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PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2021 m. lapkriiio l7 d.
sprendimu Nr. 1-1223

BIUDZETINES ISTAIGOS
VILNIAUS MARTYNO MAZVYDO PROGIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1

.

BiudZetines istaigos Vilniaus Mart-vno MaZr-r do progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)

nustato Vilniaus Mafiyno MaZvl

do plogimnazijos (toliau

priklauson-rybg, savinink4, savininko teises

ir

Progimnazija) teising form4,

pareigas igyvendinantiq institucij4. buveing,

Progimnazijos grupg, tip4, pagrinding paskin!, mokymo kalbq ir mokymo formas, vykdorras Svietimo
programas, veiklos teisini pagrindq, sritis, r[5is, tiksl4, uZdavinius. lunkcijas, mokymosi pasiekirnus

iteisinandiq dokumentrl iSdavim4, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavirn4 ir valdvm4,
savivald4, darbuotojq priernim4 i darb4. darbo aprnokejimo tvark4 ir atestacij4, Progimnazijos turtE,
leSas,

jq

naudo.lirno tvark4. finansines veiklos kontrolg

infonnacijos vie5o paskelbimo

ir

ir

Progimnazijos veiklos prieZilr4,

visuomenes infomavimo. reorganizavimo, likvidavimo ir

pertvarkymo tvark4.

2. Oficialusis

Progirrnazijos pavadinimas

-

Vilniaus Marlyno MaZvydo progimnazija;

trumpasis pavadinimas Martyno MaZry-do progimnazija, juridinio asmens kodas

3. Progirnnazija isteigimo

data

1998 m. liepos

- 195003862.

l5 d. Vilniaus Maftyno MaZrydo vidurine

mokykla isteigta Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 1998 m. liepos 1 5 d. sprendirnu Nr. 227.
Vilniaus rniesto savivaldybes tarybos 2011 m. liepos l3 d. sprendimu Nr. 1-149 vidurine rnokykla
peftvarkyta i Vilniaus Martyno MaZvydo progimnazijl.
4. Progimnazijos teisine lbrma
5. Progimnazijos

-

biudZetine istaiga.

priklausornybe Vilniaus miesto savivaldybes mokykla.

6. Progirnnazij os savininke

-

Vilniaus miesto savivaldy'be, kodas 1 I I I 0923 3, Konstitucijos pr.

3, LT-09601 Vilnius.

7. Progimnazijos savininko teises ir paleigas igyvendinanti institucija Vilniaus rniesto
savivaldybes taryba. Savininko teises ir pareigas igyvendinaniios institucijos sprendimai ifominami
rastu.

8. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencija:
8.1. tvirtina Progimnazij os nuostatus;
8.2. priima sprendirrq del Progin-rnazijos buveines pakeitimo;

8.3.priir-rrasprenclim4delProgimnazijosreorganizavimo,perlvarkymoarlikvidavimo;
8.4. skiria ir atteidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukiajos igaliojimus;
8.5. priin-ra sprendim4 del Progimnazijos

filialo steigimo

ir

jo veiklos nutraukimo;

priskirtus
8.6. sprendZia kitus istatymuose ir biudZetines !staigos nuostatuosejos kornpetencijai
klausimus.

- V-vdlno g. 17A, LT-06206 Vilnius'
grupe - bendrojo ugdymo mokykla'

9. Progimnazijos buveine
10. Progimnazijos

Mokyktos

tiPas

1

1.

1

2. Pagrindine Progimnazijos

13. Mokr rno

kalba

Progimnazija.

-

progin-rnazija'

liettrr iq

14' Mok-v-mosi lbnnos
organizavimo bhdai

paskirtis plogimnazijos tipo

_

grupirrio l-nok,vrrrosi

kasdienis. savarankiskas

ir

pavienio mok,vmosi, nrokymo proceso

ir uuotolinis.

Progimnazijoje veikia Visos dienos

mokykla.
I

5. Progimnazijoje vykdornos Svietirno programos:

15.1. pradinio ugdYmo;
15.2. pagrindinio ugdyrno programos pirmosios dalies;
15.3 individualizuota ir pritaik,vta pradinio ugdymo;
15.4. individualizuota ir pr.itaikl ta paglindinio ugdymo plogramos pirmosios dalies;
15.5. neforrnaliojo r aikq Srietirno
16. progimnazijos mokiniams iSduodami Sie mokyrnosi pasiekimus lteisinantys dokumentai:

I6.1. pradinio iSsilavinimo pazl raej

in-ras;

I6.2. pradinio ugd.vmo pasiekimq pa2yrnejimas;

l6.3.pazymejimas,baigttsiampagrindiniougdyrnoprograrnostpagrindiniougd'vmo
individualizuotos programos) pinriqiq dali;
16.4. mokymosi pasiekimq paivmejimas;
16.5. pazyma.

17. Progimnazija yra viesasis juridinis asrnuo, turintis savo antspaud4 su vilniaus miesto
Respublikoje
savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomqi4 ir kitas s4skaitas Lietuvos
(ar') kitose kledito istaigose, atributik?. Savo veikloje Progimnazija
Lietuvos
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatyfirais,

fregistruotuose bankuose

ir

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministerijos
teises aktais, Vilniaus miesto savivaldybes teises aktais, kitais teises aktais

ir

Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
SRITIS
PRSGIMNAZIJOS VEIKLOS
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
18. progirnnazijos veiklos

Ekononinds veiklos

sritis

Svietimas. Progirnnazijos Svietimo veiklos

rliys

r[5iq klasilikatoriq, patvirtintq Statistikos departamento prie

(pagal

I-ietuvos

Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spatio 31 d. isakymu Nr. D{-226 .,Del
Ekonomines veiklos r[5iq klasifikatoriaus patvirtinimo"):
18.1. pagrindine veiklos r[Sis

-

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.2. kitos Svietirno veiklos rhS.vs:
I 8.2.

1

. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.2. sporlinis

ir rekreacinis Svietirnas, kodas

85.51

;

18.2.3. kultnrinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirlas, Sr'ietimas, kodas 85.59;
i 8.2.5. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

19.1 .

19.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo
19.3. bibliotekq ir archy vq veikla, kodas 91 .01

tulo

nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

;

19.4. vaikq dienos prieZiiros veikla. kodas 88.91

;

19.5. vaikq poilsio sto',yklq veikla, kodas 55.20.20,
19.6. kita Zmonitl sveikatos prieZilros veikla, kodas 86 90;
19.7. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.1219

20. Progimnazijos veiklos
benclr4sias

ir

tikslas

-

pletoti dvasines, intelektines

ir

fizines asmens galias,

esmines dalykines kompetencijas, bltinas tolesniam mokiniq mokymuisi, profesinei

karjerai ir savarank iSkam gyrenimui.
21 .

Progimnazijos veiklos uZdaviniai:

2l

I

.

