igyvendinamos kartu

Novatori5ko verslumo ugdymo sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

su

mokslo

ministro 2016m.liepos 19d. isakymu Nr. V-655,,DeI Novatori5ko verslumo ugdymo sampratos
tvirtinimo", elementais.

12. Gimnazijos veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
Svietimo, kulffiros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius.
13. Gimnazijos buveine

Statybininkq g. 5, LT-03200 Vilnius.

- bendrojo

14. Gimnazijos grupe
15. Gimnazijos tipas

-

-

ugdymo mokykla.

gimnazlja.

16. Gimnazijos pagrindine paskirtis

-

gimnazijos

tipo

gimnazija visq amZiaus tarpsniq

vaikams.
17. Mokymo kalba

-

lenkq.

18. Mokymosi formos

-

grupinio mokymosi ir (ar) pavienio mokymosi.

19. Mokymo proceso organizavimo

bldai

-

kasdienis, savarankiSkas, nuotolinis.

20. GimnazLjos mokiniams iSduodami Sie mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
20. 1. pradinio iSsilavinimo paZymejimas

20.2. pagrindinio iSsilavinimo paZymej imas
20.3. brandos atestatas ir brandos atestato priedas;
20.4. paLymejimas;
20.5. mokymosi pasiekimq paZymejimas;
20.6. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas
20.7

. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas ;

20.8. paLyma.

II

SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITETSINANETTT DOKUMENTU ISDAVIMAS
21. Gimnazijos veiklos sritis

-

Svietimas.

22. Yeiklos ruSys (pagal Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriq (EVRK2 red.), patvirtintE
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,DeI Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriaus patvirtinimo"):

22.1. pagrindine veiklos ruSis

-

vidurinis ugdymas, kodas 85.3 1.20;

4

22.2.kitos Svietimo veiklos

ruSYs:

22.2.l.priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85' 10'20;
22.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
22.2.3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.3

1. I

0;

22.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;
22.2.5. kult[rinis Svietimas, kodas 85.52;
22.2.6. kitas, niekur kirur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

22.2.7.Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas 85'60;

22.3.kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
22.3.1.

kiq maitinimo

paslaugq teikimas, kodas 56'29;

22.3.2. kita Zmoniq sveikatos prieZiflros veikla, kodas 86'90;

2Z.3.3.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
22.3.4. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
22.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
22.3.6. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas 88.91 .

23. Gimnazijos tikslas

- teikti valstybinius

Svietimo standartus atitinkanti pradini, pagrindini

ir vidurini iSsilavinim4, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines
dalykines kompetencijas, b[tinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savaranki5kam
gyvenimui.
24. Gimnazij
24.

o

s uZdaviniai

:

l. prieSmokyklinio ugdymo programos uZdaviniai:

24.1.1. sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkam4 psichologing
24.1,.2.

ir fizinE aplinkq;

ugdyti vaikq klrybiSkum4, skatinant vaiko asmenybes skleidimqsi, ugdant aktyvq,

savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4;
24.1.3. turtinti vaikq patirt!, sukuriant tyrinejimo, informacijos paie3kos, problemq sprendimo

situacijas.

vaikui igyti kasdieniam glvenimui bei sekmingam ugdymui (-si)
mokykloje bfltinq kompetencijq: socialinds, sveikatos saugojimo, paZinimo, komunikavimo,
24.1.4. padeti

6-7

met.4

menines;
24.1,.5. formuoti bendravimo su bendraamZiais

igldZius;

24.2. pradinio ugdymo Programos:

24.2.L sukurti ugdymui (-si) palankq, saugq psichologin! klimat4 ir ugdymo (-si) aplink4;

5

24.2.2. derinti ugdymo proces4 prie mokiniq ugdymosi galimybiq, poreikiq ir ugdymo sridiq,

teorin! mokym4 siejant su praktinemis uZduotimis, ugdant mokinius per asmeninf patyrim4
igyvendinant NovatoriSko verslumo ugdymo sampratos elementus;

24.2.3.

taikyi ugdymo

metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio

ir

individualius

ypatumus, ugdymo srities specifi k4;
24.2.4. naudoti ugdymo priemones, skatinandias vaiko smalsum4, aktyvum4, kurybi5kum4;
24.2.5. taikyti ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tausojandiq vertinimo sistem4l
24.2.6. teikti neformalqji ugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybg;
24.2.7. teikti vaikui butin4 pedagoging, psichologing, informacing, specialiqj4 ir kt. pagalbq;
24.2.8. teikti ankstyvqji uZsienio kalbos mokymq nuo antros klases;
24.3. pagrindinio ugdymo programos

:

24.3.1. uZtikrinti damiq prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseleti

jo

dvasing kultur4,

pilietiSkum4;

24.3.2. siekti mokiniq asmenines paZangos, gebejimo atsakingai mokytis
savarankiSkai

ir

aktyviai,

veikti igyjant Ziniq ir iSsiugdant bendruosius gebejimus bei kompetencijas;

