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PATVIRTINTA
Siauliq rajono savivaldybes tarybos
2019 m.lapkridio 12 d. sprendimu Nr. T-354

Srlur,rg R. KURSENU srAsro ANGLrcKro pRoGrMNAZrJos NUosrATAr

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos (toliau * Progimnazija) teising
form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq ir jos
kompetencij4, buveing, mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo
fomas, veiklos teisini pagrind4, sritis, rii5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo
prbgramas, mokymosi pasiekimq lteisinimo dokumentq i5davimq, mokyklos ieises ir pareigas,
veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolg, Progimnazijos
veiklos prieLrir4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazija,
trumpasis pavadinimas - Kur5enq Stasio Anglickio progimnazija. Progimnazija iregistruota
Juridiniq asmenq registre, kodas 190057176.

3. |staigos veiklos pradiia- 1940 m. rugsejo 1 d.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Progimnazijos priklausomybe - savivaldybes.
6. Progimnazijos savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau

nn05 fi 4, adresas - Vilniaus g. 263, IJI-7 6337 Siauliai.
- Savivaldybe), kodas

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq rajono
savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).

8. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Siuose Nuostatuose jos
kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Progimnazijos buveine - Kaprl g.9, Ll-81154 Kur5enai, Siauliq rajonas. Elektroninis
pa5tas anglickio.pm@gmail.com. Interneto svetaine http://www.anglickiopm.lt/. Viesi
prane5imai skelbiami istaigos interneto svetainej e.

10. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
11. Progimnazijos tipas - progimnazija, kodas 3129.
12. Progimnazijos paskirtys:
12.1. pagrindine paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31291100;
12.2. kita paskirtis - mokykla, skirta i5skirtiniq gabumq matematikai, gamtos mokslams,

technologijoms ir inZinerinei klrybai turintiems mokiniams (inZinerinio ugdymo klas6, kodas
21010s).

13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos ir biidai:
14.1. mokymosi formos: grupinio mokymosi (kodas 40) ir pavienio mokymosi (kodas 50);
14.2. mokymo proceso organizavimo bfldai: kasdienis (kodas 401), neakivaizdinis (kodas

402), individualus (kodas 501), savaranki5kas (kodas 502), nuotolinis (pavienio mokymosi forma,
kodas 503).

15. Progimnazija vykdo Sias programas:
15.1. formaliojo Svietimo: prie5mokyklinio ugd5rmo; pradinio, pritaikyt4 ir individualintot1

pradinio ugdymo; pagrindinio (I dalies), pritaikyt4 ir individualintotq pagrindinio ugdymo (i
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dalies); suaugusiqjq pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies); specializuoto ugdymo krypties
(pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) kartu su inZineriniu ugdymu);

1 5.2. neformaliojo Svietimo.
16. Progimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Lietuvos Respublikos

herbu ir Progimnazijos pavadinimu, antspaud4 su Siauliq rajono savivaldybes herbu ir
Progimnazijos pavadinimu, blank4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos

iregistruotuose bankuose, atributikq, savo veiklq grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau * Svietimo, mokslo ir sporto ministras)
isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOI(YMOSI PASIEKIMUS ITEISINANEIU
DOKUMENTU ISDAVIMAS

' 17. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
, 18. Progimnazijos Svietimo veiklos ruSys:

18.1. pagrindine veiklos rii5is - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
18.2.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
18.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.4. kult[rinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.6.Svietimui b0dingg paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

19.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.3. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
19.4. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91;
19.5. kita veikla, neprie5taraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
20. Progimnazijos veiklos tikslas - suteikti asmeniui dorines, sociokultfirines ir pilietines

brandos pagrindus, bendrqji ra5tingum4, technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdytl tautini
s4moningum4, i5ugdyi siekim4 ir gebejim4 apsisprgsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

