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Kauno rajono savivaldybes tarybos
2015 m. geguZes 15 d. sprendimu Nr. TS-165

KAUNO R. PTLIUONOS GIMN AZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. Piliuonos gimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja

Kauno r. Piliuonos girnnazijos (toliau - Gimnazija) teising form4, priklausomybg, savinink4.

savininko teises ir pareigas igyvendinanci4 institucijq, jos kompetencijq, buveing, Gimnazijos

gruPg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalbas, mokymosi formas ir b[dus, veiklos teisini

pagrind4, sriti, r[Sis, tiksl4,, uZdavinius, funkcijas. mokymosi pasiekimus iteisinanciq
dokumentq iSdavim4, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4.

savivald4, darbuotojq priemirn4 i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacrj4, Gimnazijos

turt4 ir leias, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir Gimnazijos veiklos prieZifir4,

reorgani zavlmo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas Kauno r. Piliuonos gimnazija, trumpasis

pavadinimas Piliuonos gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre,,

kodas 30283 1847.

3. Gimnazijos istorija: 1919 m. ikurta Piliuonos pradine mokykla. 1952 m. ji tapo

septynmete., 1961 m. a5tuonmete, 1993 m. vidurine mokykla. 2015 m., akreditavus

vidurinio ugdyrno program4, pertvarkyta i gimnazija,.

4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.

6. Gimnazijos savininkas - Kauno rajono savivaldybe.

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija !-. Kauno rajono

savivaldybes taryba. Kauno rajono savivaldybes taryba tvirtina biudZetine-s istaigos nuostatus;

priima i pareigas ir iS j,l atleidZia biudZetines istaigos vadov4; priima sprendim4 del

biudZetines istaigos buveines pakeitimo; tvirtina didZiausi4 leistinq pareigybiq skaidiq; priima

sprendim4 del biudZetines istaigos reorgauizavimo. likvidavimo ar pertvarkymo; priima

sprendim4 del biudZetines istaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atlei dLia

likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus; sprendZia kituose

istatymuose ir biudZetines istaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Gimnazijos buveine - Kauno r.. Taurakiemio sen., Piliuonos k., T. Masiulio g.4,

LT-s3 I 93.
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9. Kauno r. Piliuonos gimnazijos Vir5uZiglio skyriaus buveind Kauno r.,

Taurakiemio sen.,, Vir5uZiglio k., Ziglos g.71, LT-53 193:

9.1 . f steigimo data - 2072 m.

9.2. Vykdoma programa - ikimokyklinis ugdymas.

10. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdlnno mokykla.

I 1. Gimnazijos tipas - gimnazija.

12. Gimnazijos pagrindine paskirtis gimnazijos tipo gimnazija visq amZiaus

tarpsniq vaikams.

13. Mok),irno kalba - lietuviq.

14. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo bfidai: grupinio mokymosi

forma kasdienis mokyno proceso organrzavimo bfldas; pavienio mokymosi forma

savarankiSkas mokymo proceso organnavimo bDdas.

15. Gimnazijoje vykdomos ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio,

vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo programos.

16. Mokiniams iSduodami mokymosi pagal pradinio, pagnndinio ir vidurinio

ugdymo programas palymejimai ir kitus pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo ir

rnokslo ministro nustatyta tvarka.

17. GimnazrJa yra vie5asis juridinis asmuo,, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir

savo pavadinimu, atributik4, turintis savaranki5k4 atsiskaitomAiQ s4skait4 (buhaltering

apskait4 tvarko Kauno rajono savivaldybes administracijos Kr-rlt[ros, Svietimo ir sporto

skyriaus centralizuota buhalterija) Lietuvos Respublikos iregistruotuose banliuose ir savo

veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucrja, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais. Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises

aktais ir Siais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SIIITIS IR RUSYS, TIKSLAS, TJZDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITETSINANdITJ DOKilMENTV

rSnavrMAS

18. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas.

19. Girnnazijos Svietimo veiklos rlSys:

19.1. pagrindines veiklos ruiys:

19.1.1. pradinis ugdlmas, kodas 85.20;

19.1.2. pagrindinis ugdvmas, kodas 85.3 1 .10;

19.1.3. vidurinis ugdl,rnas, kodas 85.31.20.