24.3.3. sudaryti mokiniams s4lygas igyti sociokulturinio ra5tingumo pagrindus, padeti
i5siugdyti asmening, socialing, paZinimo ir kult[rinE kompetencijq, reikaling4 sekmingai sprgsti
iSkylandius asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimus;

24.3.4. padeti mokiniams iSsiugdyti komunikacinius gebejimus, lgyti informacines kultflros,

kompiuterinio ra5tingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo
atskleidZiant

ir

ir

ateities poreikius,

pletojant klrybines mokiniq galias, diegiant NovatoriSko verslumo ugdymo

sampratos elementus;

24.3.5.

ugdyi mening ir esteting kompetencijq, padeti isitraukti i kultlrinl

bendruomends

gyvenim4;
24.3.6. ugdyti mokiniq gebejimq kriti5kai mEstyti, sprgsti problemas;

24.3.7. ugdyti

ir

stiprinti mokiniq pagarbq valstybei

ir

istatymams, taip pat bendrojo

visuomenes gerio sieki;
24.3.8. teikti neformalqji ugdym4, puoselejant ir pletojant vaiko individualybg;
24.4.

vidlinio

ugdymo programos:

24.4.1. sudaryti s4lygas, padedandias mokiniui i5siugdyti atsakomybes, humanizmo ir
demokratijos principais ir vertybemis pagrlst4 doroving ir pilieting savimong ir nuostat4 vadovautis
Siomis vertybemis savo gyvenime ir veikloje;

24.4.2. pletoti pagrindines asmens galias

ir

ypad Ziniq visuomenes nariui svarbius auk5to

lygmens kritinio mEstymo, problemq sprendimo ir kt. gebejimus;

24.4.3. iSpletoti dabarties gyvenime svarbius komunikacinius gebejimus

ir

informacing

kult[r4, pletojant novatori5ko verslumo idejas, tikslingai mokantis ir planuojant savo karjer4;

24.4.4. iSsiugdyti gyvenimo poreikius atliepiandi4 socialing kulhlr4
bendradarbiavimo gebejimus, kompetencij4,

-

bendravimo ir

bltin4 damiam sugyvenimui ivairiq

socialiniq

kult[riniq tradicijq visuomeneje;
24.4.5. puoseleti pasitikejimq savo jegomis, iniciatyvum4, savarankiSkum4, nusiteikim4 imtis
atsakomybes, nuostatq

ir gebejim4 mokyis vis4 gyvenim4, tobuleti;

24.4.6. teikti rekomendacijas ir informacij4 apie profesijas ir studijas;
24.4.7. teikti neformalqj! ugdym4, puoselejant ir pletojant vaiko individualybg.
25. Gimnazija vykdo Sias funkcijas:

25.1. formuoja ugdymo turini
mokslo

ir sporto

ir

organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo,

ministro patvirtintas bendr4sias ugdymo programas

ir iSsilavinimo standartus,

bendrojo ugdymo mokyklq bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo
planus, uZtikrina ugdymo planq igyvendinim4;

25.2. konkretina ir individualintoja formaliojo Svietimo programas skirtingq gebejimq
mokiniams;
25.3. inicijuoja Svietimo programq pasirenkamqq daliq variantus:

25.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius
tenkinandius programq modulius
25 .5 . r engia

ir mokiniq saviraiSkos

poreikius

;

neformalioj o Svietimo pro gramas ;

25.6. pasirenka programq turinio perteikimo bldus;
25.7. organizuoja mokiniq ir jq tevq (kitq atstovq pagal istatym4) kulturini Svietim4;

25.8. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiqj4 pedagoging ir
specialiqjE pagalb4 specialirfq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqq poreikiq mokiniq
integruot4 mokym4;
25.9. sudaro s4lygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiSkai;

25.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimq patikrinim4

ir

brandos

egzaminus;

25.11. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sElygas;
25.12. vykdo rlkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq prevencij4;
25.13. vykdo privalomo mokymosi kontrolg;
25.14. inicijuoja paramQ socialiai remtinq Seimq mokiniams;
25.1 5.

Gimnazijos valdym4 grindZia demokratiniais principais:

25.16. sudaro s4lygas mokiniams ugdytis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje,
skatina mokiniq or ganizacljq veikl4;
25.17 .

pletoja dalyvavimq projektuose, vykdo reikalingus tyrimus;

25.18. kuria Gimnazljoje modemi4 informavimo sistem4;
25.1g. kuria

Gimnazijlkarp vietos bendruomenes kulhlros Zidini;

25.20. vykdo Gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;

25.21. nuolat kontroliuoja, kaip sutartyse numatytus lsipareigojimus vykdo mokytojai, kiti
darbuotoj ai, mokiniai

ir Gimnazij

os partneriai

;

25.22. teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZilros priemones, steigia

