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8. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla'

9. Svietimo istaigos tipas - progimnazija.

10. pagrindine progimnazijos paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, mokymo

kalba - lietuviq, mokymosi formos - grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

10.1. Grupinio mokymosi forma lgyvendinama kasdieniu mokymo proceso

organizavimo b[du.

10.2. pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu, savarankiSku ir ugdymosi

Seimoje mokymo proceso organizavimo budais'

I l. progim nazijanustatyta tvarka vykdo priesmokyklinio, pradinio ugdymo program4,

pagrindinio ugdymo programos pirmqiq dali. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus

iteisinantys dokumentai :

1 1.1. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

11.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;

1 1.3. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

I 1.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas;

11.5. PaZYmejimas'

12. progimnazijaturi s4skaitas bankuose, antspaud4 su herbu ir savo pavadinimu.

13. progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos

teises aktais, Kauno miesto savivaldybes institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS

PRoGIMNAZIJoS VEIKLoS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

M9KYM9SI PASIEKIMUS ITEISINANdTTT DOKUMENTV ISDAVIMAS

14. progimnazijos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos r[Sys (pagal Ekonomines veiklos

rusiq klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriaus 200i m. spalio 31 d. isakymu Nr. Dl-226,,DeI Ekonomines veiklos r[Siq

klasifi katoriaus patvirtinimo") :

14.1. pagrindines Svietimo veiklos ruSys:

14.l.L priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

14.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85'20;

14.l.3.pagrindinis ugdymas, kodas 85'3 1' 1 0;

14.2. kitos Svietimo veiklos ruSYs:

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

14.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85'52;
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14.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

14.2.4.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

14.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

14.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

14.3.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.

15. Progimnazijoje gali b[ti teikiamos mokamos paslaugos, kuriq ikainiai nustatomi

pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

16. Progimnazijos tikslas - iSugdyti harmoning4 ir savaranki5k4, laisvE ir atsaking4,

kUrybing4 ir krik5dioni5komis vertybemis besivadovaujandi4 asmenybg, siekiandi4 vis4 gyvenim4

mokytis, tobulinti savo gebejimus, padeti jai igyti asmening, pilieting ir sociokultlring kompetencij4,

butin4 sekmingam tolesniam mokymuisi, isitvirtinimui profesines veiklos srityje, kurybingam

dalyvavimui pilietiniame, kulturiniame ir socialiniame gyvenime.

1 7. Progimnazijos uZdaviniai :

17. 1. prie5mokyklinio ugdymo programos:

17.1.1. laiduojant vaiko asmenybes skleidim4si ugdyti aktyvq, savimi ir savo gebejimais

pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4;

17 .1.2. sudarl.ti prielaidas tolesniam sekmingam ugdymuisi progimnazijoje;

17.1.3. padeti vaikui igyti kasdieniam gyvenimui ir sekmingam ugdymui(si)

progimnazijoje bUtinq kompetencijq;

17.2. pradinio ugdymo programos:

17.2.1. sukurti saugi4 ir sveik4 psichologinE ir fizing aplinkq, bfitin4 mokiniq

ktrybinems, emocindms ir intelektualindms galioms skleistis;

17 .2.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui pletoti savo ZmogiSk4sias galias;

17.2.3. ugdymo proces4 gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZi[ros, dorovines ir

profesines kompetencij os nuolatinio augimo nuostata;

17 .2.4. sudaryti s4lygas intelektiniam, doroviniam, socialiniam, kultlriniam ir fiziniam

mokiniq brendimui pagal dorovines pedagogikos principus;

17.2.5. skatinti savarankiSk4 mokiniq veikl4, padeti jiems pletoti savo kurybines galias,

problemq sprendimo igudZius;

17.2.6. taikyti ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo

sistem4;

17.2.7. teikti neformalqji ugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybg;

17.2.8. teikti vaikui bltin4 pedagoging, psichologing, informacing, specialiqjq ir kt.

pagalb4;

17.3. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies:
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lT.3.L u2tikrinti darniq prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseleti jo dvasinq kultur4,

pilietiSkum4;

17.3.2. siekti aukStq mokiniq pasiekimq moksle, jiems igyjant Ziniq ir issiugdant

bendruosius gebejimus ir kompetencijas;

17.3.3. padeti mokiniams issiugdyti komunikacinius gebejimus, igyti informacines

kultfiros, kompiuterinio rastingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo ir ateities

poreikius;

17.3.4. atskleisti ir pletoti kfirybines mokiniq galias, ugdyti meninq ir esteting

kompetencij4, padeti isitraukti i kulturini bendruomenes gyvenim4;

17.3.5. ugdyti ir stiprinti mokiniq pagarbq valstybei ir lstatymams, taip pat bendrojo

visuomends gerio sieki;

17.3.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo

ig[dZius:

17.3.7. riipintis pagal amziq pritaikl'tu mokiniq lytiSkumo ugdymu, grindZiamu

dorinemis vertYbemis.

