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, (Anyk5diq rajono savivaldybes tarybos 2021 m.
rugsejo.3O d. sprendimo Nr. 1-TS-277 redakcija)

amyrsdru JoNo Brl.rfrNo crMNAzrJos
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Anyk5diq Jono Bililno gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Anyl:idiq
Jono Biliiino gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising formq, priklausomybg, savinink4, savininko t'ises
ir pareigas igyvendinandiq institucij4, buveing, Gimnazijos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo

kalbas ir mokymo formas, vykdomas Svietimo programas, veiklos teisin!pagrind4, veiklos srit! ir ru5is,

tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davirtrq, moliniq
priemim4, i5vykimq ar perejim4 i kitas mokyklas, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavirrq ir
valdym4, savivald4, Gimnazijos bendruomenes nariq teises, pareigas ir atsakomybg, darbuctojq

priemim? i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, Gimnazijos turt4r le5as, jq naudojimo tve,rk4,

finansines veiklos kontrolg ir Gimnazijos veiklos pieiliirq,informacijos vie5o paskelbimo ir visuom,:nes

informavimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkE.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas - AnykSdiq Jono Bilifino gimnazija, trump,asis

pavadinimas - Jono Bilifino gimnazija (toliau - Gimnazija). Gimnazija iregistruota Juridiniq asrrenq

registre, kodas I 90046685.

3. Mokyklos isteigimo data - 1920 m. (SM fradZios Mokslo Departamento 1920-0ti-23

nutarimas Nr. 4933):

3.1. 1935 m. isteigta valstybin0 progimnazija;

3.2. 1944 m. suteiktas Gimnazijos statusas;

3.3. 1949 m. Gimnazija perorganizuota i vienuolikmetg viduring mokyklq;

3.4. 1953-12-07 vidurinei mokyklai suteiktas ra5ytojo Jono Bilitino vardas. Molarkla

pavadinta Anykldiq Jono BiliEno vidurine mokykla (LTSR Auk5diausios Tarybos Prezidiumo isaka,t);

3.5. 1996 m. mokyklai suteiktas Gimnazijos statusas (Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijos kolegijos 1996-05-30 nutarimas Nr. 42);

4. Gimnazijos teisine forma ir priklausomyb6 - Gimnazija yra biudZetine, nesiekianti peho,

Svietimo istaiga, turinti vie5ojo juridinio asmens status4, antspaud4 su valstybds herbu ir Gimnazijos

pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq,
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savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija,

Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir

sporto minisffo isakymais, Anyk5diq rajono savivaldyb€s tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir 5;ais

Nuostatais; priklausomyb6 - savivaldybes istaiga.

5. Gimnazijos savininkas - Anyk5Eiq rajono savivaldybe, J. Bilifino g.23,LT-2911I Anyk5diai.

6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Anyk5diq rajono

savivaldybes taryba, kodas 188774637, kuri tvirtina Gimnazijos nuostatus, nustato mokiniq priEminro i

Gimnazij4 tvarkq, priima sprendimus del Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, del

Gimnazijos skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo, sprendZia kitus teises aktais nustabrtus ir jos

kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Gimnazijos buveine - Liudi5kiq g. 49,LT-29126 Anyk5diai.

8. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla; kodas 3120.

9. Gimnazijos tipas - gimnaziia, kodas 3125.

10. Pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija (kitos paskirtys - suaugusiqjq mokymari).

11. Mokymo kalba - lietuviq kalba.

12. Mokymosi formos - grupinio irpavienio mokymosi:

12.1. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu ir nuotoliniu mokymo proceso

organizavimo biidu;

l2.2.pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu, savaranki5ku, nuotoliniu irugdynrosi

Seimoje mokymo proceso organizavimo budais.

13. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programos antrqq dali, vidurinio ugdyno,

neformaliojo vaikq Svietimo ir kitas programas, kurias vykdyti ipareigoja Svietimo, mokslo ir spr>rto

ministro isakymai.

I 4. Mokiniams i$duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

14.1. mokymosi pasiekimq pairymljimas neigijusiam pagrindinio ar vidurinio i5silavinimo;

I 4.2. pagindinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;

14.3 pagrindinio i$silavinimo paZymejimas - igijusiam pagrindini i5silavinim4;

14.4. brandos atestatas ir jo priedas - lgijusiam vidurini issilavinim4.

15. Gimnazija turi:

15.1. Kavarsko vidurinio ugdymo skyriq, kuris isteigtas 2014 m., skyriuje vykdoma Svietimo

programa - vidurinio ugdymo; i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai - pasiekimq

paZymejimas, brandos atestatas; mokymo kalba - lietuviq; mokymo forma - grupinio ir pavit:nio

mokymosi. Skyriaus buveine - P. Cvirkos g. 35, Kavarskas, Kavarsko sen., LT'29260 Anyk5diq r.;



15.2. bendrabuti, kurio buveine - Liudiskiq g. 53,LT-29126 Anyksdiai.

II SKYRIUS

cIMNAzIJoS vErKLos SRITTS IR ROSYS, TIKSLAS, uZolvIxrAl, FUNKCIJOS,

MoKyMoSI PA5IEKIMUS ITEI5INAI\|IV D9KUMENTU ISDAvIMAS

16. Pagrindine veiklos sritis - Svietimas, kodas 85'

17. Gimnazijos Svietimo veiklos rii5ys (pagal Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatcriq,

patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direkton aus

2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. D[-226 ,,Del Ekonominds veiklos rfisiq klasifikatoriaus patvirtinimc"):

17.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis -vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

17.2. kitos Svietimo veiklos rii5ys:

17 .2.1. pagrindinis ugdymas antra dalis, kodas 85'31' 10;

17.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;

17.2.3. kulhlrinis Svietimas, kodas 85.52;

17.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

17.2.5. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85'60'

18. Kitos ne Svietimo veiklos rii5ys:

18.1. kiq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56'29;'

18.2. kita Zmoniq sveikatos prieZifiros veikla, kodas 86'90;

1g.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68-2C;

I 8.4. bibliotekq ir archyvt+ veikla, kodas 91 '01 ;

18.5. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55'20'20;

18.6. kitas niekur kitur nepriskirtas, keleiviq sausumos transportas, kodas 49.39;

1g.7. kita, niekur kitgr nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas

88.99;

18.8. kompiuteriq nuoma, kodas 77 '33'101'

18.9. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;

18.10. sporto irenginiq eksploatavimas, kodas 93'll;

18.11. muziejq veikla, kodas 91.02;

18.12. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55'90;

I 8. I 3. kra5tovaizdZio tvarkymas, kodas 8 1'3 0;

18.14. pastatq remontas, restauravimas, kodas 4l'20'20'



19. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galLas,

bendrqsias ir esmines dalykines kompetencijas, bttinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjeral ir

savaranki5kam gyvenimui.