. teikti mokiniams kokybisk4 pradini iSsilavinim4 ir

vykdyti pagrindinio ugdymo

programos pimqi4 dali;
21 .2.

tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;

21.3. socialing pedagoging, psichologing, pedagoging specialiqi4

ir

sveikatos plieZiiiros

pagalb4;
21 .4.

uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplinkq'

22. Igyvendindama pavestus uZdavinius Progimnazija:

programomis, atsiZvelgdama !Progimnazijos
interesus, kontretina, diferencijuoja

ir

sporlo ministro patvifiintomis bendrosiomis
bendruomen6s reil:rnes, taip pat !mokiniq poreikius ir

22.1. vadovaudamasi Svietin-ro, rnokslo

ir individualizuoj

a

ugdl mo turini;

22.2.rcngiapradinioirpagrindiniougdyrrropirrrrosiosdaliesprogramaspapildandiusbei
mokiniq poreikius tenkinandius
22.3. vlkdo pradinio

ir

Siq prograr-nq

modulius, nefonnaliojo vaikq Svietimo programas;

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei adaptuotas pradinio ir

pagrindinio ugdymo pirmosios dalies. neformaliojo ugdymo Svietimo programas, mokymo sutaftyse
sutarlus !sipareigojimus, uZtikrina geros kok.vbes Svietim4;
22.4. sudaro palankias s4l,vgas veikti mokiniq organizacijoms, skatinantioms mokiniq dorovini,

tautini, pilietinf s4moningurnq. patriotizm4, puoselejandioms kulturing

ir

socialinE brandq,

padedaniioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

22.5.teikiainformacing.psichologinE,socialingpedagoginE'speciali4j4pedagoginE,
apr[pina vaiko
specialiEj4 paga1b4, atlieka mokinitl sveikatos prieZilr4, vykdo profesin! olientavim4,
miniinaliosiomis prieZirlros priemonemis;
22.6. iverlina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqi! ugdym4 teises aktq
nustatyta tvarka;
22.7. teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktrl nustatyta

tvarka;
22.8. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacijq;
22.9. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikE, saugiq mokymosi

ir darbo aplink4;
22.

10. kuria ugdymo tur.inio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

bazg

sporlo ministro patvirtintais Svietimo

aprrlpinimo standarlais;
22.1 I . sudaro sqlygas mokiniq

maitinimui;

22.12. vieiai skelbia infor.maciiq apie Progimnazijos veikl4 Svietimo fstatv,ro, Lietuvos
Nr.
Respublikos vyriausybes Lietuvos Respublikos vyriausybes 2003 m. balandZio 18 d nutarimu

ir
480 ,.Del Bendrqlq reikalavimq valstybes ir savivaldybiq institucijq ir istaigq intemeto svetaindms

ir
mobiliosioms programoms apraso patvifiinimo'' patviftinto Bendrtiq reikalavimq valstybes

savivaldybiq institucijq ir lstaigq intemeto svetainems ir mobiliosioms programos apra3o ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka;

I

22.13. sudaro s4lygas rnokiniams ugdytis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje,
skatina mokiniq organizacijq veikl4;

22.14. telkia vietos bendruomeng;
22.15. inicijuoja ir skatina Progimnazijos bendruorrenes dal.vvavirr4 projektuose;

22.16. atlieka Progimnazijos veiklos kokybes isiverlinim4 ugdymo programose numatvtus
tyrimus;

ir

stebi, kaip sutafiyse numat!tus isipareigojimus fgyvendina
Progimnazijos rnokytojai, valdymo ir pedagogines-psichologines pagalbos funkcijas vykdantys
22.17. nuolat priZirlri

darbuotojai,

kiti

Progirnnazijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, mokiniai

ir

Progimnazijos

panneriai:

22.18. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatvta tvarka rnrkdo vaiko minirnalios prieZilros
priemones, sudaro Progimnazijos vaiko geroves konlisij4, kurios paskirlis

palankia mokymosi aplinka, orientuota

i

-

riipintis vaikui saugia ir

asmenybes sekmg, gerq savijautq, brandq, individualias

vaiko galimybes atitinkandius ugdyn-ro (-si) pasiekimus bei paZang4, atlikti kitas su vaiko gerove
susijusias funkcijas;

22.19. r,v-kdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose

ir

Siuose Nuostatuose nustatytas

funkcijas.
23. Kuria Progimnazij4 kaip Pilaites bendruomends kultlros 2idini:
23.1. pagal Progimnazijos profili, prioritet4 bei tradicijas, igyvendina integruot4 dalyko ir pranclzrl
kalbos mokym4 (-si) ir kryptingo ugdymo dailes prograrn4;
23.2. sudaro palankias sqlygas pradinio ugdymo mokiniarns Progimnazijoje ugdytis vis4 dien4

veikianiioje Visos dienos mokykloj

e;

23.3. tenkina Pilaites bendruomends

ir senilnijos gyventojtl ivietimo, kultlros ir socialinius

poreikius. Teikia: inforrracing, psichologinE, socialing pedagoging, speciali4jE pedagoging ir
specialiEj4 pagalb4; vykdo etnines kultDros

ir

profelionalaus meno sklaidq; olganizuoja megejq

rneno kolektyvq. studijq, biireliq veikl4; rengia pramoginius, edukacinius ir kitus renginius; teikia

informavimo, konsultavirno, sociokultlrines, maitinimo organizavimo bei kitas paslaugas; vykdo
visuomends sveikatos stiprinimo veiklas.

24. Mokyrnosi pasiekirnus iteisinantl's dokumentai Progimnazijos mokiniams iSduodami
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo il spofto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAR.EIGOS
25. Progimnaziios tei:es:
25.1. prisiimti isipareigoj imus, sudaryti sutarlis Progirnnazijos nuostatuose nustatvtu mastu,
25.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bldus;
25.3. kufii naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinaniius kokybiSkq ugdym4;
25.4. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo rrinistro nustai,v-ta tvarka dalyvauti Salies
ir tarptautiniuose projektuose, organizuoti vaiku vasaros storyklas, rengti ir igyvendinti neformaliojo
Svietimo programas;

25.5. sihlyti dokumentq pataisas, kurti ivairius projektus, programas, konkursus, skirlus
meniniam kultlriniam Svietimui, 5r.'ietirno kaitos inicijavimui;
25.6. Lietuvos Respublikos istat)mq nustatvta tvarka jungtis

i asociacijas ir dalyvauti jq

veikloje:

25.7. pasirinkti r,eiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4. iSanalizavus isivertinimo
rezultatus priimti sprendimus del veiklos tobulinimo;
25.8. gauti palamq Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
25.9. pletoti savanoriSkumo ir savitarpio pagalbos idejas;
25.10. skatinti vietos bendruomenes socialini aktyvurn4, tarpusavio supratim4, tolerancijq;
25.11. bendradarbiauti su savo veiklai ltakos turindiais fiziniais iljuridiniais asmenimis;

25.12. atlygintinai teikti Svietimo vieS4sias paslaugas

ir

gautas le5as naudoti Lietuvos

Respublikos Vyriausybes ir Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
25.13. gali tureti kitq teisiq, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos istary*mams ir kitieurs
teises aktams.
26. Progimnazijos pareigos:

26.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertanii4 keli4 smurto, prievafios apraiSkoms ir Zalingiems
iprodiams aplink4:

26.2. uZtikrinti nelonnalioj o

Svietin.ro

prog'ramq rykdym4, geros kokybes neformalqjl

5vietim4;
26.3. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei;

26.4. sudaryti su mokiniu, jo tevais (globejais) mokymo sutarli

ir

v.vkdyti

sutartus

isipareigoj imus;
26.5. individualizuoti ir dif'erencijuoti ugdym4 skirtingq gebejirrq mokiniams;

26.6. teikti savininko teises

ir

pareigas ig.vvendinandiai institucijai

Respublikos istatymrl numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;

ir

kitorns Lietuvos

26.7. sudaryti sqlygas Progimnazijoje dirbandiq darbuotojq profesiniam tobulejimui;

26.8. atlikti kitas Lietuvos Respublikos ista[muose

ir

kituose teises aktuose numatytas

pareigas.