18. Progimnazla atlieka Sias funkcijas:

1g.1. formuoja ugdymo turin! ir organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendrqsias ugdymo progfamas, bendrojo ugdymo mokyklq

bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, uZtikrina ugdymo planq

igyvendinim4;

1g.2. konkretina ir individualizuojaformaliojo Svietimo programas skirtingq gebejimq

mokiniams;

18.3. inicijuoja Svietimo programq pasirenkamqiq daliq variantus;

1g.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq saviraiskos

poreikius tenkinandius programq modulius;

1 8. 5. rengia neformalioj o Svietimo programas;

18.6. pasirenka programq turinio perteikimo b[dus;

l8.T.informuojamokiniusirjqtevus(globejus,rupintojus)teisesaktqnustatltais

klausimais;

1g.g. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiqi4 pedagoginq

ir specialiqj 4 pagalbq specialiqiq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqiq poreikiq mokiniq

integruot4 mokYm4;

18.9. sudaro s4lygas mokiniams mokyis namuose ir savarankiskai;

1g.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;
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18.11. vykdo rlkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq

prevencij4;

18.12. vykdo privalomo mokymosi kontrolg;

18.13. inicijuoja paramE socialiai remtinq Seimq mokiniams;

1 8. 1 4. progimnazij os valdym q grindLia demokratiniais principai s;

18.15. sudaro s4lygas mokiniams ugdytis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant

savivaldoj e, skatina mokiniq oryanizacijq veikl4;

18.16. pletoja dalyvavim4 projektuose, vykdo reikiamus tyrimus;

18.17 . kuria progimnazijoje moderni4 informavimo sistem4;

18.18. kuria progimnazijq kaip vietos bendruomenes kulturos Zidini;

18. 19. vykdo progimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;

18.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus mokytojai,

kiti darbuotojai, mokiniai ir progimnazijos partneriai;

18.21. teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZitros priemones, steigia

progimnazijos vaiko geroves komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4, Svietimo

pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kurim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove

susijusias funkcijas;

18.22. atlieka kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

I 9. Progimnazij os mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai iSduodami

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir Svietimo ir mokslo ministro isakymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

20. Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, turi teisg:

20.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

20.2. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;

20.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi bldus;

20.4. Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimu vykdyi neformaliojo ugdymo

programas;

20.5. Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti Salies ir

tarptautiniuose Svietimo projektuose;

20.6. teikti Europos S4jungos finansinei paramai gauti investicijq projektq parai5kas;

20.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

20.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis.
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21. Progimnazija, igyvendindama jar pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcij as, privalo :

21.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4;

2l .2. telkti geros kokybes Svietim4;

21.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, Svietimo programas;

21.4. palalkyti ry5ius su vietos bendruomene;

21.5. sudary.ti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;

21.6. sudary.ti palankias veiklos s4lygas progimnazijoje veikiandioms mokiniq ir

j aunimo organizacij oms;

21.7. uLtil<rinti vaiko gerovds komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq nustatytus

reikalavimus.

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. P r o gimnazij o s veiklo s organizavimo tei sini s pagrindas :

22.1. progimnazijos strateginis planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, pritarus

progimnazijos tarybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam

asmeniui;

22.2. progimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus,

pritarus progimnazij os tarybai;

22.3. progimnazijos ugdymo planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, suderinus

su progimnazijostaryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos fgaliotu asmeniu.

23. Progimnazijai vadovauja direktorius, kuris konkurso b[du pareigoms skiriamas ir i5

jq atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka. Konkursas progimnazijos direktoriaus pareigoms

organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Direktorius atskaitingas ir pavaldus savininkui.

24. P ro gimnazij os direktorius :

24.1. vadovauja progimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, ugdymo planq

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, juos skatina, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, nustato

progimnazijos darbo apmokejimo sistem4;

24.3. analizuoja progimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq brlklg;

24.4. tvirtina progimnazij os vidaus struktlrq;
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24.5. nustato progimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina
darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.6. priima mokinius savininko nustatyta tvarka;

24.7. sudaro mokymo ir kitas sutartis;

24-8- vadovaudamasis teises aktais, progimnazijos dokumentuose nustato mokiniq
teises, pareigas ir atsakomybg;

24.9. fiirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

24.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi
ir darbo s4lygas.