20. Gimnazijosveiklos uZdaviniai:

20.1. pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies:

z1.t.l. uZtikrinti darniq prigimtiniq mokinio galiq pl6tot9, puoseleti jo dvasing kultiirq,

pilietiSkum4;

20j.2. siekti aukStq mokiniq pasiekimq moksle, jiems igyjant Ziniq ir iSsiugdant bendruos,ius

gebejimus ir kompetencijas;

20.1.3. padeti mokiniams i5siugdyi komunikacinius geb6jimus, igyti informacines kultttu'os,

kompiuterinio raStingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo ir ateities poreikius;

20.1.4. atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyti mening ir esteting kompetencij4,

padeti isitraukti i kultfirini bendruomenes gyvenim4;

20.1.5. ugdyti ir stiprinti mokiniq pagarb4 valstybei ir istatymams, taip pat ben&ojo

visuomends gerio sieki;

20.1.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo

igEdZius;

20.I.7. rtipintis pagal amZiq pritaikytu mokiniq lyti5kumo ugdymu, grindZiamu dorinemis

verlybemis;

20.2. vidurinio ugdymo Programos:

20.2.1. sudaryti s4lygas, padedandias mokiniui i5siugdyti atsakomybes, humanizno ir

demokratijos principais ir vertybemis pagristq doroving ir pilieting savimong ir nuostatq vadovautis

Siomis vertyb€mis savo gyvenime ir veikloje;

20.2.2. pletoti pagrindines asmens galias ir ypad Ziniq visuomends nariui svarbius auldto

lygmens kritinio m4stymo, problemq sprendimo ir kt. gebejimus;

20.2.3. pletoti dabarties gyvenime svarbius komunikacinius gebejimus ir informacinq kulriir4

(gimtosios ir uZsienio kalbq mokejim4, kompiuterini raitingumfl;

ZO.Z.4. ugdyti glvenimo poreikius atliepiandi4 socialing kultiir4 bendravimo ir

bendradarbiavimo geb6jimus, kompetencijq, bttinq darniam sugyvenimui ivairiq socialiniq kultiir.niq

tradicijq visuomen6j e ;

20.2.5. puoseleti pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kum4, nusiteikim4 irntis

atsakomybes, nuostat4 ir gebejim4 mokytis visq gyvenim4, tobuleti'

21. Gimnazija atlieka Sias funkcijas:



21.1. formuoja ugdymo turini ir organizuoja darbq pagal Lietuvos Respublikos Svietilno,

mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendrqsias ugdymo programas ir i5silavinimo standartus, bendrojo

ugdymo mokyklq bendruosius arba nustat5rta warka suderintus individualius ugdymo planus, uitiktina

ugdymo planq igyvendinimq;

21.2. konkretina ir individualimoja formaliojo Svietimo programas skirtingg gebejimq

mokiniams;

21.3. inicijuoja Svietimo programq pasirenkamqjq daliq variantus;

21.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos poreil,ius

tenkinandius programq modulius ;

21.5. rengia neformaliojo Svietimo programas;

21.6. pasirenka programq turinio perteikimo budus;

21.7. organizuoja mokiniq ir jq tevq (globejq, r[pintojq) kult[rini Svietim4;

2t.8. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiqjE pedagogint: ir

specialiqj4 p agalbqspecialiqjq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqjq poreikiq mokiniq integru,lt4,

itraukqii mokym4;

21.9. sudaro s4lygas mokiniams mokytis namuose, savaranki5kai, ugdytis Seimoje ir nuotoliniu

budu;

2I.lO. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimq patikrinimq ir brandos

egzaminus;

2l.ll. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

21.12. draudZia bet koki4 smurto formq, nukreipt4 tarp bendruomends narirl;

21.13. vykdo r[kymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq prevencij4;

21.14. organizuoja mokiniq maitinim4 Gimnazijoje, organizuoja ir vykdo mokiniq pav6Zejirn4 i

Gimnazij4 ir i5 jos inamus;

21.15. vykdo privalomo mokymosi kontrolg;

2l .l 6. inicijuoj a parumq socialiai remtinq Seimq mokiniams;

2l .17 . Gimnazij os valdym4 gindLia demokratiniais principais;

21.18. sudaro s4lygas mokiniams ugdyti pilietiSkumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje, skalina

mokiniq organizacijq veikl4;

2l.lg. pletoja dalyvavim4 projektuose, vykdo reikalingus tyrimus;

21.20. kuria Gimnazijoie moderniq informavimo sistem4;

21.21. kuria Gimnazijqkaip vietos bendruomenes kult[ros zidini;

2t.22. vykdo Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimq;



21.23. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus mokytoiai,

gimnazijos valdymo ir pedagogines psichologines pagalbos funkcijas atliekantys darbuotojai, kiti

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir gimnazijos partneriai;

Zl.Z4. teises akq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZitros priemones, steigia

gimnazijos Vaiko geroves komisijq, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darbq, Svietimo pagal ros

teikim4, saugios ir palankios vaiko ugdymo aplinkos k[rim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijuiias

funkcijas;

Zl.Z5. mokiniq tevg (globejq, rupintojq) pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas

(studijos, bureliai, stovyklos, ekskwsijos, klubai ir kt');

21.26. atlieka kitas teisds aktuose ir Siuose nuostatuose nustabrtas funkcijas.

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

ZZ. Gimnazija, lgyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi:

22.1. teises:

22.1.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

22':l.2.parinktimokymometodusirmokymosiveiklosbfidus;

22.1.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinimr6

22.1.4. bendradarbiauti su Gimnazijos veiklai itakos turinEiais fiziniais ir juridirriais

asmenimis;

22-1.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

22.1.6. jungtis i asociacijas bei organizacijas, dalyvauti jq veikloje;

22.1.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat)rta tvarka:

22.1.8. vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

22.1.9. teikti Svietimo Pagalb4;

22.L.10. sudaryti sutartis del studentq praktikos ar staZuotes ir jos vykdymo

22.l.ll.naudotiskitomisteisesaktqsuteiktomisteisemis.