Gimnazijos vaiko geroves komisijq, kuri organizuoja
pagalbos teikimq, saugios

ir

koordinuoja prevencini darb4, Svietimo

palankios vaiko ugdymui aplinkos klrim4

ir

ir atlieka kitas su vaiko

gerove susijusias funkcij as;
25.23. diegia savit4 Novatori5ko verslumo ugdymo sampratq

ir

Sio ugdymo elementus;

25.24. mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatymE) pageidavimu teikia papildomas nemokamas
paslaugas (visos dienos mokyklos grupes, vykdo popamokinE mokiniq pneLiitq, studijas, blrelius,

ekskursijas, ir kt.);
25.25. mokiniq tevq (kitq atstovrl pagal istatymE) pageidavimu teikia papildomas mokamas
paslaugas (studijas, b[relius, stovyklas, ekskursijas, klubus ir
25.26. atlieka kitas teises aktuose

ir

kt');

Siuose Nuostatuose nustatytas funkcijas.

26. Gimnazijos mokiniams iSduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISN,S
27

TN PAREIGOS

.lgyvendLndama tikslus ir uZdavinius, vykdydama priskirtas funkcijas Gimnazija turi teisg:

27.1. lgyvendinti formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas bei NovatoriSko verslumo
ugdymo programq elementus;

27.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus;
27.3.13trtinaujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSkq i5silavinim4;
27

.4. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27

.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

27

.6. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

27.7. ga;ultiparam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
27.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teises aktq suteiktomis teisemis.

28. Gimnazija privalo:

28.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4, ugdymo programrl vykdymq, mokymo sutarties sudarym4
isipareigojimq vykdymQ, geros kokybes Svietimo ir ugdymo proces4;

ir

sutartq

28.2. padeti asmeniui igyti bendr4,i dalykini, sociokultlrini, technologini ra5tingum4, doring

ir pilieting brand4, profesines kompetencijos pradmenis;
28.3. sudaryti s4lygas geros kokybes Svietimui pagal prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio,

vidurinio ir neformaliojo ugdymo programas;
28.4. tenkinti mokinio individualq ugdymo plan4 pagal Gimnazijos galimybes bei Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendruosius ugdymo planus;

28.5. teikti informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4

pedagoging,

specialiqj4 pagalb4, vykdyti mokiniq sveikatos prieZilrq, vaiko minimalios prieZilros priemones;

28.6. uZtikrinti atvirum4 Gimnazijos bendruomenei, teisds aktq nustatyta tvarka teikti
valstybes bei Vilniaus miesto savivaldybes institucijoms, Gimnazijos bendruomenei informacij4
apie ugdymo proceso organizavim4, vykdomas programas, mokymo formas, bldus

28.7. objektyviai vertinti mokymosi pasiekimus ir elgesf

28.8. uZtikrinti

ir

ir metodus;

;

vykdyti kitus Lietuvos Respublikos istatymq

ir

teises aktq nustatyhrs

reikalavimus.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
29. Gimnazijos veikla organizuojama pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtintus dokumentus:
29.1. Girnnazijos strategin! plan4, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir Vilniaus miesto
savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

29.2. Gimnazijos metin! veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

29.3. Gimnazijos ugdymo planq, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba

ir Vilniaus

miesto

savivaldybes vykdomoji institucija ar jos lgaliotas asmuo;
29.4. kitus Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius ir Lietuvos Respublikos teis6s aktq nustatyta
tvarka parengtus, suderinfus ir patvirtintus dokumentus.

30. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams
konkurso bUdu

ir

atleidZiamas i5

jq

savininko teises

ir

!

pareigas vie5o

pareigas igyvendinandios institucijos,

Lietuvos Respublikos teises aktq ir Siq Nuostatq nustatyta tvarka.
31. Vie5as konkursas Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises aktq nustatyta

tvarka likus ne maliau kaip 6 mdnesiams iki Gimnazijos direktoriaus kadencijos pabaigos.

32. Gimnazijos direktoriumi gali

blti tik

nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas

vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas arba jam prilygintas vertinimas Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, jeigu asmuo vienoje Svietimo lstaigoje vadovo pareigas

ejo ne maLia:u kaip 20 meh1. Asmuo priimamas
mokslo

ir

!

Svietimo istaigos vadovo pareigas Svietimo,

sporto ministro nustatyta tvarka, patikrinus

jo gebejimus atlikti

pareigybes apra5yme

nustatytas funkcijas.

33. Pasibaigus Gimnazijos direktoriaus penkeriq metq kadencijai, jis i5 pareigq atleidZiamas,
i5skyrus atvejus, kai jis laimi vie54 konkurs4 Svietimo istaigos vadovo pareigoms eiti ir skiriamas i
Svietimo istaigos vadovo pareigas naujai kadencijai. Gimnazijos direktorius, baiggs penkeriq metq
kadencij4, turi teisE dalyvauti tos padios Svietimo lstaigos viesame konkurse direktoriaus pareigoms
eiti.