IV SKYRIUS
VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
PROGIMNAZIJOS
27. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:

27.1. Progimnazijos stlategini plan4, patvirtint4 Progimnazijos direktoriaus, pritarus
Progimnazijos tarybai ir Vilniaus nTiesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos fgaliotam
asmeniui:

27.2. Progimnazijos metin! veiklos plan4, patvirlintq Progimnazijos direktoriaus, pritarus
Progimnazijos tarybai;

27.3. Progimnazijos ugd,vmo plan4. patvirtint4 Progimnazijos direktoliaus, suderint4 su
Progimnazijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldy bes r,-'-kdom4ja institucija ar jos igaliotu astneniu;
27.4. kitus Progimnazijos veikl4 reguliuojandiq teises aktq nustatvta tvarka parengtus,
suderintus ir patvirlintus dokumentus.
28. Progimnazijai vadovauja vadovas. skiriamas i pareigas penkeriems metams vieSo konkurso

b[du ir atleidZiarnas

i5

jq mero Lietuvos Respublikos

teises aktri nustatyta tvarka. VieSas konkursas

Progirnnazijos vadovo pareigoms eiti skelbiamas teises aktq nustatvta tvarka likus ne maZiau kaip

keturiems m6nesiams

iki

Progimnazijos vadovo kadencijos pabaigos, iSskyrus atvejus, kai

Progimnazijos vadovas paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai.

29. Progimnazijos vadovu gali

b[ti tik

nepriekaiStingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas

vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq',ertinimas, atitinkantis ivietimo, mokslo

ir

sporlo

ministro nustatytus reikalavimus, arba,.jeigu asmuo vienoje Svietimo istaigoje vadovo pareigas djo
ne maZiau kaip deSimt metr1, jam prilygintas vertinimas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir'

sporlo ministro nustatyta tvarka. Asmuo priimamas i'Svietimo istaigos vadovo pareigas Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustary-ta tvarka, patikrinus jo korrpetencijas atlikti pareigybes apralyme
nustatytas funkcijas.

30. Pasibaigus Progimnazijos vadovo penkeriq metq kadencijai" jis gali

b[ti

skiriamas be

konkurso antraj ai penkeriLl metq kadencijai, jeigujo metq veikla kiekvienais metais buvo vefiinama

ir gerai. Pasibaigus Progimnazijos vadovo kadencijai, jarn sutikus, jo igaliojimai
pareigoms eiti ir bus paskirlas
pratEsiami, iki ivyks vieSas konkursas Progimnazijos
"'adovo
labai gerai

Progirnnazijosvadovas.Progirnnazijosvadovas,baiggspenkeriqmetqkadencij4,turiteisgdalyvauti
konkurse Progimnazijos vadovo pareigoms eiti'
Progimnazijos viesame

veiklos
Progimnazijos vadovui' kurio visos metll
31. Jeigu pasibaigus penkeriq metq kadencijai

ataskaitosbuvoiverlintosgeraiirlabaigerai,atsisakob[tipaskirtasbekonkursoantrajaipenkeriq
Progimnazijos vadovo pareigoms eiti arba io
rnetq kadencijai arba dalyvauti vie5ame konkurse
nelaimi,esantgalimybei,jamteisesakqnustat,vtatvarkaturibltipasillytoskitospareigos.
su Progimnazijos vadovo priemirao ir
32. Siuose Nuostatuose neaptafii klausimai. susijg
tvarka'
atleidimo vy-kdymu, sprendZiami teises aktq nustatyta
J3. Vadovo komPetencija:

33.1'suderingssuVilniausmiestosavivaldybesadrrrinistracijosdirektoriumiarjoigaliotu
asrrreniu'tviftinadarbuotojqpareig,vbiqs4ra34'nevirS,vdamasnustat.vtodidZiausioleistinopareigybiq
skaiiiaus;
33.2.tvirtinaProgimnazijosorganizacinqstrtrktir4,nuStatoProgirrrnazijosvadovopavaduotojr.l
veiklos sritis ir funkcijas;
strateginio plano
33.3. vadovauja Progimnazijos, ugdl'mo plano'

ir

rnetiniq veiklos planq'

Svietirnoprogramr}rengimui,rekomendacijtldeIsnrufioprevencijosig.rvendinimoProgimnazijoje
jq vykdl mui:
priet-noniq lgyvendinimui, juos tvifiina' r'adovauja
veikl4 pavestoms funkcijoms lrykdyti'
33.4. organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos
uZdaviniamsigyvendinti;atsakouZProgimnazijosveiklosrezultatus;atsakou2vadovopareigybes
jam pavestq uZduodiq
ir kituose teises aktuose nustar)-tq funkcijq tinkamE rrykdym4,
aprasyme

atlikin-r4 laiku;

33.5.LietuvosRespublikosdarbokocleksoirkitqteisesaktqnustat}-tatvarkaskiriaidarb4ir
atleidZiaiSjomok.vtojus,kitusugdl'rrroprocesedalyvatrjaniiusasnrenisiraptarnaujantipersonalq,
paZeidirno klausimus;
skatina juos, sprendZia darbo pareigtl

33.6.tvirlinavadovopavaduotojqugclyrnui'mokytojq'kitqugd'vmo

procese dalYvaujandiq

pareigybiq apra5ymus;
asmenq ir aptarnaujandio personalo

33.T.priimamokiniusVilniausmiestosavivaldybestarybosnllstatytatvarka,sudaromokymo(si) sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

32'E.uZmokirrioelgesionormqpazeidimEgaliskifiimokinitridrausnrinesauklejimopoveikio
teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
priemones, nllmatytas Lietuvos Respublikos vaiko
Progimnazijos clarbo tvarkos taisykles'
33.9, suderinqs su Progirrnazijos taryba' tvirlina

Bendruomenesnarir]elgesionoffnas,parengtasatsiZvelgiant!Pedagogqetikoskodekso
reikalavimus;