19.2. kitos Svietirrio veiklos r[Sys:

19.2.1. ikirnokr klinio amZiaus r,'aikq r-rgdymas, kodas 85.10.10,



5

19.2.2. prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

19.2.4. kulturinis Svietimas. kodas 85.52;

19.2.5. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;

19.2.6. Svietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne Svietin-ro veiklos rlSys:

20.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29,

20.2. kita Zmoniq sveikatos prieZiDros veikla, kodas 86.90;

20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo ir kito gimnazijos turto nuoma ir

eksploatavimas'' kodas 68.20;

20.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

21. Gimnazijos veiklos tikslas - ugdyi kiekvieno mokinio vertybines orientacijas,

leidZiandias tapti doru, siekiandiu Ziniq, savaranki5ku, atsakingu, patnoti5kai nusiteikusiu

Zmogumi, iSlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebejimus, padeti

isisavinti Ziniq visuomenei b[ding4 informacing kultDr4. uZtikrinti gimtosios ir uZsienio kalbq

mokejim?, informacini ra5tingum4, Siuolaikinq socialinE kompetencrj4 ir gebejimus

savarankiSkai kurti savo gyvenim4, pletoti dvasines, intelektines bei fizines asmens galias.

bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei

kaqerai.

22. Gimnazijos veiklos uZdaviniai :

22.1 . teikti mokiniams kokybi5k4 pradini. pagrindini ir vidurini iSsilavinirn4;

22.2. uZtikrinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tgstinlrm4,

22.3. tenkinti mokiniq paZinimo. ugdymosi ir saviraiSkos poreikius;

22.1. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymosi aplink4;

22.5. teikti mokiniams reikiam4 pagalb4;

23. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Gimnazija:

23.1. vadovaudamasi Svietimo ir rnokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama i vietos ir gimnazijos bendruomenes reikmes, mokiniq poreikius

ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini:

23.2. rengia ikimokyklinio,, priesrnokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo progranlas papildancius bei mokinitl poreikius tenkinancius 5it1 programq modulius,

nefonnaliojo vaikq Svietimo programas. ias pritaiko specialiqjtl poreikiq vaikams;

23.3. uZtikrina privalomqii nrokiniq mokym4, tenkina jq savir-rgdos ir savirai5kos

poreikius, vykdo prevencines prograrnas;

23.4. igyvendina ikirnokvklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
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ttgdvmo, neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus,

uZtikrina kokybiSk4 Svietim4;

23.5. vykdo mokiniq ugdymo pasiekimq patikrinim4 Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;

23.6. i5duoda mokynosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas

pasiekimus jteisinandius dokumentus Svietimo ir mokslo ministro nustaty,ta tvarka;

23.7 . sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq savivaldai ir organizacijoms,

skatinandioms mokiniq dorovinj, tautini, pilietini s4moningumQ, patriotrzm4, puoselejandioms

kult[ring ir socialing brand4, padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

23.8. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoginQ, specialiqj4 pedagoging

pagalb4, igyvendina mokiniq sveikatos stiprinimo programas. vykdo profesin! orientavim4,

taiko minimalios prieZilros priemones;

23.9. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius. organizuoja ir vykdo jq

ugdym4 teises aktq nustatyta tvarka:

23.10. organizuoja tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas

paslaugas (blrelius, stor,yklas. ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

23.11. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui;

23.12. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkanciE sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;

23.13. kuria ugdymo turinio reikalavin'rams igyvendinti reikiam1 materialinE bazE.