22.2. pareigas:

Z2.Z.l. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandiq keliq smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4 - sudaryti s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuosekioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimanEioje

smurto, alkoholio, tabako ir kiq psichikq veikiandiq medziagq vartojimo prevencij4, sveikos gyvensenos



skatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro rekomendacijas del smtrto

prevencijos igyvendinimo mokyklose;

ZZ.2.Z. sudaryti mokymo sutartis; uZtikrinti kokybi5k4 pagrindinio ir vidurinio ugdyno,

neformaliojo Svietimo programq vykdymq;

22.2.3. sudaryti palankias veiklos s4lygas Gimnazijoje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

organizacijoms;

22.2.4. uZtikrinti Gimnazijos Vaiko geroves komisijos veikl4 igyvendinant teis6s aktq

nustatytus reikalavimus ;

22.2.5. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei, vieBai skelbti informacij4 apie Gimnazijos

veikl4;
22.2.6. uZtikrinti mokymo sutarties sudarym4, sutartq isipareigojimq vykdym4;

22.2.7. teikti geros kokybes Svietim4;

ZZ.Z.8. uZtikrinti veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinim4;

22.2.9. sudaryti higienos nonnQ atitinkandias ugdymo(si) s4lygas;

22.2.10. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kihLose

teis6s aktuose.

IV SKYRIUS
GIMNAzIJosVEIKLoSoRGANIZAVIMASIRVALDYMAS

23. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

23.1. Gimnazijos strateginis planas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus ir kuriam yra pr targ

Gimnazijos tarybair Anyksdiq rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

23.2. Gimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus, kuriam yra

pritarusi Gimnazij os taryba;

23.3. Gimnazijos ugdymo planas, patvirtintas gimnazijos direktoriaus, kuriam yra pritrrrusi

Gimnazijos taryba ir kuris yra suderintas su Anyk5diq rajono savivaldybes vykdomqia institucija ar jos

lgaliotu asmeniu;

23.4. Gimnazijos direktoriaus patvirtinti teises aktai (tvarkos, aprasai, taisykliq reglamenr:ai ir

pan.).

24. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso bfidu (konkursas Gimnazijos

direktoriaus pareigoms eiti organizuojamas irvykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir slrorto

ministro nustat5rta tvarka) i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidzia - savivaldybds meras'

teises aktq numatlrta tvarka. svietimo istaigos vadovu gali buti tik nepriekaistingos reputacijos aslnuo'

kuriam atliktas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas, atitinkantis Svietimo' mokrilo ir



sporto ministro nustatytus reikalavimus, arba, jeigu asmuo vienoje Svietimo istaigoje vadovo pareigas

ejo ne maiiaukaip 10 metq, jam prilygintas vertinimas Svietimo, mokslo ir sportoministro nustalyta

tvarka. Asmuo priimamas i Svietimo istaigos vadovo pareigas Svietimo, mokslo ir sporto minitrffo

nustaqfta tvarka, patikrinus jo kompetencijas atlikti pareigybes aprasyme nustat)rtas funkciias'

Direktorius tiesiogiai pavaldus savivaldyb€s merui, atskaitingas - savivaldybes merui ir Anyk5diq raj';ng

savivaldyb6s tarybai. Direktorius gali btti atleidZiamas i5 pareigq Biais atvejais: Gimnazijos savini'rko

teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai nepritarus Gimnazijos veiklos ataskaitai, du kartus i5 eiles

nepritarus vadovo veiklos ataskaitai, Gimnazdos direktoriui paZeidus darbuotojo veiklos etikq ar

nesuderinus privadiq ir vie5qjq interesq, Gimnazijos direktoriui praradus nepriekai5ting4 reputacijq; ddl

kiq Gimnazijos direktoriaus veiksmq, kuriais daroma Zala Gimnazijai ir (ar) jos veiklai. Pasibaigus

svietimo istaigos vadovo pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali bflti skiriamas be konkurso antrajai

penkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekvienais metais buvo vertinama labai gerai arba gt:rai'

Pasibaigus Svietimo istaigos vadovo kadencijai, jam sutikus, jo igaliojimai pratgsiami, iki ivyks vi':sas

konkursas Svietimo istaigos vadovo pareigoms eiti ir bus paskirtas Svietimo istaigos vadovas' Svietimo

lstaigos vadovas, baiggs penkeriq metq kadencij4, turi teisq dalyvauti tos padios Svietimo istatgos

vie5ame konkurse vadovo pareigoms eiti. Likus ne maZiau kaip 4 menesiams iki Svietimo istaigos vac ovo

kadencijos pabaigos, savivaldybes meras skelbia vie54 konkurs4 Svietimo istaigos vadovo pareigoms

eiti, i5skyrus awejus, kai vadovas paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai' Direktc rius

iS pareigq gali biiti atSaukiamas mero potvarkiu. Direktoriaus atiaukimas lemia darbo santykiq pabaig4'

25. Gimnazij os direktorius:

25.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Gimnazijos Svie:imo

programrl rengimui, rekomendacrjq del smurto prevencijos priemoniq Gimnazijoje igyvendinimui'

Tvirtina Gimnazijos strategini p1an4, metini veiklos plan4, pasirenkamqjq dalykq ir neformaliojo

Svietimo programas, smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvark4 i:'kt''

koordinuoja patvirtintq dokumentg igyvendinimq, kiekvienais metais rengia savo metq veiklos atas <ait4

ir teikia gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstSrti bei viesai jq paskelbia. Ataskaitos strul$tir4

ir reikalavimus nustato Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

25.2. telkia Gimnazijos bendruomeng valstybinei Svietimo politikai igyvendinti, Gimnazijos

veiklos programai vYkdYti;

25.3_ teises aktq nustatSrta tvarka skiria ir atleidiiadirektoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus

ugdymo procese dalyvaujandius asmenis bei aptarnaujanti personal4, skatina juos' skiria drausrilnes

nuobaudas, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;



25.4. tvirtina Gimnazijos vidaus struktiirq ir pareigybiq sqra54, nevirSijant nustat5rto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;

25.5. priima mokinius Anykidiq rajono savivaldyb€s tarybos nustatlrta tvarka;

25.6. nustato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, sudaro galimyoes

jiems savaranki5kai dirbti, organizuoja reguliary atsiskaitym4 uZ nuveikt4 darb4;

25.7. stebi, analizuoja, vertina Gimnazijos veikl4, ugdymo rezultatus;

25.8. sudaro Vaiko gerovts komisijq, r[pinasi Svietimo pagalbos mokiniams teikimu;

ZS .g . uitikrina ugdymo, mokymo, Svietimo programq vykdym4, atvirum4 vietos bendruome rei,

geros kokybes Svietim4;

25.10. organizuoja Gimnazijos darbo tvarkos taisykliq projekto rengimq, svarstymE ir, suderinqs

su Gimnazijos taryba, jas tvirtina;

ZS.ll,. kartu su Gimnazijos taryba nustato mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo sistem4;

rflpinasi Gimnazijos palankaus mikroklimato k[rimu, puoseleja demokratinius Gimnazijos

bendruomenes santykius, uztikrina sprendimq priemimo skaidrum4;

25.12. uZtikrina Mokytojq etikos normrl laikym4si;