33.10. rrlpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo sQllgomis. organizuoja trikstamq mokytojq

ir kitq darbuotoj q paieSk4;
33. I I

.

sudaro mokiniams saugias

ir

sveikatai nekenksmingas s4lygas visais su mokymusi

susijusiais aspektais;
33.12. Lietuvos Respublikos vaiko minirnalios ir vidutines prieZilros istatymo nustalvta tvarka

kreipiasi

i

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios

ir

vidutines

prie2ilros priemoniq vaikui skyrimo:
33.13. analizuo.ja ir verlina Progimnazijos veikl4. materialius ir ZmogiSkuosius iSteklius;
33.14. pagal kompetencij 4 leidZia isakymus, konrroliuo.ja.jq ry-kdym4:
33.15. pagal poreiki sudaro komisijas. darbo grupes;
33.16. prireikus organizuoja mokl'tojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su

naglinejamu klausimu, pasitarimus ugdlrno turinio formavimo

ir

ugdyrno proceso organizavimo

klausimais:
33.17. Progimnazijos vardu sudaro sutafiis Progimnazijos fur.rkcijoms vykdyti;

33.18. organizuoja Progimnazijos dokumentq saugojirn4

ir

valdymq Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka:

33.19. Lietuvos Respublikos teises aktq
Progimnazijos turt?, le5as

il

Nuostatr4 nustatyta tvarka valdo, naudoja

ir jornis disponuo.ja, rlpinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais,

infonnaciniais iStekliais, uZtikrina optimalq jq valdyrn4 ir naudojim4;
33.20. rlpinasi metodines veiklos organizar imLr. plolesiniu clarbuoto.jq tobulejimu, suclaro

jierrs sqlygas kelti kvalifikacij4, mokytojarrs ir kitiems pedagoginiarns
atestuotis

ir

organizuoja

jq

darbuotojan-rs

atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

-

galimybg

spofto ministro

nustatvta tvarka;
33.21. inicijuoja Progimnazijos savir.aldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
33.22. bendradarbiauja su rnokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatym?), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikianiiomis !staigomis, teritorinemis policijos" socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigornis, vaiko teisiq apsaugos tam.vbomis

ir kitoiris institucilomis" dirbandiomis vaiko

teisiq

apsaugos srityje;

33.23. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;
33.24. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymQ

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq linkiniai bltq teisingi;
33.25. uZtikrina racionalq ir taupr4 leSq bei tufto naudojim4, veiksming4 Progimnazijos vidaus
kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
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33.26. dali savo funkcij q teises aktq nustary-ta tvarka gali pavesti v.vkdyti Progimnazijos vadovo
pavaduotojams, suderinus su Vilniaus miesto savivald"vbes bendrojo ugd.vrno skyriumi;

33.27. kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruornenei
paskelbia savo metq veiklos ataskaitq. Strukt[rE

ir

ir tarybai svarstvti bei vieSai

reikalavin-rus vadovo metq veiklos ataskaitai

nustato Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

33.28. rykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose

ir pareigybes apra5yme

nustatytas

funkcijas.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA
34. Progirnnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, n-rokytojq taryba,

metodine taryba, Progir-nnazijos tevq tarl ba. klasiq mokiniq tevq (kiQ atstovq pagal istatyrn4)

komitetai (toliau

-

Tevq komitetai) ir n-rokiniq taryba

35. Progimnazijos

taryba

nokiniq, mokytojq, tevq (kitq

auk5diausioji Progimnazijos savivaldos institucija, sudaryta i5

atstor.'q pagal istatvmQ) ir vietos bendruomenes atstovq. Progirnnazijos

taryba atviru balsavimu renkama trejiems metams.

36. Progirnnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, knris renkamas Progimnazijos tarybos
trejiems metams atvinr balsavimu paprasta balsq dauguma pirrnajame Progimnazijos tarybos
posedyje.

37. Progirrnazijos tarybq sudaro 1l nariq: trJs tevai, trls mokyto.jai, trys rnokiniai ir du vietos

isikirusi Progimnazija, atstovai. Progimnazijos tarybos nariu gali blti asmuo,
gebejin-rq, padedandiq siekti Progimnazijos strateginirl tikslq ir igyvendinti

bendruomenes, kurioje

turintis Ziniq

ir

Progimnazijos rnisij4. Progimnazijos tarybos nariu negali bfiti Progirnnazijos vadovas, valstl bes

politikai, politinio (asrneninio) pasitikejimo valstl bes tarnautojai.
38.

I

Progimnazijos tarybq

tlis Progirnnazijoje tevus (kitus

atstovus pagal istalvm4) laisvai

pasirinktu balsavimo bldu (atviru ar slaptu) paprasta balsq daugurna renka Progirnnazijos tevq taryba,

tris mokytojus laisvai pasirinktu balsavimo budu lJtviru ar slaptu) paprasta balsq dauguma renka
mokytojq taryba, tris pagrindinio ugdl-mo pinnosios dalies programos 7 8 klasiq mokinius laisvai
pasirinktu balsavimo bhdu (atviru al slaptu) paprasta balsq dauguma renka mokiniq taryba, du vietos
bendruomen6s atstovus

si[lo Pilaites bendruomene. Tas

pats asmuo

i Progimnazijos taryb4 gali b[ti

renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas i5 eiles.
39. Progin-rnazijos tarybos sudeti

tvifiina Plogimnazijos direktolius.

40. Progimnazijos tarybos kon-rpetencij a:

t
11

del Progimnazijos

tikslq, u2daviniq ir

jq

igyvendinimo

priemoniq;

40.2.pritariaProgirrrnazijosstrateginiarrrplanui,Progirr-rnazijosmetiniamveiklosplanui,
Progimnazijostaikomqskaitmeninioturiniopriemoniqs4ra5ui,ugdyrrrosiprocesoskirstymui
trimestrais ar Pusmediais;

darbo tvarkos
40.3. svarsto ir teikia pasihlyrnus Progimnazijos vadovui del Progimnazijos
veiklq reglamentuojandiq
taisykliq, Benclruomenes naritl elgesio normq, kitq Progimnazijos
dokumentq;

40.4.teikiasiutymusProgirnrrazijosvadovuidelProgirrlnazijosnuostatqpakeitirr-toar
papildymo, Progimnazijos organizacin6s struktlros tobulinimo;

40.5.svalstoProgimnazijosle3qnaudojirrroklausirnus.teikiasilrlymusdelProgimnazijos
materialinio aprlpinimo, veiklos tobulinimo;
40.6. vertina Progimnazijos

vaclor,

o metines veiklos ataskaitq i[ teikia savo sprendim4 del

vadovometqveiklosIve(inimoPr.ogirrrnazijossavininkoteisesirpar.eigaslgyvendinaniiai
institucij ai;

ir tevq (kitq atstovq pagal
40.7. svarsto Progimnazijos nrokltojq nretodines tarybos, n-rokiniq
Progimnazijos bendruomen6s nariq iniciatyvas ir teikia sifilymus
istaq*m4) savivaldos institucijq ar
Progimnazijos vadovui;

40.8.teikiapasiflIymusdelPr.ogirnnazijosdarbotobulinirrro,saugiqmokiniqugdymoirdarbo
s4lygqsudarlmo,padeclaformuoiantmaterialinius"ltnansiniusirintelektiniusiSteklius;
40.g.aptariapasill.vmusdelneformaliojo5vietimopasi[los'renginirlorganizavinlo;

40.l0.parenkaProgimnazijosveiklosisivefiinirlrosritisirveikloskokybesisiverlinimo
atlikimo metodikq;
klausimus'
40. I 1 . svarsto kitus Progimnazijos vadovo teikiamus
tvarka:
Progimnazijos tarybos I eiklos organizavimo, sprendimq priemimo
du karlus pef metus;
41.1. progimnazijos tarybos posedZiai kvietiami'ne r.ediau kaip

41 .