24-ll. planuoja progimnazijos veikl4 ir vertina materialiniq ir intelektiniq istekliq
naudojim4;

24.12.leidlia isakymus, kontroliuoja kaip jie vykdomi;

24.13. sudaro darbo grupes ir komisijas;

24.14. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4;

24.15. valdo ir naudoja progimnazijos turt4 ir le5as;

24.16. rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.17. sudaro sqlygas darbuotojams profesi5kai tobuleti, kelti kvalifikacijq;

24.18. organizuoja mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4, sudaro s4lygas

jq metodinei veiklai;

24.19- inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su

mokiniq tevais (globejais, rtpintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiandiomis

istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos

tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

24.20- sudaro progimnazijos vaiko gerovds komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

24.21- uZtikrina ir priZiuri vaiko minimalios prieZiuros priemoniq vykdym4
progimnazijoje;

24 .22. atstovauj a pr o gimnazij ai kito se institucij o se ;

24 .23 . organizuoj a progimnazij os buhaltering apskait4;

24.24. priZilri finansq kontrolg progimnazijoje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;

24.25 . vykdo progimnazij os darbuotoj q kasmetini vertinim4;

24.26. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme.
kituose istatymuose, progimnazijos nuostatuose, pareigybes apra5yme ir kituose teises aktuose.

25. Progimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si progimnazijoje, demokratini progimnazijos valdym4, bendruomends nariq informavim4,
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tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq progimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq, progimnazijos

veiklos rezultatus, ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiflros priemoniq igyvendinim4,
buhalterines apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios, i5samios informacijos apie flkinius ivykius ir

fikines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui uZtikrinim4, racionalq ir taupq le5q

bei turto naudojim4, veiksming4 progimnazijos vidaus kontroles sistemos sukiirim4, jos veikim4 ir

tobulinim4, savininko sprendimq igyvendinim4.

26. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma metodine

taryba ir dalykq metodines grupes.

27. Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, mokytojai metodininkai ir

ekspertai.

28. Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja jos nuostatai, kuriuos tvirtina

pr o gimnazij o s direktorius.

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

29. Progimnazijos bendruomene savivaldq organizuoja, kuria jos formas ir institucijas

remdamasi progimnazijos filosofija ir Svietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis Svietimo

programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

30. Progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojq

taryba ir mokiniq taryba.

31. Progimnazijos taryba yra auk5diausia progimnazijos savivaldos institucija,

atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, r[pintojams) ir telkianti tevq (globejq,

r[pintojq), mokytojq ir kitq progimnazijos bendruomends nariq atstovus svarbiausiems

progimnazijos veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrindti ir sprgsti.

32. Progimnazijos taryba savo veikla, grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija"

Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, savininko teises

aktais ir progimnazijos nuostatais.

33. Progimnazijos taryba vadovaujasi humaniSkumo, demokrati5kumo, vie5umo,

racionalumo ir tgstinumo principais.

34. Progimnazijos tarybos priimti nutarimai, neprie5taraujantys progimnazijos veikl4

reglamentuoj antiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazij os bendruomenei.

35. Progimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai negali blti progimnazijos tarybos

nariais.

36. Mokinys negali biiti progimnazijos tarybos pirmininku.

37. Progimnazijos direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos progimnazijos tarybos

nutarimus, kurie prie5tarauja progimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams.
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38. Savininkui ar Svietimo prieLiirq vykdandioms institucijoms nustadius, kad

progimnazijos tarybos priimti sprendimai prie5tarauja istatymams ir kitiems teises aktams, siUloma

progimnazijos tarybai juos svarstyti i5 naujo. Progimnazijos tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas

istatymq numatyta tvarka.

39. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos taryba.

40. Progimnazijos tarybos nuostatai gali bflti keidiami ar papildomi progimnazijos

tarybos nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti progimnazijos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:

40.1. progimnazijos tarybos nariq dauguma;

40.2. progimnazij os direktorius;

40.3. savininkas.

41. Progimnazijos tarybE sudaro nelyginis asmenq skaidius (9 nariai): i progimnazijos

taryb4lygiomis dalimis (po 3) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, ttivams (globejams,

r[pintojams) ir mokiniams. Progimnazijos tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas.