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;

23.14. organizuoja mokiniq maitinim4 Gimnazijoje;

23.l5. vykdo veiklos isivertinim4;

23.16. organizuoja mokiniq veZiojim4 i Gimna zij4 ir i5 jos istatymq ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka;

23.17. viesai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4 istatymq irkitq teises aktq

nustatyta tvarka;

23.18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

24. Gimnulju igyvendindarna tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisg:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdl,mosi 
'eiklos 

budus;

24.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4

ugdym4si;



24.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenirnis;

24.4. vykdyi Salies ir tarptautinius svietimo projektus;

24.5. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus

tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymtl nustatyta tvarka jq

nenustato Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;

24.6. gauti paramQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istafymo nustatyta fvarka;

24.1 . naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

25. Gimnazlja privalo uZtikrinti kokybiSk4 Svietim4,, atvirum4 vietos bendruomenei.

sudaryti nrokiniams higienos normas atitinkancias ugdymosi sqlygas.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIN{AS IR VALDYMAS

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirlint4 Gimnazijos strategini plan4, kuriam yra pritarusios

Gimnazijos taryba ir savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos metini veiklos plan4. kuriam yra pritarusi

Gimnazrjos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan4, kurio projektui yra pritarusi

Gimnaziios taryba ir savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo.

27. Gimnazljai vadovauja direktorius. Vadov4 konkurso bldu Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka i pareigas skiria ir iS j.l atleidZia savininko teises ir pareigas

i gyvendinanti institucij a.

28. Direktorius:

28.1. suderings su Kauno rajono savivaldybes adminislracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktDr4,, Gimnazijos darbuotojq pareigybiq

s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir mokyklai skirtq

darbo uZmokesdio le5q;

28.2. nustato Gimnazijos strukttiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkciias.

Gimnazijos struktDriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

28.3. tvirtina mokyojq ir darbuotojq pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatvta tvarka priima i darb4 ir atleidZia iS jo Gimnazijos

darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.4. priima mokinius Kauno raiono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro

mokymo sutartis teises aktU nustatl.ta tvarka.
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28.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Gimnazijos darbo tvarkos

taisyklese nustato darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybE;

28.6. suderinEs su Gimnazijos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina Gimnazi.jos

darbo tvarkos taisykles;

28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.8. vadovauia Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui,.ir-l

igyvendinimui. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir verlina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius

iSteklius;

28.9. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdymE;

28.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes,

metoding taryb4;

28.11. sudaro Gimnazijos vardu sutarlis Gimnazijos funkcijoms atlikti;

28.12. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4 teises aktq

nustatyta tvarka;

28.13. teises akttl nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turt4, le5as ir iais

disponuoja; rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudoji-4;

28.14. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojtl profesiniu tobulejimu,

sudaro jiems s4lygas kelti kvalif-rkacrj4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams

galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka,

28.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jt1 veikl4;

28.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir Gimnazijai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomi,s, dirbandiomis

vaiko teisitl apsaugos srityje;

28.17 . atstovauja Gimnazijat kitose institucijose;

28.18. dali savo furrkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams ugdymui, ukio reikalarns;

28.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

29. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq laikym4si Gimnazuqie, uL dentokratin! Girnnazijos valdymE. bendruomenis nariq

informavit'tt4, tinkam4 f'unkci.fq atlikimE, nustatytq Gimnazijos tikslo ir uZdaviniq
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igyvendinim4, Gimnazijos veiklos rezultatus; uL ger4 ir veiksming4 r,aiko minimalios

prieZir"rros priemoniq igyvendinim4.

30. Girnnazrjos metodine taryba skirta padeti mokytojams bei pagalbos specialistams

pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turini (programas, mokyn'ro ir

mokymosi rnetodus', kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paizangos vertinimo b[dus,

mokyno (-si) ir ugdymo (-si) priernones bei patyrim4, kuri mokiniai sukaupia ugdymo

procese), pritaik)'ti ji mokiniq individualioms reikmems, nagrindti prakting veikl4, pletoti

mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnaziios strateginiais tikslais, ir

kartu siekti mokiniq ir Gimnazijos paZangos. Metodine taryba nustato mokytojq metodines

veiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq

inovacijq diegim4 Gimnazijoje, teikia Mokyojq tarybai si[lymus del ugdymo turinio

formavimo ir jo jgyvendinimo organrzavimo gerinimo.

31. Gimnazijos metodinE taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, kurie dvejtl

metq kadencij ai renkami metodindse grupdse mokslo mettl pradZioj e. Metodines tarybos

veikl4 koordinuoja pavaduotoias ugdymui.