34. Jeigu pasibaigus penkeriq metq kadencijai Gimnazijos direktorius, kurio visos metq
veiklos ataskaitos buvo ivertintos gerai

ir labai gerai, atsisako dalyvauti

Svietimo istaigos Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti arba

jo nelaimi,

viesame konkurse tos

esant galimybei,

jam turi

buti pasiulytos iki paskyrimo Svietimo lstaigos vadovu eitos arba kitos pareigos teises aktuose
nustatyta tvarka.

35. Siuose Nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su Gimnazijos direktoriaus skyrimu ir
atleidimu, sprendZiarni teises aktq nustatyta tvarka.

36. Direktorius yra pavaldus Gimnazijos savininko teises ir pareigas
institucijai bei atskaitingas Gimnazijos savininko teises

ir

igyvendinandiai

pareigas lgyvendinandiai institucijai ir

merui.
37

. Gimnazijos direktoriaus kompetencij a:

37.1. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo lgaliotu
asmeniu, tvirtina Gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;

37.2. ntstato Gimnazijos struktlriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojq bei struktlriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

37.3. vadovauja Gimnazijos strateginio plano

ir

metinio veiklos plano rengimui, jq

igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja veikl4 Gimnazijos funkcijoms vykdyti

ir

uZdaviniams

igyvendinti;
37.4. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo numatyta tvarka Gimnazijos tarybos pritarimu

tvirtina strategini ir metini Gimnazijos veiklos planus;
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37.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima darbq ir
i
atleidZia i5 jo mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujant! personal4,
skatina juos, sprendZia darbo pareigq paZeidimo klausimus;

37.6. tvirtina Gimnazijos organizacines struktlros modeli, mokytojq, kitq ugdymo procese
dalyvauj andiq asmenq

ir

aptarnauj andio personalo pareigybiq apra5ymus;

37.7. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

(-si) sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
37.8. sudaro mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymo (-si) s4lygas;

37.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, pritarus
Mokytojq tarybai Gimnazijos darbo tvarkos taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir
atsakomybg;

37.10. suderings su Gimnazijos taryba tvirtina Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles;

37.11. uZ mokinio elgesio norrnrl paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq
istatyme;
37.12. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros istatymo nustatyta

tvarka kreipiasi

i

savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios

ir vidutines prieZilros

priemoniq vaikui skyrimo;

37.13. rupinasi Gimnazijos mokytojq

ir kitq darbuotojq

darbo s4lygomis, organizuoja

trukstamq mokytojq ir kitq darbuotojq paie5k4;

kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti bei
vieSai paskelbia savo metq veiklos ataskait4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
37 .14-

ministro direktoriaus metq veiklos ataskaitai nustatytus reikalavimus;

37.15. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms vykdyti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veiklE, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

37.16. pagal kompetencijq leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdymQ, uztikrina, kad bltq
laikomasi !statynq, kitq Lietuvos Respublikos teises akq ir siq Nuostatq;
37.17 . sudaro Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines

grupes, metoding tarybq;

37.18. prireikus organizuoja mokytojq

ir

Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi

su nagrinejamu klausimu, pasitarimus ugdymo turinio formavimo

ir ugdymo proceso organizavimo

klausimais;
37 .19.

Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;
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37.20. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 Lietuvos Respublikos teises
aktq nustatyta tvarka;

37.21. Lietuvos Respublikos teisds aktq

Gimnazijos turtE, le5as

ir jomis disponuoja,

ir

Siq Nuostatq nustatyta tvarka valdo, naudoja

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais,

informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
37.22. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokyojams
atestuotis

ir

organizuoja

jq

ir

kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro

nustatyta tvarka;
37.23. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
37.24. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatym4), pagalb4 mokiniui,

mokyojui

ir

mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorindmis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko

teisiq apsaugos srityje;
37 .25.

atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

37.26. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes !statymE
teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bltq teisingi;

37.27. uZtikrina racionalq

ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Gimnazijos

vidaus

kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

37.28. dali savo funkcijq Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka gali pavesti
vykdyti Gimnazijos direktoriaus pavaduotojams, kitiems darbuotojams;
37.29. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose, Siuose Nuostatuose

ir

pareigybes

apraSyme nustatytas funkcijas.

38. Gimnazijos direktorius atsako uZ:

38.1 Lietuvos Respublikos lstatymq

ir kitq Lietuvos Respublikos

teises aktq laikym4si

Gimnazijoje, uZ demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4

funkcijq vykdym4, nustatytq Gimnazijos tikslq

ir uZdaviniq igyvendinimE,

Gimnazijos veiklos

rezultatus; uL gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZifiros priemoniq lgyvendinimE;

38.2 informacijos skelbimE apie Gimnazijos vykdomas formaliojo

programas,

jq

ir neformaliojo

Svietimo

pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq

kvalifikacij4, Gimnazijos bendruomenes tradicijas ir pasiekimus.