42. Mokytojus iprogimnazijos tarybqatviru balsavimu renka mokytojq taryba.

43. Tevq (globejq, rDpintojq) atstovai i progimnazijos taryb4 renkami mokiniq tevq

(globejq, rlpintojq) atstovq (po 3 i5 kiekvienos klases) susirinkime atviru balsavimu. Tevq (globejq,

r[pintojq) atstovai renkami klasiq tevq susirinkimuose atviru balsavimu.

44. Mokiniai i progimnazijos tarybE renkami 5-8 klasiq atstovq (po 3 i5 kiekvienos

klases) susirinkime slaptu balsavimu.

45. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

46. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 iS tevq (globejq,

rlpintojq) ir mokytojq atstovq renka ir atSaukia progimnazijos tarybos nariai slaptu balsavimu

pirmojo posedZio metu.

47. Progimnazijos tarybos nari gali at5aukti ji iSrinkusi institucija. Taip pat

progimnazijos tarybos narys gali pats pateikti pra5ym4 tarybai nebelaikl.ti jo nariu. I at5aukto nario

viet4 i5renkamas naujas narys Siq nuostatq nustatyta tvarka.

48. Progimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq

tvarkymo taisykles tvarko progimnazijos tarybos sekretorius, iSrenkamas i5 progimnazijos tarybos

nariq atviru balsavimu balsq dauguma pirmojo posedZio metu.

49. Progimnazijos tarybos posedis yra teisdtas, jei jame dalyvauja 213 narir4. Nutarimai

priimami posedyj e dalyvauj andiqiq balsq dauguma.

50. Progimnazijos tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba progimnazijos

tarybos nutarimu. Progimnazijos tarybos posedi gali inicijuoti progimnazijos vadovai (direktorius,

direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui).
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51. Progimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus.

52. { progimnazijos tarybos posedZius gali b[ti kviediami kitq progimnazijos savivaldos

institucijq atstovai, progimnazijos vadovai, mokytojai, ugdytiniq tevai (globejai, rupintojai) ir kiti

asmenys.

53. Progimnazijos taryba atlieka Sias funkcijas:

53.1. nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo

ir mokymo organizavimo tvark4;

53.2. pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos

darbo tvarkos taisyklems, ugdymo planui, mokytojq ir mokiniq tarybq nuostatams;

53.3. inicijuoja progimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia

progimnazijos bendruomeng progimnazijos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja progimnazijos

kulttir4;

5 3.4. vertin a progimnazij os vadovq veikl4;

53.5. renka progimnazijos tarybos narius (i5skyrus mokinius) i mokytojq atestavimo

komisij4;

53.6. teikia siflymq del progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo

ir globos s4lygq sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius iSteklius;

53.7. teikia si[lymq del nebiudZetiniq le5q paskirstymo ir panaudojimo;

53.8. mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 progimnazijos klausimus;

53.9. skatina demokratiniq santykiq formavim4si progimnazijoje, inicijuoja

progimnazijos, Seimos ir visuomends bendradarbiavimE, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir

patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia sifllymq progimnazijos vadovams;

53.10. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq progimnazijos savivaldos

institucijq ar progimnazij os vadovq kompetencij ai.

54. Progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti progimnazijos tarybos posedZiuose.

55. Progimnazijos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacij4 apie progimnazijos

veikl4.

56. Progimnazijos taryba gali sustabdyti kitq progimnazijos savivaldos institucijq

sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos.

57. Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus, skelbdama

informacij4 bendruomenes nariams progimnazijos intemeto svetaineje ir elektroniniame dienyne.

58. Progimnazijos tarybos atsiskaitymo formq nustato pati progimnazijos taryba.

59. Progimnazijos taryba paleidZiama, jeigu:

59.1 . 213 progimnazijos tarybos nariq reikalavimu;

59.2. i tris posedZius i5 eiles nesusirinkus 213 jos nariq;
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5 9. 3 . likvidavus ar rcor ganizavus progimnazij 4.

60. Mokytojq taryba yra nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

61. Mokytojq taryba savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro teisds

aktais, pro gimnazij o s nuostatais, mokytoj q tarybo s nuostatais.

62. Mokytojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, vie5umo,

racionalumo principais.

63. Mokytojq tarybos nuostatus, pritarus progimnazijos tarybai, tvirtina progimnazijos

direktorius.

64. Mokytojq tarybos nuostatq pakeitimq gali inicijuoti:

64.1. moky.tojq tarybos nariq dauguma;

64.2. progimnazij os direktorius;

64.3. savininkas.

65. Mokytojq tarybq sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas.

specialusis pedagogas, bibliotekos vedejas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

66. Mokytojq tarybai vadovauja progimnazijos direktorius, jei jo nera, - progimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojq tarybos sudeti progimnazijos direktorius tvirtina savo

isakymu kiekvienais mokslo metais.

67. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo

taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, iSrinktas i5 mokytojq tarybos nariq atviru balsavimu

balsq dauguma.

68. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maLiau kaip 213

mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma. Jei balsai

pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.

69. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus.

70. I mokytojq tarybos posedZius gali buti kviediami kitq progimnazijos savivaldos

institucijq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

. 71. Mokytojq taryba:

71. f . inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;

71.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

7 | .3. dalyvauja planuojant progimnazijos veikl4;

71.4. svarsto mokymo programq igyvendinimE, ugdymo ir mokymo rezultatus;
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71 .5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo ir

mokymo programas, metodus;

71.6. analizuoja mokiniq mokymosi kruvius, nepaZangumo prieZastis;

71.7. aptaria Svietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo bfldus,

mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

71.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;

71.9. priima sprendimus del mokiniq kelimo iaukStesng klasg;

71.10. atviru balsavimu renka atstovus i progimnazijos ir metoding tarybas,

progimnazijos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestavimo komisij4;

71.11. analizuoja, kaip progimnazlja vykdo veiklos planus ir ugdymo programas;

71.12. svarsto ar pagal kompetencij4 priima sprendimus del progimnazijos ugdymo

planq.

72. Mokytojq tarybos teises:

72.1. gauti i5 progimnazijos direktoriaus vis4 informacij4 apie progimnazijos veikl4;

72.2. deleguoti atstovus dalyvauti kitq progimnazijos savivaldos institucijq veikloje.

73. Mokytojq taryba nutraukia veiklq, likvidavus progimnazij4.

74. Progimnazijos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais

kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, progimnazijos veiklos tradicijas.

75. Progimnazijoje veikia mokiniq taryba.

76. Mokiniq taryba yra auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, atstovaujanti visiems

progimnazij os mokiniams.

77. Mokiniq taryba:

77 .1. pagal kompetencij4 inicijuoj a ir organizuoja mokiniq laisvalaiki, socialing veikl4

ir param4;

77.2. priima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencrjq ar kitokiq

samburiq su5aukimo;

TT.3.bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis progimnazijos institucijomis,

socialiniais partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos institucijomis;

77.4. inic4uoja mokiniq elgesio taisykliq kflrim4 ir svarstymq;

77.5. padeda organizuoti rflkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencij4.

78. Mokiniq tarybos veikl4 reglamentuoja mokiniq tarybos nuostatai, kuriuos, suderinqs

su pro gimnazij o s taryba, tvirtina pro gimnazij o s direktorius'

79. Mokiniq taryb4 sudaro 5-8 klasiq mokiniq atstovai (po vien4 i5 kiekvienos klases).

Klases atstovai renkami klases susirinkime atviru balsavimu.
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80. Mokiniq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos nuostatq nustatyta tvarka.

8 l. Mokiniq tarybarenkama vieniems metams.

82. Mokiniq tarybai vadovauja progimnazijos mokiniq tarybos pirmininkas.

Progimnazijos mokiniq tarybos pirminink4 vieniems metams renka mokiniq tarybos nariai.

83. Klasese renkami klasiq senilnai. Jie renkami mokslo metams klases mokiniq

susirinkime atviru balsavimu.

84. Progimnazijoje yra klasiq mokiniq tevq komitetai, kurie bendradarbiauja su klases

vadovu, mokytoj ais, kitomis progimnazij os savivaldos institucij omis.

85. Progimnazljoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

86. Progimnazijos mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) atstovq visuotinis susirinkimas

renka savo atstovus i progimnazijos savivaldos institucijas, inicijuoja ir koordinuoja tevq itak4
organizuojant ugdym4 ir sudarant ugdymo s4lygas progimnazijoje.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

87. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidLiami i5 darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius. Direktoriaus

pavaduotojus, mokyojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus priima i d,arbqir atleidLia

i5 jo progimnazijos direktorius.

88. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

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

ir komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymu ir kitais teises aktais.

89. Progimnazijos mokytojai atestuojami ir progimnazljos direktorius, direktoriaus

pavaduotojas ugdymui ir kiti darbuotojai tobulina kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos istatymq,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro isakymq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIfTRA

90. Progimnazija patikejimo teise valdo, naudoja savininko perduot4 ir progimnazijos

igytqturtq ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustat).ta tvarka.

91. Progimnazijos lesas sudaro valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savininko

biudZetui skirtos leSos, savininko biudZeto asignavimai, remejq ir kitos lesos.