4l.2.Posedisyrateisetas.jeijanedal.vvaujanenraZiaukaipdutreddaliaivisqProgimnazijos
tarybosnariq.Nutarimaipriimarrriposeclljedalyvaujandiqjqbalsqdauguma'Jeigr-rpriirrrantnutarirnq
tarybos pirmininko balsas'
nariq balsai pasiskirsto po lygiai' nutarim4 lemia Progin-mazijos

42.ProgimnazijostarybauZveikl4vien4karl4permetrrsatsiskaitoj4rinkusiemsProgimnazijos
bendruomends nariams

43.PavieniusProgimnazijostary'bosnariusgaliat5atrktinesibaigusProgimnazijostarybos

kadencijaijuosiSrinkqtevai(kitiatstovaipagalistalvm4)'mok'vtojai'mokiniai'Pilaites

t2

bendruomene. Progirrnazijos tarybos narys gali atsistalvdinti nesibaigus Progimnazijos tarybos

I
I

kadencijai, apie tai ne veliau kaip prieS l0 darbo dienq raStu lspejgs Progimnazij4.

44. Progimnazijos tarybos nari atiaukus, jam atsistaqvdinus ar del kitq prieZasdiq nutrukus
Progirrnazijos tarybos nario igaliojirnams pirma laiko,

iio

vietq i5renkamas naujas

narys,

atstovaujantis tevams (kitiems atstovams pagal istatym4), mokytojan.rs, mokiniams, bendruomenei

priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Plogimnazijos tarybos narys

iki veikianiios

Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos pagal Siuose Nuostatuose numa!"t4 Progimnazijos

tarybos nariq rinkimo tvarkq. Progimnazijos tarybos atsiskaitymo fbrmas

ir

bldus

nustato

Progimnazij os taryba.

45.

Progimnazij os taryba paleidZiama:

45.1. reikalaujant 2/3 Progimnazijos tarlbos nariq;
45.2. I rris posedTius iS eiles nesusirinkus l/3 jos narir.I:
45.3. likviduojant ar reorganizuojant Progimnazijq.

46. Mokytojq taryba

-

nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija n-rokytojq

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Progimnazijoje dirbantys
mokytojai, iSskynrs Progirnnazijos vador'4, ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys,
pareiSkE nor4 dalyvauti Sios

tarybos r.eikloje. Mokytojq tarybos nariq skaidius ir nario kadencijq

skaidius neribojamas. Mokytojq taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos

il

kitais istat-vrnais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq
konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriauslbes nutarirnais, Svietimo, rnokslo ir spofto ministerijos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo

norminiais aktais, Siais Nuostatais

ir

kitais teises aktais.

47. Mokytojq tarybos sudeti tvirlina Progimnazijos direktorius.

.48. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, kulis

renkamas trejierns metams atviru

balsavimu paprasta balsq dauguma pinnajame mokytojq tarybos posedyje. Pirmininku gali buti
renkamas tas pats asmuo ne dagiau kaip dvejoms kadencijoms i5 eiles.

49.

Mokytojq tarybos posedZiai 1ra teiseti, jei juose dalyvauja ne rnaZiau kaip 2/3 mokytoj q

tarybos nariq. Nutarimai priin-rami posedyje dalyl"aujaniiqlq balsq daugurna. Jeigu priimant
nutarimE narirl balsai pasiskirsto po l1'giai. nutarim4 lemia mokytojq tarybos pirmininko balsas.

50.

Mokvtojq tarybos posedZiai Saukiarni prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat

ne rediau kaip vienq kartE per trimestrq. Prireikus gali buti su5auktas neeilinis mokytojq tarybos
posedis.

51. I

Mokytojq tarybos posedZius gali bfiti kviediami

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

52.

Mokytojq taryba:

ir kiti Progirrnaziios

savivaldos

52.1 .

iniciiuoja Progimnazij os veiklos pokyiius;

52.2. formuluoja ir koreguoja Progimnazijos veiklos tikslus ir uZdavinius;
52.3. dalyvauja planuojant Progimnazijos veikl4;
52.4. svarsto ugdymo programq igyvendinimq, ugdymo ir mokymo rezultatus;

52.5. aplaria skitingq gebejirnq mokiniq ugdymo organizar, irno principus.

jq

ugdymo ir

mokymo programas, metodus; aptaria mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi

ir

poilsio

klausimus;
52.6. analizuoja mokiniq kruvius. nepaZangumo ir mokiniq nelankyrno prieZastis;

52.7. aptaria Svietimo reformos igyvendinimo

ir

pedagogines veiklos tobulinimo budus,

mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galirnybes;
52.8. priima nutarimus ugdyrno klausirnais vadovaudamasi Svietimo, rnokslo ir sporto ministro

patvirtintais ugd.vrro programq bendraisiais ugd.vn.ro planais ir kitais teises aktais;

52.9. slaptu balsavimu renka atstovus

i

Progimnazijos taryb4, Progimnazijos mokytojq

atestacijos komisij4;

52.10. teikia Progimnazijos vadovui, atestacijos komisijai sihlymus

del

mokytojq

kvalifi kacijos tobulinirno;
52. I

l. analizuoja, kaip Progimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas;

52.12. srarsto ir priima nutarimus teises aktq nllstatytais ir Progimnazijos vadovo teikiamais
klausirnais.
53. Mokytoirl tarybos teises:
53.1. gauti i5 Progimnazijos administracijos infomacij4 apie Progimnazijos veikl4teises aktq
nustatyta tvarka Mokytojq tarybos kornpetencijai priskirliems klausimams sprgsti;

53.2. dalyvauti kitq Progirnnazijos savivaldos institucijq veikloje be balso teises.
54. Mokytojq taryba nutraukia veikl4, likr,'idavus al reorganizavus Progirnnazij4.

55. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine tarlba. Metodine tarybos

kadenciia dveji metai.

Metoding taryb4 sudaro Progimnazijos mokytojq metodiniq grupiq

pirmininkai. Metodines tarybos pirmininkas apie SJukiarnq poseciZirl laik4

ir

svarstyti parengtus

klausimus ne veliau kaip prieS tris dienas iki posedZio pradZios inlormuoja narius.