39. Gimnazijos mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupes ir metodine taryba:
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40' Metodines grupes sudaro atskiry ir (ar) giminingq dalykq mokytojai
ir Svietimo pagalbos
specialistai' Metodinei grupei vadovauja pirmininkas, renkamas grupes
nariq paprasta

balsq

dauguma. Metodiniq grupirl veiklq koordinuoja direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.

4l'

Metodiniq grupiq veiklos organizavimo forma
- pasitarimai, kuriuos organizuoja
metodines grupes pirmininkas' Metodiniq grupiq veikla organizuojama
pagal metodines

tarybos
nustatytus veiklos prioritetus, kuriais vadovaujantis rengiamas veiklos
planas. pasitarimai rengiami
vien? kartq i menes!, prireikus gali blti surengti ir daZniau. Pasitarimai
protokoluojami, sprendimai
priimami bendru sutarimu.

42 .Metodiniq grupiq kompetencija:

42'l'

planuoja

ir

aptaria ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus,
kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo bldus, mokymo
(-si) ir ugdymo
priemones

ir patirt!, kuri4 mokiniai sukaupia ugdymo procese), jo

(-si)

pritaikym4 mokiniq

individualioms reikmems;
42.2. nagrineja prakting mokytojq veiklq;

42'3' pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su

Gimnazijos

strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokiniq ir Gimnazijos paZangos;

42'4' teikia sillymus metodinei tarybai ir Gimnazijos direktoriui aktualiais
ugdymo turinio ir
ugdymo proceso organizavimo klausimais.

43' Gimnazijos metoding tarybE sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, atskiry
dalykq
mokytojai, Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Metodinei
tarybai vadovauja mokytojq
tarybos nariq iSrinktas pirmininkas. Jos veiklq koordinuoja
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.

44' Metodines tarybos veiklos organizavimo forma

-

pasitarimai, kuriuos organizuoja

metodines tarybos pirmininkas. Metodines tarybos veikla
organizuojama pagal Gimnazijos veiklos
prioritetus' Pasitarimus organizuoja metodines tarybos pirmininkas, juos
gali inicijuoti gimnazijos
direktorius ir (ar) direktoriaus pavaduotojai. Pasitarimai rengiami
pagal poreiki, bet ne rediau kaip
vien4 kart4 i du menesius. Pasitarirnai protokoluojami, sprendimai
priimarni bendru sutarimu.
45. Metodinds tarybos kompetencija:

45'l'

nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos
kelimo

poreikius;
45

.2. inicijuoj a pedago gin iq nauj oviq

di

egim4 Gi mnazij oj e ;

45'3' inicrjuoja ir bendradarbiauja su kitq bendrojo ugdymo
mokyklq metodinemis tarybomis
ir (ar) metodinemis grupemis, keidiasi aktualia su ugdymu susijusia informacija,
dalijasi gerqja
patirtimi;
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45.4. teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq sillymus del ugdymo turinio
formavimo ir jo lgyvendinimo organizavimo gerinimo.

46. Gimnazljoje veikia vaiko gerovds komisija (toliau
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

-

Komisija). Komisija sudaroma

sporto ministerijos teises

aktais,

reglamentuojandiais vaiko gerovds komisijq veiklE.

47. Komisrja yra nuolat veikianti. Komisij4 sudaro devyni nariai. Komisijos pirmininkq, jo
pavaduotojq

ir

sekretoriq skiria, Komisijos sudeti

direktorius. Komisijos narius gali

si[lyti Gimnazijos

ir jos darbo reglament4 tvirtina

Gimnazijos

taryba. Komisijos sekretorius nera Komisijos

narys. Komisijos veikla organizuojama pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Komisijos darbo

plan4, rengiam4 vieneriems mokslo metams. Planas rengiamas atsiZvelgiant

i

Gimnazijos veiklos

tikslus, prioritetus, igyvendinimo priemones ir kt.
48. Komisijos veiklos forma yra posedZiai ir pasitarimai, kurie organizuojami vadovaujantis

veiklos planu vienE kart4

i

menesi arba pagal poreiki. Komisijos posedis yra teisetas,

jei jame

dalyvauja daugiau kaip puse jos nariq. Komisijos sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq
nariq paprasta balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
49. Komisija vykdo Sias funkcijas:

49.1. remdamasi Gimnazijos turimais !sivertinimo
Gimnazijos ugdymo

ir

ugdymosi aplinkos,

jos

ir

kitais rodikliais reguliariai atlieka

saugumo, Gimnazijos bendruomenOs nariq

tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg1,

49.2. rnpinasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato kurimu, koordinuoja prevencijos ir
intervencijos priemoniq igyvendinim4, teikia si0lymus Gimnazijos direktoriui del saugios ir
mokymuisi palankios aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio

ir

emocinio ugdymo, prevenciniq ir

kitq programq igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq;
49.3. organizuoja Gimnazijos bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,
vaikq saviraiSkos pletojimo ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo
renginius vaikq socialiniq

ir

emociniq kompetencryq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose

srityse Gimnazij oj e dirbantiems mokytoj ams;