ZS.l3. kuria saugiq, uZkertandi4 keliq bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms bei Zalingi:ms

iprodiams aplink4;

25.14. organizuoja ugdymo pasiekimq patikrinim4 teis€s aktq nustatyta tvarka;

25.1 5. inicijuoj a Gimnazijos veiklos kokyb€s isivertinim4;

25.16. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

25.17. sudaro teis€s akq nustat5rtas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, Metoding taryb4;

25.18. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

25.19. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

teises aktq nustat5rta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turt4, lesas ir jais disponuoja; riipinasi

intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i3tekliais, uZtikrina racionalq ir taupq leiiq ir

turto naudojimq, veiksmingos Gimnazijos vidaus kontroles sistemos sukiirimQ, jos veikimQ ir tobulinim4;

Z5.zo. organizuoja biudZetines istaigos buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos istatYmq;

25.21. r[pinasi metodints veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, uztikrina galinrybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nusta0rta tvarka;

25.22. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veiklE;



25.23. pl6toja bendradarbiavimq su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), organizuoja tt:vq

Svietimq, bendradarbiauja su pagalb4 mokiniui, mokytojui, Gimnazijai teikiandiomis istaigomis;

25.24. organizuoja mokymo sutardiq su mokiniais sudarym4 ir atsako uZ sudaryq sutardiq

laikym4si;

25.25. palaiko ry5ius su Svietimo, sporto, kult[ros, mokslo istaigomis, Gimnazijos rem€jlis,

vietos bendruomene, Anyksdiq Svietimo pagalbos tarnyba, asmens ir visuomenes sveikatos prieZiiros

istaigomis ir kt., inicijuoja socialines partnerystes tinklo kiirim4;

25.26. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose, riipinasi tarptautiniais gimnazijos rySiais;

25.27. kontroliuoja, kaip laikomasi darbq ir civilines saugos reikalavimq;

25.28. organizuoja informacijos apie GimnazijQ (vykdomas programas, priemimo s4ly1;as,

mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, Gimnazijos veiklos isivertinimo rezultatus, Gimnazijos

isores vertinimo rezultatus, Gimnazijos pasiekimus, tradicijas ir pan.) rengim4 ir vie5E skelbimq;

25.29. uZtikrina, kad Gimnazijos teritorijoje nebtq vartojama tabakas, alkoholis, narkotires,

psichotropines ir kitos psichoaktyvios medZiagos, nebttg jomis prekiaujama bei platinama Sia tr:ma

nelegali literattira, spaudiniai ir kiti leidiniai;

25.30. tvirtina mokiniq elgesio taisykles, nustatandias mokiniq teises, pareigas ir atsakomybi;

25.31. kartu su Gimnazijos taryba sprendZia, ar leisti ant Gimnazijos pastatq stat5rti radijo stotis

istatymq numatYta tvarka;

25.32. imasi priemoniq, kad laiku btrtq suteikta pagalbamokiniui, kuris patyre smurt4, prievrrt4,

seksualini ar kitokio pobldZio iSnaudojim4 ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

25.33. gali skirti mokiniui uZ elgesio norrnrl paZeidim4 drausmines auklejamojo poveikio

priemones, numat5rtas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

25.34. gali kreiptis Vaiko minimalios ir vidutines prieZitros istatymo numatSda tvarka i

savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines priezitros priemoniq vaikui skyr mo;

25.35. vykdo kitas teises aktuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybes aprasyme nustalytas

funkcijas.

26. Gimnazijos direktorius atsako uZ:

26.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises akq laikymQsi Gimnazijoje;

26.2. demokratin! Gimnazijos valdymq, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikyrnQsi,

skaidriai priimamus sprendimus ir Gimnazijos bendruomenes nariq informavim4;

26.3. tinkam4 funkcijq attikim4, nustatSrhl Gimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq,

Gimnazij os veiklos rezultatus;

26.4. gerqirveiksming4 vaiko minimalios ar vidutin6s prieZiiiros priemoniq igyvendinimrr;



26.5. pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobul€jim4;

26.6. sveik4, saugiq, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zatingiems

iprodiams aplink4;

26.7. gimnazijos buhalterines apskaitos organizavim4, teisingq tikslios ir i5samios informac:jos

apie [kinius ivykius ir iikines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarlqrtojui uZtikrinimq;

26.8. atitinkamq Anyksdiq rajono savivaldybds sprendimq igyvendinim4.

27. Direktoriui nesant Gimnazdoje, sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogq metu' jo

funkcijas, kurios irasomos i jo pareigyb6s aprasym4 atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdynrui'

Direktoriaus atostogq metu, nesant direktoriaus pavaduotojo ugdymui, jo funkcijas atlieka direktoriaus

pavaduotojas trkiui.

28. Gimnazijoje veikia Metodines grupds ir Metodine taryba'

29. Metodin6 tarYba:

2g.1. Metoding tarybqsudaro Metodiniq grupiq pirmininkai;

Zg.Z. Metodines tarybos pirmininkas iBrenkamas Mo$rtojq tarybos nutarimu dvejiems metrms

atviru balsavimu, balsq dauguma. Posediiai, kurie rengiami ne rediau kaip kart4 per trimestrq, yra teir;eti,

jei juose dalyvauja ne maZiau 2/3 Metodines tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq bllsq

dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Metodines tarybos pirmininko balsas. Metodinds

tarybos sudeti ir nuostatus isakymu tvirtina Gimnazijos direktorius.

30. Metodinds tarybos firnkcijos:

30.1. teikia sifllymus ir dalyvauja rengiant Gimnazijos strategini planq, metini veiklos plarr4 ir

ugdymo planq;

30.2. inicijuoja molqrtojq kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas;

30.3. koordinuoja ilgalaikiq Planrl, klasiq kuratoriq planu, pasirenkamqjq dalykq progllmq

parengim4 ir pritarimE Metodinese grupese;

3o.4.rengiamolqrtojqdarbovertinimokriterijusirmetodikQ;

30.5. sistemina, analizuoja surinktq informacij4, nagrinejandiq ugdymo procesq, ir tr:ikia

sitlymus kitoms savivaldos institucijoms;

30.6. koordinuoja gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo proces4;

30.7. inicijuoja gerosios patirties sklaida;

30.8. organizuoja molgrtojq metodinq veikl4;

30.9. koordinuoja Gimnazijos metodiniq grupiq veiklq;

30.10. atsiskaito uZ atlikt4 darb4 Molqrtojq tarybai'



31. Metodin6 grupe - Gimnazijos institucija, kuri4 sudaro to paties ar giminingq rnokomqjq

dalykq mokytojai. Mo$rtojo dalyvavimas savo dalyko metodines grupes veikloje yra privalomas. Klasiq

kuratoriai turi atskir4 metoding grupg, kurios veikloje dalyvauja kiekvienas klasiq kuratorius'

32. Metodinei grupei vadovauja metodines grupes pirmininkas (ne maZesnes kaip vyresniojo

molqrtojo kategorijos), kur! dvejiems metams renka metodines grup€s nariai' Posedzius metodines

grup6s pirmininkas Baukia ne rediau kaip kartq per tris mEnesius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvtuja

daugiau kaip pus6 metodines grupds nariq. Nutarimai priimami atviru balsavimu balsq dauguna'

Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Metodines grupes pirmininko balsas.