56. Metodines tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas. Metodinei tarybai vadovauja

pirmininkas, kuris renkamas dvejiems rnetams atviru balsavimu pimrajame metodines tarybos
posedlje. Pinnininku gali

blti

renkamas tas pats asmuo ne dagiau kaip dviern kadencijoms i5 eiles.

Metodines tarybos nario igaliojimatrs nutr[kus pirma laiko, atitinkarra Metodine grupe
deleguoja kit4 asrnenl.

ijo

viet4
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57. Metodines grupes skirtos mokytojams karlu su Svietimo pagalbos specialistais pasirengti

ugdyti mokinius: planuoti

I

ir

aptafti ugdymo turin! (programas, mokymo

ir

rnokymosi metodus,

kontekst4, rnokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo bDdus, mokymo (-si) ir ugdyrno (-si) priemones

bei patyrimq, kur[ mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti

ji

mokiniq individualiorns

reikmems.
58. Metodines grupes veikia kaip Metodines tarybos dalis ir yra sudaromos dvejiems metams.

Metodines grupes sudaro to paties ar giminingq mokomqir-I dalykq n-rokytojai

ir (ar) specialistai.

Metodiniq grupiq ir nariq skaidius grupese gali keistis priklausomai nuo rnokomqjq dalykq mokytojrl
skaidiaus Progimnazijoje. Nutarimai priirnami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma arba bendru

sutarimu. Jeigu priimant nutarim4 naritl balsai pasiskirsto po lygiai, nutarim4 len.ria metodines grupes

pirmininko balsas

59. Metodinei grupei vadovauja pinnininkas, kuris renkamas dvejiems metams atviru
balsavimu pirmajame metodinds grupes posedl'je. Pirrnininku gali buti renkamas tas pats asmuo ne

daugiau kaip dvierr kadencijoms iS eiles. Apie posedZiq laikq" posedyje svarstytinus klausirnus
metodines grupes pirmininkas informuoja metodines grupes narius ne veliau kaip pries tris dienas iki
posedZio pradZios.
60. Metodines grupes kompetenci j a:

60.1. pletoja mokytojq plolesines veiklos kornpetencijas, suderintas su Progimnazijos
strateginiais tikslais;
60.2. siekia rnokiniq mok"vmo ir Progimnazijos veiklos paZangos;
60.3. nagrineja ugdymo prakting veikla;

60.4. derina ugd,vmo srities, dalyko. toje paiioje klaseje dir.bandiq mokytojLl ugdymo
planavimq, ugdyrno procesE, veftinim?. \'adovelir-l ir mokymo priemonitl pasirinkim4;
60.5. aptaria Progirnnazijos ugdymo planq, metq veiklos planq ir kitus, susijusius su ugdymo

tuliniu. dokurnentus. r:.retodikos naujoves, tarp dalykq integracijQ, ugdymo plocese mokiniq sukaupt4
patyrim4;
60.6. tariasi del ilgalaikiq ir trumpalaikiq rnokomqjq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos,

mokomqjq dalykq. moduliq, pasirenkamrjq dalykq pasitrlos;
60.7. sudaro individuali4sias dal,vkt1, gabiq

ir igimtq ar igytq

specialiqjq ugdymo poreikiq

turindiq mokiniq ugdyrno individualizuotas programas, aptaria parengt4 mokiniui individualq plan4;
60.8. naglineja ugdymo sekmingum4. mokiniq pasiekimus, pedagogines problerras, dalijasi
ger4ja patirtimi;

60.9. dalyvauja iverlinant mokiniq pasiekirrus;
60.10. keiiiasi informacij a ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;

l5

60.1

L analizuoja kvalifikacijos tobulinimo lenginiq kokvbg;

60.12. teikia pasillymus Metodinei tarybai del ugdymo turinio fomavimo

ir

ugdymo

organizavimo gerinimo.

6l . Metodines tarybos veiklos organizavimas, sprendimq prietnimo tvarka:

61.1. Metodines tarybos posedZiai Saukiami penkis karlus per mokslo metus: prasidedant

mokslo metams, kiekvieno trimestro pabaigoje

ir

mokslo metq pabaigoje. Prireikus gali b0ti

suSauktas neeilinis metodines tarybos posedis;

61.2. f Metodines tarybos posedZius gali buti kvieiiami Progirnnazijos tarybos nariai, Vilniaus
miesto savivald.vbes administracijos specialistai, kitrl suinteresuotq institr"rcijq atstovai;
61.3. posedZiai yra teiseti, jei dall-vauja ne maZiau kaip du treddaliai Metodines tarybos naliq.

Nutarimai priimami posedy,.je dalyvaujandiqjq balsq daugutna. Jeigu priimant nutarim4 nariq balsai
pasiskirsto po lygiai, nutarim4 lemia Metodines tarybos pirmininko balsas.
61. Metodines tary bos kompetencija:
62.1. teikia Progirnnazijos vadovui suderintus n-retodiniq grupiq pasilll'n-rus del ugdymo tulinio

formavimo

ir jo

igyvendinimo organizavimo gerinimo, gerosios patifiies sklaidos ir

bendradarbiavin-to;

62.2. dalyvauja ir teikia pasilll'mus planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso apr[pinimq.

ugdymo kokybg

ir

inovacijq diegim4. nustatant Progimnazijos mokytojq metodines veiklos

prioritetus;
62.3. koordinuoja Progimnazijoje veikiandiq Metodiniq glupiq veikl4;
62.4. siekia ugd"vmo dertnds, tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
62.5. kaupia informacijq ir nretodines priemones, susijusias su Metodiniq grupiq veikla;

62.6. aptaria Progimnazijos rnokytojq kvalifikacijos tobulinin-ro poreikius" nustato mokytojq
kvalifi kaciios tobulinimo prioritetus;

62.7. inicijuoja mok,vtojq bendladarbiavim4. gerosios pedagogines patifiies

sklaidE,

bendradarbiavimE su mokytojq asociacijomis, kitomi; nevyriausybinernis organizacij or.nis, Svietimo
pagalbos istaigomis ir kitomis istaigomis:

62.8. prireikus veltina mokl- tojq rnetodinius darbus bei rnokytoj q plaktinE veiklE.
63. Metodine taryba nr.rtraukia veiklE, likvidavus ar reorganizavus ProgimnazijE.

64. Progirnnazijoje veikia klasiq rnokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatymq) komitetai (toliau

-

Tevq komitetai). Jie renlami klases tevq (kitq atstovtl pagal istatym4) susirinkime einanlqiq mokslo
metq pradZioje i3 ne maZiau kaip trijq asmenrl sutartu balsavimo bldu (atviru ar slaptu). Susirinkimas
teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip puses atitinkamos klases rnokiniq tevai
f

statym4).

(kiti atstovai pagal
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65. Kandidatus

i

Tevq komitetus si[lo klases tevai (kiti atstovai pagal istatym4)

ir

klases

vadovas, kelti savo kandidatlrq turi teisg bet kuris i5 klases mokiniq tevLl (kitq atstovrl pagal

I

istatym4).