32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais

Gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq

veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

33. Gimnazijos savivaldos institucijq veikla grindZiama Svietimo tikslais, Gimnazijos

vykdomomis Svietimo programomis ir susiformal'usiomis tradicijomis. Gimnazijos savivaldos

institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal

kompetencrj q, apibreZtq G imnazii os nuostatuose, priima nutarimus.

34. Gimnazijos taryba (toiiau Taryba) auk5ciausia Gimnazijos savivaldos

institucija, atstovaujanti mokiniams, moky'tojams, tevams (globejams, rlrpinlo-f ams) ir vietos

bendruomenei.

35. Taryba telkia Gimnaziios mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rlpintojq)

bendruomenQ, vietos bendruon-leng demokratiniam Gimnazij os valdymui, padeda sprqsti

Gimnazijai aktualius klausimus. direktoriui atstovauti teisetiems Gimnazijos interesams.

36. Taryb4 sudaro 7 nariai (2 mokiniai, 2 mokytojai, 2 tevai (globejai, rupintojai),

1 bendruomenes atstovas. J Taryb4 lygiomis dalimis tevus (globejus, rlpintojus) renka klasiq

visuotinis tevq (globeiq, r0pintoju) susirinkimas. mokytojus - Mokytofq taryba, 8-12 klasiq

mokinius - Mokiniu taryba. Direktorius kviedia Tarybos darbe dalyvauti vietos bendruomends
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atstov4. I5r'1'kus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupes nariq susirinkime.

Taryba renkama dvejiems metams.

37. Tarybos posediiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisdtas,

jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvaujandiq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai, lemiam4 bals4 turi Tarybos pirmininkas.

Gimnazijos direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

38. Tarybai vadovauja pirmininkas. iSrinktas atviru balsavimu Tarybos posedy,je.

39. Tarybos funkcijos:

39.1. teikia sillymus del Gimnazijos strateginiq tikslq. uZdaviniq ir jLl igyr,'endinimo

priemoniq;

39.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Gimnazijos

darbo tvarkos taisyklems, kitiems Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

39.3. teikia si[lymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar

papildymo, Gimnazijos vidaus struktDros tobulinimo;

39 .4 . svarsto Gimnazij os lesq naudoj imo klausimus;

39.5. i5klauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymq Girnnazijos

direktoriui del Gimnazijos veiklos tobulinimo;

39.6. teikia si[lymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir

darbo s4lygrl sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, flnansinius ir
intelektinius iStekl ius ;

39.7. teikia siDlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanciai
institucijai del Gimnazijos materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo;

39.8. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir tdvq (globejq, rflpintojq)

savivaldos institucijq ar Gimnazijos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sillymus

Gimnazij o s direktoriui ;

39.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.

40. Tarybos nutarimai yra teiseti. jei jie nepriestarauja teises aktams.

41. Taryba ui. savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

42. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojtt ir

pagalbos mokiniui specialistq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

43. Mokyojq taryb4 sudaro Gimnazijos direktorius. pavaduotoiai ugdynrui. visi

dirbantys mokytojai, psichologas. socialinis pedagogas, specialusis pedagogas.,

bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdr,mo procese dalyvaujantys asmenys.

44. Mokytojr+ tarybai vador aqja Gimnazijos direktorius.
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45. Mokltojq tarybos posedZius Saukia ir iiems vadovauja Gimnazijos direktorius.

Mokytojq tarl'bos sekretorius balsq dauguma renkamas pirmame mokslo metq Mokyojq

tarybos posedyje. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Mokytojq

tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyie dalyvavusiq nariq balsq dauguma. Esant balstl po

lygiai. lemiam4 bals4 turi Mokytojq tarybos pirmininkas.

46. Mokytojtt tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip tris kartus per mokslo metus.

I posedZius stebdtojq teisdmis gali buti kviediami mokiniai ir jq tevai (globejai'' rupintojai),

'u'ietos savivaldos ir vietos bendruomenes atstovai.