33. Metodin€s gruP0s funkcijos:

33.1. planuoja ir organizuoja Metodin6s grup6s veikl4;

33.2.atsakouZpriemoniqparinkim4ugdymokokybeigerinti;

33.3. r[pinasi grupes nariq kvalifikacijos tobulinimu, teikia rekomendacijas molqrtojui del

atestacijos;

33.4. pritaria mokytojq parengtoms pasirenkamqjq dalykq, dalykq moduliq ir neformaliojo

Svietimo programoms, mokomqjq dalykg ilgalaikiams planams;

33.5. dalyvauja ir teikia siiilymus rengiant Gimnazijos ugdymo plan4;

33.6. atlieka i5sami4 Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano ir ugdymo p ano

igyvendinimo analizg;

33.7. stebi ir analizuoja individuali4 mokiniq pfranglir pasiekimus;

33.g. analinrojapagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimo, mokyktiniq ir valstybiniq bratdos

egzaminq rezultatus, teikia sitlymus jq gerinimui;

33.g. vykdo, vertina ir analizuoja baigiamuosius darbus I ir III gimnazijos klasese;

33.10. teikia projektiniq darbq temas I-I[ klasiq mokiniams, organizuoja atsiskaitymE uZ jt os'

33.I f . inicijuoja renginiq, konkursq, varlybq organizavim4;

33.l2.bendradarbiauja su Gimnazijos biblioteka uZsakant vadovelius, komplekturrjant

bibliotekos fond4, organizuojant mokiniq ir molqrtojq informaciniq geb6jimq ugdym4' planuojant ir

vykdant mokiniq proj ekting veikl4;

33.13. teikia sitlymus Gimnazijos direktoriui del molqrtojq pamokq kriiviq paskirstymo;

33.14. organizuoja molqrtojq savo darbo isivertinim4;

33.15. teikia sitrlymus Metodinei tarybai, Molqrtojq tarybai, Gimnazijos tarybai' direktoriui

ugdymo proceso tobulinimo klausimais ir atsiskaito lul, atlll<tqdarb4 Metodinei tarybai;

33.16. vykdo skubius ir trumpalaikius Gimnazijos administracijos ipareigojimus, susijusitts su

ugdymo proceso organizavimu'



V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

34. Gimnazijos savivalda grindZiama Svietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomis Svietimo

programomis ir Gimnazijos tradicijomis.

35. Gimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojtt tarlba,

Mokiniq parlamentas, Gimnazijos mokiniq prezidentas, Klasiq seni[nq susirinkimas, Klasiq tivq

komitetas.

36. Gimnazijos taryba (totiau - Taryba) yra auk5diausioji Gimnazijos savivaldos institur'rja,

atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tdvams (gtobejams, r[pintojams) ir vietos bendruomenei'

telkianti mokiniq, mokytojq, Gvq (globejq, r[pintojq), kiq Gimnazijos bendruomends nariq atstovus bei

Gimnazijos remejus svarbiausiems Gimnazijos veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrin€ti ir

sprgsti:

36.1. Taryba sudaroma Gimnazijos nuostatuose patvirtinta rinkimq procediira, laikantis

demokratiniq rinkimq principq - proced[ros ai5kumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurenc:jos,

periodi5kumo - trejq metq kadencijai, kurios metu gali btti pakeidiami mokiniq atstovai, kurie b rige

Gimnazijq,ar tdvai, kuriq vaikai nebesimoko Gimnazijoje. Tarybos nariu gali buti asmuo, turintis iiniq

ir geb6jimq, padedandiq siekti Gimnazijos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misijq.

36.2. Taryboje mokiniai, tevai (globejai, rflpintojai) ir mokytojai atstovauja lygiomis dalimis.

Tarybos sudetyje 24 asmenys (7 mokiniai, 7 molqrtoiai, 7 tevai (globejai, rflpintoja,i)' 3 vietos

bendruomenes atstovai). Gimnazijos tarybos nuostatus, suderings su Taryba, tvirtina Gimna::ijos

direktorius;

36.3. mokinius i Taryba iS I-IV gimnazijos klasiq renka mokiniq atstovq susirinkimas, alviru

balsavimu, balsq dauguma i5 klasiq deleguotq mokiniq, kai susirinkime dalyvauja ne maZiau kaip 213

visq mokiniq atstovq (po du mokinius i5 kiekvienos klasds, kurie i5renkami klases susirinkime, kai jame

dalyvauja ne maZiau kaip 213 klasds mokiniq, atviru balsavimu, balsq dauguma);

36.4. mokytojai i Taryb4 renkami Molqrtojq tarybos posedyje atviru balsavimu, balsq daugtma,

kai posedyje dalyvauja ne maZiau kup 213 visq mokytojq;

36.5. t6vus (globejus, r[pintojus), nedirbandius gimnazijoje, i5renka klasiq tevq komitetq

pirmininkq susirinkimas i5 klasiq deleguotq tevq, (tevai i5renkami klases susirinkime po 3 iB kiekvienos

klases atviru balsavimu, balsq dauguma, kai susirinkime dalyvauja ne maZiau kaip 214 klases motriniq

tevq - mokini atstovauja vienas i5 tevq), kai susirinkime dalyvauja ne maZiau kaip 213 klasiq tevq

komitetq pirmininkq balsq dauguma, slaptu balsavimu;



36.6. vietos bendruomen€s atstovus deleguoja senitnaidiq sueiga, bendruomenes atstovai uZ

praej usius metus atsiskaito senitnaidiq sueigai ;

36.7. Tarybos pirminink4 atviru balsavimu, balsq dauguma pirmajame posedyje rerrka

Gimnazijos tarybos nariai. Pos6dyje turi dalyvauti ne maZiau kaip2/3 narjr4-

36.g. pavaduotojas ir sekretorius i5renkami pirmame Tarybos posddyje atviru balsavimu, billsq

dauguma. pirm4 Tarybos posedi Saukia Gimnazijos direktorius, kitus - Gimnazijos tarybos pirmininl'as'

Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 visq jos nariq. PosedZiai vyksta ne rediau karp 3

kartus per metus, prireikus, gali btti susauktas neeilinis Tarybos posedis;