66. Tevq komitetrl kadencija vieneri metai. Tevq kon-ritetq nario kadencijq skaiiius
neribolamas.
67. Tevq komitetq veiklos organizavimo

fonna

susirinkimai, kurie rengiami pagal poreiki,

bet ne reiiau kaip du karlus per mokslo metus.

68. Tevq kon-ritetui vadovauja pirmininkas, iSrinktas komiteto naliq pirmajame Tevq komiteto

susirinkime (atviru ar slaptu balsavimu) paprasta balsq daugurra vieneriems mokslo rnetams. Tdvq

komiteto pirmininku gali bnti renkamas tas pats asmuo neribotam kadencijq skaidiui. Nutrflkus
pirrrininko kadencijai anksiiau laiko iSrenkamas naujas Tevq komiteto pirmininkas (atviru ar slaptu
balsavirnu) paprasta balstl daugurna

iki veikiandios kadencijos pabaigos. Balsavimas gali vykti ir

nuotoliniu bidu.

69. Tevq komitetq susirinkimus inicijuoja ir organizuoja Te','q komitetq pinnininkai.
Susirinkimus gali inicijuoti klasiq vadovai. Progimnazijos direktorius ir (ar) Progimnazijos
direktoriaus pavaduotoj ai.
70. Sprendimai priimami laisvai pasirinktu balsavimo b[du (atviru ar slaptu) arba bendru. Jeigu

balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4 lemia Tevq kornitetq pirmininko balsas. Tevq komitetq

priimti sprendimai Progirrnazijos tarybai, Progirnnazijos direktoriui ir

jo

pavaduotojams yra

rekomendaciniai.

7l . Ter q komitetq kompetencija:

7l.i.aptaria su klasds vadovu klasds mokiniq lankomumo. elgesio ir paZangumo, saugurno,
maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimns;
71.2. padeda organizuoti klases renginius, iSlykas, kurti edukacing aplinkq, v-vkdyti profesini
orientavim4,;
71.3. teikia sillyrnus Progimnazijos tarybai ir Progin.rnazijos direktoriui.
72. Tevq kon-ritetq narius gali atSaukti juos rinkgs atitinkamos klasds tdvq susirinkimas. Tdvq

komitetq narys gali atsistatl,dinti nesibaigus Tevq komitetq kadencijai, apie tai laStu ispejgs Tevq
komitetq pinr-rinink4. Tevq komitetq nari atSaukus, jam atsistatydinus ar del kitq prieZasiiq nutrlkus

Tevq korniteto nario igaliojimams pirma laiko, i

jo viet4 iSlenkamas naujas

narys, atstovaujantis

atitinkamos klases tevams.
73. Progirnnazijos tevq taryba

-

patariamoji Progimnazijos savivaldos institucija, kuri4 sudaro

Tevq komitetq pinnininkai. Progimnazijos tevq tarybos kadencija vieneri metai. Progimnazijos tevq
tarybos nariq kadencijq skaidius neribojamas.
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74. progimnazijos tevrl tarybai vadovauja pirrnininkas. iSrinktas r''ienerients metams pirmajame

Progimnazijos tevq tarybos posedyje. Pirmininku gali bUti renkamas tas pats asmuo dviem

I

kadencij oms i5 eiles.

75. Progimnazijos tevq tarybos nario lgaliojimams nutrlkus pirma laiko, atitinkamos klases
viet4 deleguoja kit4 asmeni iki veikianiios Progimnazijos tevq tarybos kadenciios
Tevq komitetas

!jo

pabaigos.
68. Progimnazijos tevrl tarybos veiklq koordinuoja Progirrnazijos direktorius'
69. progimnazijos tevq tarybos veiklos organizavimo forma

-

susirinkimai ir posedZiai, kuriuos

inicijuoja ir organizuoja Progimnazijos tevq tarybos pinnininkas. Susirinkimus ir posedZius gali
inicijuoti Progimnazilos taryba, Progimnazijos direktorius ir (ar) Progimnazijos direktoriaus
pavaduotojai.
70. Progimnazijos tevq tarybos kompeteucija:

70.1. svarsto bendruomenei aktualus Progimnazijos strateginio vystymosi Progimnazijos
direktoriaus teikiamus klausimus;

70.2. svar.sto klasiq veiklos organizavimo, klasiq ugd.vmosi aplinkos gerinimo klausimus ir
si[lyrnus teikia Progimnazijos administracij ai;
70.3. deleguoj a atstovus i Progimnazijos taryb4;

70.4. isklauso Progimnazijos tarybos informacij4 apie

jos

Progimnazijos tarybos veikl4 ir

teikia si[lyrnus del veiklos organizavimo tobulinimo.
71. Progimnazijos tevLl tarybos veiklos organizavimo, splendimq priemimo tvarka:
71

.1

. Progimnazijos tevq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip tris kadus per

metus.

Saukti, esant poreikiui, neeilini tevq tarybos posed! turi teisg Progimnazijos direktorius, direktoriaus
pavaduotojai. Progirnnazijos tevrl tarybos susirinkimai olganizuojami pagal poreiki;
71.2. Posedis "vra teisetas, jei jame dall'r'auja ne maZiau kaip du treddaliai visq Progimnazijos
tevq tarybos nariq. Sprendimai priiman-ri posedf ie dalyvaujandiqiq nariq balsq daugura atr iru ar

slaptu balsavil-ru. Jeigu priin-rant sprendin-r4 nariq,balsai pasiskirsto po l.vgiai. sprendirnq lemia
Progimnazijos tevq tarybos pirmininko balsas.
72. Proginnazijoje veikia mokiniq taryba

-

tai Progirnnazijos mokiniq savivaldos institucija,

atstovaujanti visiems Progimnazijos mokiniarns. Progimnazijos mokiniq savivaldos institucija
kuriarna vadovaujantis demokratiniais rinkimq principais, atsiZvelgiant i mokiniq poreikius'
progimnazijos veiklos tradicijas. Mokiniq tarybai vadovauja pinr-rininkas, renkamas dvejierns
metams atviru balsavirnu paprasta balsq dauguma pinnajame mokiniq tarybos posedyje. Mokiniq
taryba veikia pagal Siuos Nuostatus. Mokiniq tarybos veikl4 inicijuoja ir kooldinuoja Progininazijos

direktoriaus paskirtas Progimnazijos mokytojas.
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73. Mokiniq tarybos kompetencija:

73.1. pagal kompetencij4 inicijuoja ir organizuoja neformahj! mokiniq ugdym4, laisvalaiki,

I

socialinE veikl4 ir paramE; svarsto mokiniq saviraiikos Progimnazijoje klausimus;
73.2. priirna sprendimus del mokiniq pasitarirnq, susirinkimq, konferencijq ar kitokiq samblriq
suSaukimo, teikia siilyrnus del neformalaus ugdyrno organizavimo;

73.3. bendradarbiauja su Progimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis,
socialiniais pafineriais, kitq mokyklq rnokiniq savivaldos instituc ij ornis;

73.4. pagal kompetencij4 svarsto ir teikia siDlymus del mokiniq elgesio Progimnazijos darbo
tvarkos taisyklese, Bendruomends nariq elgesio normose.
73.5. padeda organizuoti rukvmo. alkol.rolizrno ir narkornanijos prevencij4;

73.6. teikia siul,vmus Progirnnazijos vadovui del saugios

ir mokymuisi palankios

aplinkos

uZtikrinimo. Vykdo prevencines programas ir akcijas prieS srnurl4:
73.7. deleguoja atstovus i Progimnazijos taryb4.