49.4. gavtsi tevq (kitq atstovq pagal istatym4) sutikim4, kreipiasi

i

miesto pedagoging

psichologing ar Svietimo pagalbos tamybq del vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo,
specialiojo ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos jiems skyrimo Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka;
49.5. organizuoja

ir koordinuoja mokymo (-si) / ugdymo (-si),

Svietimo ar kitos pagalbos

vaikui teikim4, tariasi su tevais (kitais istatyminiais atstovais), mokytojais del jos turinio, teikimo
formos ir bldq;
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49.6. organizuoja

ir

koordinuoja Svietimo programq pritaikym4 mokiniams, turintiems
specialirjq ugdymosi poreikiq, tvarko specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq apskait4
49.7. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

50. Gimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, mokytojq taryba,
mokiniq taryba, Gimnazijos mokiniq tevq (kitq atstovrl pagal lstatym4) komitetas ir klases mokiniq
tevq (kitq atstovrl pagal istatym4) komitetai.
51. Gimnazijos taryba yra auk3diausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokiniq,
mokyojq, tevq (kitq atstovtl pagal istatym4) bendruomeng demokratiniam Gimnazijos valdymui.

52 Gimnazijos tarybos nariu gali

blti

asmuo, turintis Ziniq

ir

gebejimq, padedandiq siekti

Svietimo istaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo
lstaigos misij4. Gimnazijos tarybos nariu
negali blti tos padios Gimnazijos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo
valstybes tarnautoj ai.

53. Gimnazijos taryb4 sudaro 10 nariq: 3 tevai (kiti atstovai pagal
istatym4), 3 mokytojai, 3
mokiniai ir I vietos bendruomenes atstovas. Gimnazijos tarybos sudeti tvirtina Gimnazijos
direktorius.

54'

I

Gimnazijos taryb4

3 tevus (kitus

atstorus pagal istatym4) deleguoja klasiq tevq

savivaldos institucijos atstovq susirinkimas, 3 mokytojus
taryba, vietos bendruomenes atstov4

-

- mokytojq

taryba,3 mokinius

- mokiniq

Lietuvos lenkq sqjungos Vilniaus miesto skyrius.

55. Kadenciiq skaidius Gimnazijos tarybos nariams neribojamas.

56. Gimnazijos tarybai vadovauja Gimnazijos tarybos pirmininkas, renkamas atviru
balsavimu posedyje dalyvaujandiq nariq paprasta balsq dauguma. Mokinys negali bDti Gimnazijos
tarybos pirmininku.

57. Gimnazijos tarybos veiklos organizavimo forma

-

posedZiai. Gimnazijos tarybos

posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas,

jei jame dalyvauja

ne

maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma atviru

ar slaptu balsavimo bfidu. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Gimnazijos tarybos pirmininko
balsas. Gimnazijos tarybos posedZiuose gali dalyvauti be balso teises Gimnazijos direktorius
ir
direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir (ar) kiti kviestiniai asmenys.

58. Gimnazijos taryba renkama trejq metq kadencijai, papildoma tokia pat tvarka, kaip ir
renkama.
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59. Pirmqii Gimnazijos tarybos posedi Saukia Gimnazijos direktorius, kitus

tarybos pirmininkas pagal poreiki, posedZius gali inicijuoti

ir

-

Gimnazijos

Gimnazijos direktorius arba

Gimnazijos tarybos nariai. Gimnazijos taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu veiklos planu.

60. Gimnazijos tarybos posedZiai yra protokoluojami.
Gimnazijos tarybos pirmininkas

PosedZio protokol4 pasiraSo

ir sekretorius, renkamas pirmajame posedyje

atviru balsavimu

paprasta posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma visam kadencijos laikotarpiui. Mokinys
negali bDti Gimnazijos tarybos sekretoriumi.

61. Likus ne maZiau kaip dviem mdnesiams

iki

Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami nauji Gimnazijos tarybos rinkimai. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos
taryba baigia veiklq ir perduoda savo igaliojimus naujai iSrinktai Gimnazijos tarybai.

62. Nutrukus Gimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, i jo vietq deleguojamas
naujas narys, atstovaujantis tevams (kitiems atstovams pagal istatym4), mokytojams, mokiniams
arba vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Gimnazijos tarybos
narys, iki veikiandios Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

63. Gimnazijos tarybos nari gali at5aukti

j!

delegavusi Gimnazijos bendruomenes grupe. I
at5aukto nario viet4 deleguojamas naujas narys iki veikiandios Gimnazijos tarybos kadencijos
pabaigos.