47. Mokytojq tarybos funkcijos:

47 .1. planuoja ugdymo turini ir priima nutarimus mokiniq ugdymo kokybes,

pedagogines veiklos tobulinimo klausimais;

47.2. svarsto valstybes nustatytq Svietimo standartq igyvendinim4, ugdymo turinio

atnaujinim4, optimaliq mokymosi s4lygq ir mokttojq veiklos tobulinimo bfidus;

47.3. nustato mokytojq bendravimo ir bendradarbiavimo b[dus, rySiq palaikymo ir

tevq informavimo principus;

47 .4 . aptaria skirtingq gebei imq mokinitl ugdymo organizavimo principus, j q

ugdymo programas, metodus;

47.5. svarsto ir teikia siDlymus direktoriui del mokiniq kelimo i auk5tesnE klasg;

47.6. nustato ntokiniq paLangos ir pasiekimq vertinimo, informaciios rinkimo ir
panaudojimo tvark4, atsiskaitymo fbrmas;

47.7. inicguoja Gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei

uZdavinius;

47.8. diskutuoja del Gimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo plano, bendrqjq

programq jgyvendinimo ir bendrqjq iSsilavinimo standartq pasiekimq klausimus;

47 .9. renka atstovus i Taryb4;

41.10. aptaria mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

47.11. teikia sitilymus Tarybai ivairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo

klausimais.

47.12. Mokytojq tarybos pirmininkas infbrmuoja Mokytojq tarybq apie posddZiuose

priimtq sprendimq vykdym4.

48. Mokiniq taryba - nuolat veikianti auk5diausia mokiniq sar,'ivaldos institucija,

kurios veiklos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. Mokiniq taryba atstovauja mokinitl

interesams, inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyi

prevencines programas, teikia siDlymus del mokymo organrzavimo, vaikq neformaliojo

Svietimo progratnq pletros. sociaiines veiklos. organizuoja savanoriq judeji-4, dalyvauja
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rengiant Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus

teikiamus klausimus, susitaria del institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius i

Taryb4.

49. Mokiniq tarybq sudaro 8-12 klasiq deleguoti mokiniai. Mokiniq ta4vbos nariai

renkami klasiq susirinkimuose mokslo metq pradZioje. I5vykus Mokiniq tarybos nariui, naujas

narys renkamas mokiniq susirinkime. Mokiniq tarybos sudeti isakymu tvirlina Gimnazijos

direktorius. Mokiniq tarybai vadovauja Mokiniq tarybos pirmininkas. Mokiniq tarybos

pirmininlias ir posedZiq sekretorius balsq dauguma renkamas pirmame Mokiniq tarybos posedyje.

Mokiniq tarybos posedis yra teisetas, jeigu jan're dalyvauja 213 visq jos nariq. Esant balstl po

lygiai, lemiam4 bals4 turi Mokiniq tarybos pirmininkas. Nutarimai priimami balsq dauguma.

50. Girnnazijoie veikia klasiq tevq (globejq, rDpintojq) komitetai, kuriuos kiekvienq

mokslo metq pradZioje klases mokiniq tevai (globejai, rupintojai) renka balsq dauguma savo

klasds tdvq (globef u, rtpintojq) susirinkimuose. Klases tevq komitet4 sudaro pirmininkas ir

2 tevai (globejai, rupintojai). Klases tevq komiteto kadencija - vieneri rnokslo metai. Klasiq

mokiniq tevq komitetas su klases vadovais planuoja klases tevq susirinkimus, padeda sprgsti

ugdomosios veiklos organizavimo klausimus (aptaria su klases vadovu klases mokinir,l

lankomumo, elgesio ir paZangumo. saugurno. maitinimo, veZimo, infonnacijos gavimo apie

vaikus klausimus), padeda organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4,

rtkdyti profesini orientavim4, teikia siull'mq Gimnazijos Tarybai ir direktoriui.

51. Mokiniq ugdymo organizavimo. elgesio. lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir

kitais mokinitl tevams (globejams, rlpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius

gali organizuoti klasiq mokiniq tevq (globejq, rfipintojq) savivaldos komitetq pirmininkq

pasitarimus.