2 I . Progimn azijos veiklos uZdaviniai:
2l .1 . u1tiktinti prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdym4 mokykloj e;
2l.2.uLtik{inti kokybi5k4 pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) programq vykdymq;
21.3. uLrikrinti kokybi5k4 suaugusiqjq pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo (I dalies)

programq vykdymq;
21.4. ui,tlk;inti kokybi5k4 specializuoto ugdymo krypties (pradinio ir pagrindinio ugdymo (I

dalies) kartu su inZineriniu ugdymu) programq. igyvendinim4;
21.5. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir saviraiSkos poreikius;
21.6. teikti mokiniams Svietimo pagalbq;
21.7. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplinkq.
22. Yykdydama pavestus uZdavinius, Progimnazija:
22.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis bei specializuoto ugdymo krypties (pradinio ir pagrindinio ugdymo (I dalies) kartu su
inZineriniu ugdymu) programa, atsiZvelgdama i vietos ir Progimnazijos bendruomenes reikmes,
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konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir
paZangos vertinimo ugdymo procese informacij4, pasiekimq tyrimq, Progimnazijos veiklos
isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuojaugdymo turini;

22.2. rengia neformaliojo vaikq Svietimo programas;
22.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
22.4. atlieka mokinio specialiqjrl ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja

mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymg Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustat5.ta tvarka;

22.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningumq, paffiotizm4, puoselejandioms kulmring ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

22.6. dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;
22.7. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqiq pedagoging,

specialiqj4 pagalbq, vykdo mokiniq sveikatos prieZiiir4, profesini orientavim4, vaiko minimalios
prieZiiiros priemones teises aktq nustatSrt a tv arka;

22.8. organiztoja papildomas paslaugas (klubus, blrelius, popamoking mokiniq prieiliirq,
pailgintas dienos grupes, stovyklas, ekskursijas, tevq Svietim4 ir kt.) teises aktq nustatyta tvarka;

, 22.9. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacij4;
22.10. uZtikrina higienos norrnas, teisOs aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4,

mokymosi ir darbo aplinkq;
22.IL vykdo ugdymo pasiekimq patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose

mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, vertina ir isivertina savo veikl4;
22.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq materialing bazg,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
22.13. vie5ai skelbia informacij4 apie Progimnazijos veikl4;
22.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
23. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka.

UI SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PARBIGOS

24. Progimnazlja, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4
ugdym4(si);

24.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti Balies ir tarptautinius

Svietimo projektus;
24.4. teisds aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
24.5. gautiparumq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.6. nusta$i teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kiq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;

24.7. Progimnazrla turi ir kitas teises, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises
aktams.

25. Progimnazijaprivalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei,
sudaryti mokiniams higienos nornas atitinkandias ugdymosi s4lygas, teises aktq reikalavimus
atitinkandi4 sveikq, saugi4, uLkertanli1keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams
aplink4. Sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
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ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos
gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto minisffo patvirtintas
Rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose bei vykdyti kitas teises aktuose
nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VE IKL OS ORGANIZAYIMAS IR VALDYMAS

26. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymo tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojami teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius skiriamas penkeriq
metq kadencijai ir atleidZiamas teises aktq numatSrta tvarka. Progimnazijos direktorius pavaldus ir
atskaitingas Savivaldybes tarybai, Savivaldybes merui bei Savivaldybes administracijos direktoriui,
neperZengiant Savivaldyb6s tarybos administracijos direktoriui suteiktq igaliojimq.

27. Progimnazijos veikla organizuojamapagalProgimnazijos direktoriaus patvirtint4:
27.1. strategini plan4, kuriam yrapritarta Progimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu ir

S avivaldybes administracij o s direktori aus isakymu ;' 27.2. metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir metinis veiklos
planas yra suderintas su Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriumi;

27.3. Progimnazijos ugdymo planq, suderint4 su Progimnazijos taryba ir Savivaldybes
administracijos direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu.

28. Progimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
28.1. tvirtina Progimnazijos vidaus strukt[r4, Progimnazijos darbuotojq pareigybiq s4rasq,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
28.2. uZtikrina Progimnazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4;
28.3. vadovauja Svietimo progamq rengimui irjq igyvendinimui;
28.4. nustato direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
28.5. tvirtina Progimnazijos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kiq teises aktq nusta[rta tvarka priima i darb4 k atleid1ia iI jo progimnazijos
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28'6. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis
teises aktq nustatyta tvarka;

28.7. vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, Progimnazijos darbo tvarkos
taisyklemis, nustato Progimnazijos darbuotojq ir mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

28.8. suderings su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
28.9. atsako uL, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos

informacijos skelbim4, demokratin! Progimnazijos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus
santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus rprerrdirnrs,
Progimnazijos bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesin!
tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiskoms ii
Zalingiems iprodiams aplink4;

28.10. organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius
i5teklius;

28.11. leidZia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
28.12. sudaro teises aktg nustatytas komisijas, darbo grupes ir metoding taryb4;
28.13. sudaro Progimnazijos vardu sutartis, reikalingas Progimnazijos funkcijoms atlikti;
28.14. organintoja Progimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
28.15. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turt4 ir juo disponuoja;
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r[pinasi intelektiniais, materialiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikina jq optimalq valdym4 ir
naudojim4;

28.16. teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ Progimnazijos finansing veikl4, svarsto ir
priima sprendimus, susijusius su Progimnazijos le5q (iskaitant le5as, skirtas Progimnazijos
darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojimu ir disponavimu juo;

28.17. uZtikrina nuoseklq Progimnazijos vidaus kontroles sistemos veikim4 ir jos
tobulinim4;

28.18. rtipinasi Progimnazijos darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas kelti
kvalifikacijq, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir
organizuojajq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto minisho nustatyta tvarka;

28.19. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
28.20. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,

mokyojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnyba ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

28.2 L atstovauj a Pro gimnazij ai kito se institucij o se ;, 28.22. dali savo funkcijq, teises aktq nustatyta tvarka, gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams;

28.23. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios prieZi[ros ir istatymo nustatla tvarka
kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del vaiko minimalios ir vidutines prieZilros
istatyme numatytq priemoniq skyrimo vaikui;

28.24. uZ mokinio elgesio normq paZeidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numa$rtas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme ir
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijose del poveikio priemoniq
taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;

28.25. Progimnazijos direktoriui nesant mokykloje (sergant, i5vykus i komandiruotg,
atostogq metu ir pana5iais atvejais), jo funkcijas atlieka vienas i5 direktoriaus pavaduotojq
ugdymui;

28.26. kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai
svarstyti bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustat5rtus reikalavimus ;

28.27. uZtikrina teises aktg nustatlrta tvarka teikiamq finansiniq, biudZeto vykdymo
ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq teisingumq;

28.28. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustat5rtas funkcijas.
29. Progimnazijos direktorius atsako tL, tai, kad Progimnazljoje b[tq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitg teises aktq, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustat5rtq tikslo ir uZdaviniq
igyvendinimq, mokyklos veiklos rezultatus, tt gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiEros
priemoniq igyvendinim4.

30. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais Progimnazijos direktorius organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos
specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

31. Progimnazljoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodine
taryba. Jai vadovauja metodines tarybos nariq i5rinktas vadovas. Metodines tarybos veikl4
koordinuoj a direktorius arba direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

32. Metodines tarybos nariai yra direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei ugdymo sridiq
mokomqiq dalykq mokytojq deleguoti atstovai. Metodine tarybaplanuoja ugdymo turini:

32.1. aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjq dalykq, dalykq
modu liq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiii los ;

32.2. atre*a, integruoja ir derina dalykq mokymo turini;
32.3. susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomUiq dalykq planq rengimo principq ir

tvarkos;
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32.4. parenka vadovdlius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojim4;
32.5. ivertina ugdymo procese mokiniq sukauptq patynm4;
32.6. susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo bfldU;
32.7. konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq

poreikiq mokiniq ugdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq problemq sprendimo bldq ir darbo
metodikos;

32.8. dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus, aptaria mokiniq elgesio, jq lankomumo
gerinimo, mokyrnosi kriiviq optimalumo klausimus;

32.9. dalijasi gerqja patirtimi, aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
Progimnazijos veiklos tikslais. Keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kiq mokyklq
metodinemis tarybomis.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJO S SAVIVALDA

. 33. Progimnazijos taryba Wa auk5diausioji Progimnazijos savivaldos institucija,
atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tdvams (globejams, rtipintojams) ir vietos bendruomenei.
Progimnazijos taryba padeda demokrati5kai valdyti Progimnazij4, sprgsti Progimnazijai aktualius
klausimus.