64. Gimnazijos tarybos kompetencij a:

64.1. teikia siDlymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq

i. jq

igyvendinimo

priemoniq;

64.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui,
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems Gimnazijos veikl4 nustatantiems dokumentams
teikiamiems Gimnazij os direktoriaus ;
64.3. telkia Gimnazijos direktoriui sillymus del Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

Gimnazijos vidaus struktDros tobulinimo;
64.4. svarsto Gimnazijos leSq naudojimo klausimus;
64.5. turi teisg gauti vis4 informacij4 apie Gimnazijos veikl4;

64-6. gali sustabdyti kitq Gimnazijos savivaldos institucijq sprendimq
igyvendinim4, kol jq
teisingumq ir teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos;
64.7. iSklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus Gimnazijos direktoriui
del Gimnazijos veiklos tobulinimo;

64.8. teikia Gimnazijos savininko teises ir pareigas jgyvendinandiai institucijai sillymus del
Gimnazijos materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo;
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64'9' svarsto mokytojq tarybos, metodines tarybos, mokiniq ir tel.q (r[pintojq) savivaldos
institucijq ar Gimnazijos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sillymus Gimnazijos
direktoriui;

64-10. teikia siDlymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq
ugdymo
sElygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius
ir intelektinius

ir

darbo

iiteklius;

64.1

l.

svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

64-12. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metq veiklos
ataskait4

ir teikia

savo

sprendim4 del ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucijai;
64.13. svarsto kitus ugdymo proceso organizavimo klausimus.

65' Gimnazijos taryba uz savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito

Gimnazijos
bendruomenei. Gimnazijos tarybos atsiskaitymo formas ir bDdus nustato
Gimnazijos taryba.
66. Gimnazijos taryb a paleidliama:
66.1. reikalaujant 213 Gimnazijos tarybos nariq;
66.2. rcorganizuojant ir (ar) likviduojant GimnazijE.

'

Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
J4 sudaro Gimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai,
sveikatos prieZifiros
67

specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys.

68' Mokytojq tarybos nuostatus, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina Gimnazijos
direktorius.
Mokytojq tarybos nuostatq pakeitimq gali inicijuoti:
68.1. Mokytojq tarybos narys (-iai);

68.2' Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai.

69' Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jo nesant
- Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojai ugdymui.

70' Mokytojq tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius. posedis yra
teisetas, jei jame
dalyvauja ne maziau kaip du treddaliai mokyojq tarybos nariq.
Nutarimai priimami atviru
ar slaptu

balsavimu posedyje dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma.
Eiliniai mokl.tojq tarybos
posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams,
taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per
pusmeti' Prireikus gali bfiti suSauktas neeilinis mokytojq tarybos
posedis.
posedZius gali blti kviediami kiti asmenys. Jie turi patariamojo
balso teisg.

I

mokytojq tarybos

71' Mo.kytojq tarybos posedZiai yra protokoluojami. Protokol4 raso mokytojq
iSrinktas

mokyojq tarybos sekretorius.

72. Mokytojq tarybos kompetenci ja:

72'1. svarsto ir priima nutarimus Gimnazijos direktoriaus teikiamais
klausimais;

tarybos
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72.2. svarsto ugdymo eig4, ugdymo rezultatus, ugdomosios veiklos tobulinimo bldus, priima
sprendimus del ugdymo turinio planavimo principq;
72.3. teikia sifllymus del Gimnazijos strategijos ir veiklos planavimo;

72.4. aptatia ugdymo planq, Bendrqjq ugdymo programq

ir

i5silavinimo

standartq

lgyvendinimo klausimus, priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nustatytais klausimais;
72.5. analizuoja ivairiq tyrimq, susijusiq su ugdymu, duomenis, priima sprendimus del veiklos
kokybes tobulinimo;

72.6. svarsto mokiniq paZangos

ir

pasiekimq vertinimo rezultatus, vidaus kokybes

isivertinimo rezultatus;
72.7

- aptatia skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, pagalbos teikimo

bldus;
72.8. priima nutarimus del mokiniq kelimo

i

auk5tesng klasg, leidimo laikyti egzaminus,

ugdymo programos baigimo dokumentq iSdavimo;

72.9. renka atstovus

i

Gimnazijos taryb4

ir

mokytojq bei pagalbos mokiniui specialistq

(i5skyrus psichologus) atestacijos komisij4;
72.10. priima nutarimus del sampratos elementq integravimo atskiry dalykq programas;
i
72.11. svarsto kitus ugdymo turinio ir ugdymo proceso organizavimo klausimus.

73. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija- mokiniq taryba.

Jos nariq skaidiq

ir

veiklos kadencijos trukmg nustato Gimnazijos direktoriaus patvirtinti

Gimnazijos mokiniq savivaldos nuostatai.

74. Mokiniq tarybos nariai yra klasiq susirinkimq deleguoti atstovai. Mokiniq tarybai
vadovauja mokiniq tarybos nariq iSrinktas pirmininkas (prezidentas). Veiklos organizavimo
forma
posedZiai, Saukiami pagal poreiki.