VI. DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA
IR ATESTACIJA

52. Darbuotojai idarb4 Gimnazijoje priimami ir atleidZiami

Respublikos darbo kodekso ir kitq teisds aktr4 nustatyta tvarka.

1S jo Lietuvos

53. Gimnazijos darbuotojams uZ darbE mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

54. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui ir mokyojai atestuojasi ir

kvalifikacij4 tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NATTDOJIMO TVARIC,{ IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZI.IOS VEIKLOS PruEZTUNA
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55. Gimn:u:.' :'. :.:. :.r.:likeiimo teise perduoe savivaldybes turt4. naudoja ir disponuoja

juo pagal istaflmus K:.-: :',:: r-,--, s3\'i\ aldybes tarybos sprendimq nustatyta fvarka.

56.Ginln.:z. i -i:
56.1. r al-i:'. :.., - _-_r.tt-r SFrecialiqiq tikslini- -"::r:o specialirjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui lrtosui ski

lcSos ir Kauno raj, :

: *: .-'^\tlntSS paslaugas,

:--:----rrci,iu. kitu juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bfidais perduotos .:-:: s. .,::s.il:s paskirties lesos pagal pavedimus;

56.1. kl:. -. ::.s::-. :..du isigvtos leSos.

57. LisJ-i 11.-J.r-.-'r:lt-rs teises aktq nustaty.ta t''arka.

58. Grn:-,:zi.ia iLiltalterine apskaita organizuo.ja ir finansing atskaitomybg tvarko

ieises aktu nlrst;:\ir tr arkr.

59. Ginrnaziios finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.

60. Gimnazlios veiklos prieZiIr4 atlieka savivaldybes vykdomoji institucija. prireikus
pasitelkiami iSonniai vertintoiai.

\-IIT. BAIGI \\IOSIOS }-UOSTATOS

61. Gimnaziia infbrnlaci.': ,pte "';^.:,, ,, i:i:i skelbia Gimnazijos interneto svetaineie

.'' ''-"',r'.piliuona.kaunas.lm.lt. atitinkln,.i,t-,: :e. s:S ;r.1._r r.,.istat\1us reikalavimus.

62. Gimnazijos intenrett-r s,, -:' :-;,'. s..;lbr3ila intormacija apie Girlnazijos
'' r idomas formaliojo ir nefornralic',: i', .c.-::.,' ::osrarnas. jl-t pasirinkimo galin-rybes.

:rientimo s4l,vgas, mokantas pasleui-:s. ::.:.,i:,-.-tLr kr aliirkact-iq. svarbiausius Gimnazijos

-iortnio verlinimo rezultatus. Ititrr,, r.i -< :enCruontenes tradicijas, pasiekimus ir kitas

Ginlnazijos vykdomas veiklas. Ttrr I.r: i,,lLe svetaineje. r,ietineje spaudoje ir kituose

:nfbrmacrjos Saltiniuose skelbiami pr'.:re-i::r:r. k"nu,--rs r-adovaujantis Lietuvos Respublikos

teises aktais irlar Siais Nuostatais reil:r: sr:i::i ., i:sii
63. Gimnazijos lltloStiitL.S. J:, r;:,:...:.rs. papildr.nrus tvirtina savininko teises ir

nareigas igyvendinanti institri;i-, :,

64. Gimnaziios ll..oslilr.i i,;.;:.::r- i: papildonri savininko tcises ir pareigas

igyvendinancios institucijo>. Guln.z:-i:,s :l:.r,r.,:i,:iis er Tal'bos iniciatyva.

65. Gimnaztja regis:l'itr'.j.]nt-i l.- jJS ;r.i;t ltLlstst\-ta rr arka.

66. GirnnazijareorEzuiizi:c,r:jttl. . .:-..;-:,-'trli ar pc-r'f\ 3rkoma teises aktu nustatlta tl,arka.

56 ) nr j-.-r-
' f*-i *"-

56.3. lon;":.

.-*-'-I\,1\/ tr

,d {-( (L-L-n*.Li--L.1 -.{u Valeriius MakfinasSavivaldvbes mcras