74.

I

pageidaut ina

Mokiniq taryb4

-

k

septl

ni

nariai renkami slaptu balsavimu i5 7

8 klasiq rnokiniq,

la>iq seniiinai.

75. Posedis yra teisetas. jei jame dal.vvauja ne maZiau kaip du treddaliai visq rnokiniq tarybos
nariq. Nutarin.rai priimami posedl,je dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jeigu priimant nutarim4 nariq
balsai pasiskirsto po lygiai, nutarim4 lemia rnokiniq tarybos pirmininko balsas.
76. Mokiniq tarybos darbas organizuojarnas pagal mokiniq tarybos parengt4 veiklos planq.
77. Mokiniq taryba renkama dvejiems metams. Mokiniq tarybos posedZiai

kvieiiami ne rediau

kaip du karlus per metus.

78. Progimnazijos mokiniq tarybos narir.ri iSl'1-kus i5 Progimnazijos ar del kitq slarbiq
prieZastill (liga) negalindiam dalyvauti mokiniq tarybos veikloje, ijo viet4 slaptu balsavirnu iki
veikiandios mokiniq tarybos kadencijos pabaigos iSrenkamas naujas nan

79.

s.

Progimnazijos savir.'aldos institucijos savo veikl4 organizuoja vadovaudamosi

Progimnazijos strateginiu planu, rnetiniu veiklos planu, ugdymo planais, Siais Nuostatais, Lietuvos
Respublikos istatymais ir kitais teises aktais.

79. Klasese renkami klasiq seniunai. Jie renkami dvejiems rnokslo metams klases mokiniq
susirinkime atviru balsavimu.

80. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio. lankornumo, saugumo uZtikrinimo

ir

kitais

aktualiais klausimais Progin.rnazijos direktorius gali organizuoti klasiq mokiniq tevq (kitr1 atstovrl
pagal istatym4), mokiniq, savivaldos institucijq vadovq pasitarirnus.
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VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

I

81. Progimnazijos darbuotojai priimami fdarb4 ir atleidZiarni iS darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo statvmr-r, Lietuvos Respublikos
f
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais
iq darbo santykius..

82. Progimnazijos darbuotojq atlyginimas uZ darbq mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Valstybes ir savivaldl biq istaigq darbuotojq darbo aprnokejimo ir komisijrl nariq atlygio
uZ darb4 istatymo

ir kitq

teises aktll nustat)ta tvarka bei Progimnazijos darbuotojq apmokejimo

sistema.

83. Progirnnazijos direktoriar"rs pavaduotojo (-q) ugdymui,

ugd_v-m4

organizuojandiq skyriq

vedejq- poskyriq vedejq, mokytojLl. kiQ pedagoginiq darbuotojq atestacija vykdonia ir tobulinama

jq

kvalifikacija Lietuvos Respublikos istary'mq, Lietnvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymq nltstatvta tvarka.

85. Progi,rnazijos vaclovo,

jo

pal aduoto.io (-q) ugdyrnui, ugd1m4 organizuojaniiq skyriq

vedejq veiklos veftinimas '"ykdornas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro

nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA
86. Progirnnazija valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivalclybes turt4,

ji

naudoja

ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos istatlmq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq
ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka.

87. Progirnnazijos leSo>:
87.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui
skirlos leSos ir Vilniaus n.riesto savivaldybes biudZetd le5os, skiriamos pagal patvirlintas sqmatas;
87.2. pajarnos uZ teikiamas

paslar_r_eas;

87.3. fondq, organizacijq, kitLl juridiniq ir fizinir-1 asmenq dovanotos ar kitais teisetais budais
perduotos leSos, tikslines paskirties IeSos pagal par,.edimr-rs;
87.4. kitos teisetu b[du igytos leios.
88. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustat.vta tvarka.
89. Progimnazijos buhaltering apskait4 tvarko ir finansines operaci_jas atlieka Vilniaus rniesto
savir.aldybes biudZetine fstaiga ..BiudZetiniq jstaigq buhalterine apskaita...
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90. Progimnazijos veiklos prieZi[r4 rykdo Vilniaus miesto savivaldybes rykdomoji institucija

Lietuvos Respublikos teises aktr4 nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama iSorinius vefiintojus.
9l . Progimnazijos finansines veiklos kontrolg v.vkdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

I

igaliotos institucilos ir savininkas.

92. Progirnnazijos valst-vbinf audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole.
Progimnazijos veiklos ir iSores finansini auditq atlieka Vilniaus miesto savivaldybes kontrolierius
(Savivaldybes kontroles ir audito taml-ba). Progirnnazijos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos vidaus kontroles

ir

vidaus audito istatymu

ir

kitais vidar-rs auclit4

reglarnentuojani iais teises ak tais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93. Progirmrazija turi interneto svetaing, atitinkandi4 Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytus reikalavirnus. lnformaciia visuornenei apie Progimnazijos veiklq teikian-ra Progimnazijos

intemeto svetaineje, prireikus teises aktq nustalv*ta tvarka Progimnazijos savininko interneto
svetainej e.

94. PraneSimai" kuriuos remiantis Lietuvos Respr-rblikos teises aktais ar Siais Nuostatais reikia

paskelbti vie5ai, skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinvj e ..Juridiniq
asmenq vieSi praneiimai".

95. Progimnazijos Nuostatus,
teises

jq

pakeitimus. papildyrnus tvirtina Plogimnazijos sar.'ininko

ir pareigas igyvendinanti institucija. Nuostatai iregistruojami Lietuvos Respublikos juridiniq

asmenq registre.

96. Progirnnazijos nuostatq pildymo ar keitimo iniciatyvos teisQ turi Progimnazijos savininko

il progimnazijos taryba.
'adovas
97. Progimnazijos nuostatq papildl'niai ir (ar1 pakeitirnai derinami su Progimnazijos taryba.

teises ir pareigas igyvendinanti institucija, Progimnazijos

98. Progimnazija reorganizuo.iama" likviduojarna ar pefivarkoma, Progimnazijos struktlros
pefivalka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
99. Apie Progimnazijos reorganizavim4. Iikr.'idavim4 ar peftvarkymE, progimnazijos grupds ar

tipo pakeitimE praneSama Progirnnazijos bendrr:omends nariams Lietuvos Respublikos Svietimo
istal1 rno nustatyta

1r

arka ir terminais.
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