36.9. nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prie5tarlruja

Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius pra5o svarst5rti iS nau jo;

36.10. Gimnazijos direttorius, negali biiti Tarybos nariu, bet turi teisg dalyvauti Tarlbos

posedZiuose be teises balsuoti;

36.11. Tarybos nariu negali bUti valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikdjimo vals[b6s

tamautojai;

36.12. Gimnazijos tarybos nari gali atsaukti ji iSrinkusi institucija (i atsaukto nario rietq

iSrenkamas naujas). Taryba renkama trejq metq kadencijai. Tarybos nario kadencijq skaidius

neribojamas. Kadencijos eigoje nelikus vieno ar keliq tarybos nariq (mokytojo, mokinio, ugdytinio t;evq

(globejq, r[pintojq) ar bendruomenes atstovo i jq viet4 renkami nauji nariai vadovaujantis Sirtose

nuostatuose numatlrta rinkimq i Taryb4 procediira'

37. Gimnazijos tarybos funkcijos:

37 .l . nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mok ymo

organizavimo tvark4;

37.2. pritaria gimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, gimnazijos darbo

tvarkos taisyklems, ugdYmo Planui;

37.3. inicijuoja gimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia gimna'zijos

bendruomeng gimnazijos uzdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja gimnazijos kult[r4;

37.4. skiria t€vr1 (globejq, rtipintojq) atstovus i Mokytojq atestacijos komisijq (siais atstovais

negali b[ti renkami mokiniai);

37.5. teikia pasitrlymus del gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdyrrro ir

globos sglygq sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius ir intelektinius i5teklius;

37.6. pritaria gimnazijos pajamq ir islaidq sqmatai, a,rlalinrcjaflking, finansing veiklQ;

3T.T,svarstonebiudZetiniqlesqkaupimogimnazijoss4skaitojegalimybes,teikiapasitrl''rmus

del jq paskirstYmo ir Panaudojimo;



37.g. nagrinCja ir vertina gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratiniq santykiq

formavimEsi, inicijuoja gimnazijos, Seimos, visuomenes bendradarbiavimq, analizuoja

bendradarbiavimo galimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia pasi[lymus gimnazrjos

vadovybei;

37.g. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kiq gimnazijos savivaldos institucijrl ar

administracij os komPetencij ai;

37.10. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskaitQ ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos Anyk5diq rajono savivaldybes tarybai;

37.1t. pasirenka Gimnazijos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4, analizroja

isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

37.12. vykstant konkursui i Gimnazijos direktoriaus pareigas, teikia kandidatus konkurso

komisijai teisds aktq nustat5rta tvarka.

3g. Gimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti Gimnazijos tarybos pos6dZiuose.

39. I Gimnazijos tarybos posedZius gali btrti kviediami kiq Gimnazijos savivaldos institucijq

atstovai, administracija, molqrtojai, ugdyiniq tevai (globejai, riipintojai) ir kiti su Gimnazijos vtrikla

susijg asmenys.

40. Gimnazijos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacijq apie Gimnazijos veikl4'

41. Gimnazijos taryba gali sustabdyti kitr+ Gimnazijos savivaldos institucijq sprenclimq

igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teis6tum4 istirs kompetentingos institucijos'

42. Gimnazijos tarybauZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus Gimnazijos bendruomerei'

43. Gimnazijos tarybos atsiskaitymo formas ir bldus nustato Gimnazijos taryba.

44. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokytojrl savivaldos institucija atstovauianti

molqrtojus (ugdantys mokinius pagal formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas) sprend:liant

molqrtojq profesinius ir bendruosius mokiniq ugdymo klausimus' Molcytojq tarybos nariu negali btrti

Gimnazij os Direlforius.

45. Molqrtojq tarybq sudaro dvylika Direktoriaus inicijuotame visuotiniame molc'rtojq

susirinkime isrinktq atstovq. visuotinis susirinkimas teisetas jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip du

treddaliai mokytojq. Atstovai i Molcjrtojq tarybqrenkami atviru balsavimu, balsq dauguma, trejq rnetq

kadencijai. Atstovas i Molqrtojq tarybEgali buti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms i5 ':iles'

Molcj.tojq tarybos pirmasis posedis Saukiamas Direktoriaus iniciatyva. Pirmojo posedzio metu a'tviru

balsavimu, balsq dauguma renkamas Molqrtojq tarybos pirmininkas (toliau Pirmininkas)' kuris

vadovauja Mokytojq tarybai. Molqrtojq tarybos sekretoriq renka Molqrtojq tarybos nariai awiru

balsavimu balsq dauguma pirmame posedyje'



46. Kiti Motrytojq tarybos posedZiai Saukiami Pirmininko iniciatyva ne rediau kaip tris kartus per

mokslo metus. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Molqrtojq tarylbos

nariq. Nutarimai priimami atviru balsavimu balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, le:'nia

pirmininko balsas. posedZiai protokoluojami. I posedZius gali biiti kviediami kitq Mokyklos savivaldos

institucijq atstovai, Direktorius. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir dokumt:ntq

valdymo taisykles tvarko Molqrtojq tarybos sekretorius renkamas ffejiems metams. Mokytojq tarybos nirio

igaliojimams nutr[kus pirma laiko naujo nario rinkimai organizuojami Siq Nuostatq 45 punkte nustal5rta

tvarka.

47. Molqrtojq taryba:

47.1. atviru balsavimu renka mokytojus i Gimnazijos taryb4, i Gimnazijos mokytojq atestacijos

komisij4;

47.2. inicijnoja Gimnazijos kaitos procesus;

47.3. dalyva$a planuojant Gimnazijos veikl4;

47 .4. formuoja ir teikia sifllymus d6l Gimnazijos veiklos tikslq;

47.5. svarsto ugdymo programq igyvendinim4, ugdymo ir mokymo(si) rezultatus;

47.6. analinroja skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdym'o ir

mokymo programas, metodus;

47.7. analiztroja mokiniq kruvius;

47.8. analintoja mokiniq lankomum4, svarsto Gimnazijos nelankymo prieZastis;

47.9. analintojanepaaangumo prieZastis ir teikia sifllymus paZangumui pagerinti;

47.l1.analizuoja neformaliojo Svietimo organizavim4 ir teikia siiilymus jam tobulinti;

47.ll.aptaria Svietimo reformos igyvendinimo irpedagogines veiklos tobulinimo bldus, molqtojq

pedagogines ir dalykines kompetencij os ugdymo galimybes;

47.12. teikia sitlymus del mokytojq kvalifikacijos tobulinimo Gimnazijos vadovybei, Molqtojq

atestacij os komisij ai;

47.I3. svarsto ugdymo plan4 ir darbo tvarkos taisykles ir teikia sitrlymus.