75. Mokiniq tarybq kuruoja direktoriaus lsakymq paskirtas Gimnazijos

-

direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.
76. Mokiniq tarybos kompetencija:

76.1. inicrluoja

ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas;

76.2. telkia siDlyrnus del mokymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq
pl6tros, socialines veiklos;

76-3. organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant Gimnazijos
reglamentuoj andius dokumentus

veikl4

;

76.4. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del Gimnazijos veiklos
organizavimo, deleguoja narius i Gimnazijos taryb4.
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77. Gimnazijoje veikia klases mokiniq ter.q (kitq atstovrl pagal istatym4) komitetai. Jie
renkami klases tevq susirinkime kiekvienq mokslo metq pradZioje atviru balsavimu. Klases
mokiniq ter,r1 komitet4 sudaro 3 asmenys. Klases mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatymE)
komitetai vadovauja susirinkimo i5rinktas pirmininkas. Veiklos organizavimo forma

-

susirinkimai.

Sprendimai priimami bendru sutarimu
78. Klasiq mokiniq tevq

(kiq atstovq pagal istatym4) komitetq komperencija:

78.1. aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo,
maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
78.2. padeda organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesin!
orientavimE;
78.3. teikia sillymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

79. Gimnazijos mokiniq tevq (kitq atstovq pagal lstatym4) komitet4 sudaro klasiq mokiniq
tevq (kitq atstovq pagal istatym4) komitetq pirmininkai. Komiteto nariq skaidius yra kintamas.
Veiklos organizavimo forma

-

susirinkimai.

80. Gimnazijos mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istat1,m4) komitetui vadovauja susirinkimo
i5rinktas pirmininkas. Sprendimai priimami bendru sutarimu. Veikla organizuojama vadovaujantis
Gimnazijos mokiniq tOvq (kitq atstovq pagal istatym4) komiteto nuostatais ir veiklos planu.
81. Gimnazijos mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatym4) kompetencija:

81.1. svarsto Gimnazijos veiklos tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo
uZtikrinimo klausimus

ir

darbo s?lygq

;

81.2. teikia sillymus Gimnazijos direktoriui ir Gimnazijos tarybai del le5q panaudojimo;

81.3. talkina Gimnazijos formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius

ir

intelektinius

iSteklius;

81.4. talkina Gimnazijos direktorius veiklos organizavimo

ir

materialinio aprupinimo

klausimais;

81.5. dalyvauja

ir

padeda organizuoti Gimnazijos tradicinius renginius, inicijuoja naujq

tradicijq k[rim4si.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
82. Gimnazijos darbuotojai priimami

i

darb4

ir atleidZiami i5 darbo, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.
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S-:. Gimnazijos darbuotoiq darbo uZmokestis skaidiuojamas

ir

mokamas vadovaujantis

Lieruros Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes

ir

savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo lstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro lsakymais ir kitais teises aktais.

84. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

ir kiti

darbuotojai kvalifikacryq tobulina Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
85. Gimnazijos mokyojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojami Lietuvos Respublikos

lstatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FTNANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZTUNA
86. Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4,

ji naudoja

ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos lstatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
87. Gimnazijos leSos:
87.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui
skirtos le5os ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
87.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
87.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq

ir fiziniq

asmenq dovanotos ar kitais teisetais bldais

perduotos l65os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
87.4. kitos teisetu bUdu igytos leSos;
88. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

89. Gimnazijos buhaltering apskaitq tvarko

ir

finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto

savivaldybes biudZetine istaiga,,BiudZetiniq istaigq buhalterine apskaita".

90. Gimnazijos veiklos prieZilr4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.
91. Gimnazijos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos institucijos

ir

savininkas. Gimnazijos valstybin! audit4 atlieka Lietuvos Respublikos

valstybes kontrole. Gimnazijos veiklos

ir

iSores finansini audit4 atlieka Vilniaus miesto

savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles

ir audito tarnyba). Gimnazijos vidaus

auditas
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atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus

istatymu

vi daus auditE reglamentuoj andiais teis es aktai s.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
92' Informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl4 teikiama Gimnazijos interneto
svetain6je,
prireikus teises aktq nustatyta tvarka Gimnazijos savininko interneto svetaineje.
93. Prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais Nuostatais
reikia
paskelbti viesai, skelbiami valstybes
imones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq vie5i prane5imai".

94' Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Gimnazijos savininko
teises ir
pareigas igyvendinanti institucija.
95' Gimnazijos nuostatq pildymo ar keitimo iniciatyvos teisg turi Gimnazijos
savininko teises
ir pareigas igyvendinanti institucij a, Gimnazijos direktorius ir Gimnazijos
taryba.
96. Gimnazijos nuostatq pakeitimai ar papildymai derinami su Gimnazijos
taryba.
97

'

Gimnazija reorganizuojama, likviduojama

ar

pertvarkoma, Gimnazijos strukturos

pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

Direktorius
Valerijus faglinski