48. Molqrtojq tarybos teis€s:

4g.1. gauti iS Gimnazijos administracijos visq informacijq apie Gimnazijos veikl4;

48.2. dalyvauti kiq Gimnazijos savivaldos institucijq veikloje.

49. Mokiniq parlamentas - nuolat veikianti mokiniq savivaldos institucija, kurios vrliklq

reglamentuoja direktoriaus patvirtinti Gimnazijos mokiniq parlamento nuostatai:

49.1. Mokiniq parlament4 sudaro I-IV gimnazijos klasiq deleguoti atstovai, po 3 i5 kiekvienos

klases (isrenkami klases susirinkime atviru balsavimu balsq dauguma, kai susirinkime dalyvau-a ne

maLjaukaip 213 klases mokiniq). Mokiniq parlamento nario kadencijq skaidius - viena. Kadencijos



eigoje nelikus vieno ar keliq nariq i jq viet4 renkami nauji nariai vadovaujantis Siuose nuostatu'ose

numatyta rinkimq i parlament4 procediira;

49.2. Mokiniq parlamentas renkamas dvejiems mokslo metams;

49.3. Mokiniq parlamentui vadovauja prezidentas, kuris i5renkamas Mokiniq parlamento posed'gje,

slaptu balsavimu, balsq dauguma, kai posedyje dalyvauja ne maiiau kaip 2/3 Mokiniq parlamento nariq'

Galimas kadencijq skaidius - viena. Nutrukus Gimnazijos mokiniq parlamento prezidento igaliojimilms

pirma laiko per m6nesi iirenkamas naujas prezidentas. Kol i5renkamas naujas prezidentas parlamentui

vadovauja laikinasis prezidentas, kuri posodZio metu i5sirenka parlamentas atviro balsavimo biidu b*lsq

dauguma. Posedis yra teisetas kai jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 parlamento nariq;

49.4. Mokiniq parlamentas rengia posedZius ne rediau kaip vienq kart4 per menesi. Esant poreikiui,

Saukiamas neeilinis posedis. PosedZiai yra teiseti, kai dalyvauja ne maZiau 213 vist4Mokiniq parlamr':nto

nariq, sprendimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma'

50. Mokiniq Parlamento funkcijos:

50.1. svarsto ir, suderings su Gimnazijos administracija, tvirtina renginiq planus, scenarijus; kuria

ir puoseleja Gimnazijos tradicijas;

50.2. tiria mokiniq interesus ir poreikius, sprendZia i5kilusias problemas, teikia pasi[lymus

Gimnazijos administracijai, neformaliojo Svietimo organizavimo tobulinimui ir Gimnazijos veiklos

planui;

50.3. koordinuoja visq mokiniq savivaldos institucijq veikl4, dalyvauja Pfanuojant ir

organizuojant mokiniq laisvalaiki;

50.4. rEpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje, padeda organizuoti r[kymo, alkolrrolio

ir narkotiniq medZiagq vartojimo prevencij4;

50.5. svarsto mokiniq teisiq Gimnaziioje ir uz jos ribq gynimo klausimus;

50.6. inicijuoja projektq rengim4, mokiniq elgesio taisykliq kiirimq ir svarstym4;

50.7. priima sprendimus del visos Gimnazijos savivaldos institucijq ar mokiniq pasitarimq,

susirinkimq, konferencijq ar kitokiq sambiiriq su5aukimo;

50.g. uZ savo veikl4 atsiskaito visuotiniame mokiniq susirinkime vienq kart4 per mokslo me tus;

50.g.mokiniqparlamentoveiklaorganizuojamakomiteqprincipu;

50.10. mokiniq parlamento veiklq koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar kitas

paskirtas asmuo, veiklai vadovauja mokiniq prezidentas;

50.11. inicijuoja ir organizuoja Gimnazijos mokiniai, prezidento, kandidaq i Anyk5diq rir'jono

savivaldybes Jaunimo reikalq tarybqrinkimus, vadovaujantis nustat5rta rinkimq tvarka;

50,|2.svarstoGimnazijosdirektoriausteikiamusklausimus;

50.13. svarsto kitus mokiniams aktualius klausimus'



51. Gimnazijos mokiniq prezidento funkcijos:

51.1. atstovauja visoms Gimnazijos mokiniq interesq grupems, rei5kia ir gina jq interesus ir ti:ises;

5 1.2. vadovauja Parlamentui;

5 1.3. Saukia mokiniq susirinkimus;

51.4. dalyvauja Mokytojq tarybos, Gimnazijos tarybos posedziuose;

51.5. Gimnazijos prezidentas kiekvienq mokslo metq pabaigoje teikia ataskait4 mokinitms

visuotiniame I-IV klasiq mokiniq susirinkime'

52. Ktasiq senilnq susirinkimas. Klasiq seniiinai iSrenkami klasOse atviru balsavimu b'tlsq

dauguma kiekvienq metq rugsejo pirm4 savaitg klases susirinkime, kai susirinkime dalyvauja ne ma:iiiau

kaip 213 klases mokiniq. Klasiq senitnq susirinkimui vadovauja seniiinq susirinkimo pirmininkas, kuris

renkamas kiekvienq metq rugsejo menes!, pirmajame senifinq susirinkime. Pirmqii susirinkimq inicij''roja

Gimnazijos direktorius. Seniiinq susirinkimo pirmininkas i5renkamas atviru balsavimu, balsq daugurma,

kai susirinkime dalyvauja ne maziau kaip 213 visq klasiq senifinq. veliau klasiq seni[nq susirink mai

Baukiami esarsreil€t+*, vien4 kart4 per trimestr4, daLniau - esant reikalui. Susirinkim4 Saukia klasiq

senilnq susirinkimo pirmininkas, gali Saukti ir mokiniq prezidentas' Susirinkimas yra teisetas, jei j'ame

dalyvauja ne maZiau kaip puse Klasiq seniiinq susirinkimo nariq, pirmininko dalyvavimas bfltrnas'

Nutarimai priimami balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai - lemia pirmininko balsas' Klases

seniiino kadencijq skaidius - dvi. Nutr[kus klasds senifino igaliojimams pirma laiko isrenkamas n€rujas

senitnas atviru balsavimu balsq dauguma klases susirinkime, kai susirinkime dalyvauja ne maZiau kaip

2/3 klasOs mokiniq.

53. Klasiq seniiinq funkcijos:

53.1. klasiq seni6nai teikia sifilymus Gimnazijos mokiniq parlamento veiklos planui, perdiroda

informacij 4 mokiniams apie planuojamus renginius;

53.2. sitlo ir inicijuoja naujq projektq igyvendinimE, padeda organizuojant ugdymo procesq '

54. TEvq komitetai:

54.1. Gimnazijoje veikia klasiq tevq komitetai, kuriuos kiekvienq mokslo metq pradZioje klases

mokiniq tevai renka atviru balsavimu balsq dauguma klases susirinkime, kai susirinkime dalyvaula ne

maziau kaip zl1klases mokiniq tevq (mokini atstovauja vienas i5 tevq (globejq, riipintojq)' Tevq kondteto

nario kadencijq skaidius - viena. Naujas narys, nutr[kus nario igaliojimams pirma laiko, isrenkamas k lases

mokiniq tevq atviru balsavimu balsq dauguma klases susirinkime, kai susirinkime dalyvauja ne mirziau

kaip 214 klases mokiniq tevq;

54.1. klases tevq komitetq sudaro 5 tevai; kurie atviru balsavimu, balsq dauguma isr'enka

pirminink4. PosedZiai organizuojami ne rediau kaip vien4 kart4 per trimestry'pusmeti' Posedi:; yra

teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puse tevq komiteto nariq, pirmininko dalyvavimas b[rlinas'



Nutarimai priimami balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai (dalyvaujant 3 nariams ir pirmininl ui)

- lemia tevq komiteto pirmininko balsas. PosedZius kviedia pirmininkas arba klasiq kuratorius;

54.2. klasiq tevq komitetai kartu su klasiq kuratoriais planuoja klases tevq susirinkimus, sudaro

veiklos plan4, svarsto mokiniq poreikiq tenkinim4, aptaia su klasiq kuratoriumi klases mokiniq

lankomumo, elgesio pazangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausinrus,

padeda organizuoti klases renginius, iSvykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini orientavirnq,

teikia sitlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui;

54.3. deleguoja tevq atstovus iGimnazdos tarybos rinkimus'

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRITMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

55. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidZiami i3 darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir k tais

teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius. Informacijos apie laisvq mokytojo pareigybg

paskelbimas, asmenq priemimas dirbti mokytoju ir atleidimas i5 darbo vykdomas, vadovaujz'ntis

Molqrtojq priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apra5u'

56. Direktoriaus pavaduotojus, molqrtojus, pedagoginius ir kitus darbuotojus priima i dart'4 ir

atleidZia iS jo Gimnazijos direktorius. Gimnazijos direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, ugd:rmq

organizuojandio skyriaus vedejo kasmetinis veiklos vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Svietrmo,

mokslo ir sporto minisffo nustalrta tvarka'

57. Darbuotojq darbo uZrnokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos d'rbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigu darbuotojq darbo apmokejimo ir

komisijq nariq atlygio uZ darbQ istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Svietimo,

mokslo ir sporto ministro lsakymais ir kitais teisds aktais'

5g. Mo$ojai atestuojami ir tobulina kvalifikacijq Lietuvos Respublikos Svietimo, moksio ir

sporto ministro isakymq nusta$tta tvarka'

VII SKYRIUS

6IMNAZIJOS TURTAS, LtsOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINAI\SINpS VBrXlOll
TONTNbLE IR TTUN.q.ZUOS VEIKLOS PRIEZIIIRA

59. Gimnazija valdo, naudojasi ir disponuoja Savivaldybes tarybos patikejimo teise percluot4

savivaldybes turtq: priskirt4 Lemg,savivaldybes pastatus, inventoriq, transportq bei mokymo prierrones

ir kit4, Lietuvos Respublikos istatymq ir kiq teises aktq bei Anyksdiq rajono savivaldyb€s tarybos

nustat5rta tvarka.



60. Gimnazdos le5os: valstybes ir Savivaldybds biudZeto asignavimai, kuriais disponuojama

pagal patvirtint4 sqmatq teis6s aktq nustatyta tvarka:

60.1. kitos l65os: istaigos pajamos (leSos, gautos ui teikiamas papildomas paslaugas, uZ sp<:'rto

sales, kabinetq nuom4, valgyklos paslaugq teikimo ir kita), tikslines le5os (parama, programoms ir

projektams finansuoti skirtos le$os) ir kitos teisOtai gautos leSos. Gimnazijayta paramos gav€ja ir;qali

gauti l65q i5 ivairiq fondq, programq, fiziniq ar juridiniq asmenq;

60.2. Kaip naudoti rdm6jq ir kitas teisetai gautas le5as, gimnazija vadovaujasi savivaldybes

tarybos nustatlrtomis BiudZetin€s istaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklemis ir kitais teises aktais

61. Gimnazija savaranki5kai vykdo finansing [kinq veikl4'

62. Finansines operacij as vykdo Gimnazij os vyriausiasis finansininkas.

63. Gimnazija buhaltering apskait4 organizuoja, finansiniq ir biudZeto vykdymo atask;litq

rinkinius sudaro ir teikia vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatypu, Lietuvos

Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymu ir kitais buhaltering apskait4 reglamentuojani iais

teises aktais.

64. Gimnazijos valstybini auditq atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole. Gimnazijos

veiklos ir i5ores finansini auditq atlieka Savivaldyb6s kontrolierius. Vidaus auditas atliekamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir audito istatymu ir kitais vidaus audit4

reglamentuoj andiai teises aktais..

65. Gimnazijos veiklos prieZiiir4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucda teisOs aktg nustatyta

tvarka, prireikus pasitelkia i5orinius vertintojus'

66. Gimnazrju toti

reikalavimus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

interneto svetaing (www.bilngimn.lt), atitinkandi4 teises aktq nustalytus

67. Gimnazija skelbia reikalingus vie5ai paskelbti pranesimus ar informacij4 apie Gimna:'zijos

veiklq, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka, Gimnazijos intetneto

svetainej e, vietinej e spaudoj e ir kituose informacij os Saltiniuose.

68. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai' tvirtina

Savivaldyb6s Taryba, pasiraso Savivaldybes tarybos igatiotas asmuo. Pakeisti nuostatai isigalioja nrro jq

iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, vyktioma

gimnazijos strukt[iros pertvarka ar likviduojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvzrrka"

Sprendimas del Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo, Gimnazijos strukt[ros pertvarkcs ar



likvidavimo skelbiamas vietos spaudoje, Savivaldyb6s ir Gimnazijos intemeto svetainese teisds

nustat5rta tvarka.

69. Gimnazijos Nuostatq keitim4, papildymq inicijuoja Anyk5diq rajono savivaldybes

Gimnazijos direktorius ar Gimnazijos taryba. Nuuje Nuostatq redakcij4 ar pataisas, pritarus Gi

tarybai, tvirtina Savivaldybes taryba'

|galiotas asmuo

(vardas, pavarde)
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