34. Progimnazijos taryba sudaroma i5 Progimnazljoje nedirbandiq mokiniq tevq (globejq,
r[pintojq), Progimnazijos mokytojq, mokiniq atstovq. Progimnazijos taryba sudaroma trijq metq
kadencijai.

35. Narius i Progimnazijos taryb4 lygiomis dalimis atviru balsavimu renka: penkis tews
(globejus, r[pintojus) - visuotinis tevq susirinkimas, penkis mokytojus - mokytojq taryba, penkis
5- 8 klasiq mokinius - mokiniq taryba. Progimnazijos tarybos narys gali btti renkamas ne daugiau
nei trims kadencijoms i5 eiles. Nutrtikus Progimnazijos tarybos nario lgaliojimams pirma laiko,
naujas tarybos narys renkamas Siame punkte nustatyta tvarka.

36. Progimnazijos txybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame
mokyklos tarybos posedyje. Progimnazijos direktorius negali blti mokyklos tarybos pirmininku.

37. Progimnazljos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus.
Progimnazijos tarybos pirmininkas kviedia Progimnazijos tarybos posedZius. Jei jo nera, igaliojimus
i5 1/3 i5rinktq tarybos nariq gavgs tarybos narys privalo su5aukti tarybos posedi, jei to ra5tu
reikalauja ne maLiau kaip 1/3 i5rinktq tarybos nariq. Karhr su reikalavimu pateikiami svarstytini
klausimai. Esant botinumui, Progimnazijos tarybos posedZius gali inicijuoti ir Progimnazdos
direktorius. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Progimnazijos direktorius (direktoriaus
pavaduotojas ugdymui) Progimnazijos tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

38. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
38.1. vertina Progimnazijos vadovo metq veiklos ataskait4;
38.2. teikia siiilymus del strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
38.3. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui,

Nuostatams, kitiems Progimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, svarsto
Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

38.4. teikia si[lymq Progimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Progimnazij os vidaus struktiiros tobulinimo ;

38.5. kolegialiai svarsto Progimnazijos lesq naudojimo klausimus;
38.6. iSklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifrlymrtr Progimnazijos

direktoriui del Progimnazij os veiklos tobulinimo;
38.7. teikia siflymus del Progimnazijos materialinio aprflpinimo, veiklos tobulinimo;
38.8. svarsto mokytojq, mokiniq ir tevq (globejq,'riipintojq) savivaldos institucijq ar
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mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus Progimnazijos direktoriui;
38.9' teikia si[lymq del Progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygq sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

38.10. svarsto ir kitus Progimnazijos veiklos organizavimo klausimus.
39. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams ir Siuose

Nuostatuose nustatytai kompetencijai.
40. Progimnazijos taryba uZ savo veiklq vienE kart4 per metus atsiskaito bendruomenei.
41, Mokytojq taryba - nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdyrno kokybei uZtikrinti. f4 suaaio
Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys
mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo pror.."
dalyvauj antys asmenys.

42. Mokytojq tarybai vadovauja
43. Mokytojq tarybos posedZius

jame dalyvauja du treddaliai mokytojr4
nariq balsq dauguma.

' 44. Mokytojq taryba svarsto ir
kompetencijos klausimais.

45. Progimnaztloje nuolat veikia Progimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq
taryba. Mokiniq tarybos naiai yra 5-8 klasiq mokiniq susirinkimu deleguoti atstovai. I5 kiekvienos
klases deleguojama po 2 atstovus. Mokiniq tarybos sudeti kasmet tvirtina Progimnazijos
direktorius. Mokiniq tarybai vadovauja jos nariq susirinkime i5rinktas pirmininkas. Susirinkimas
teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip puse mokiniq tarybos nariq. Nutarimai priimami
susirinkime dalyvavusiq nariq balsq dauguma, kai dalyvauja ne maLiau kaip pur. visq
Progimnazijos mokiniq tarybos narirtr. Mokiniq taryba inicijuoja ir padeda organizuoti
Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia riutyr.rq del ugdymo
organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq pl6tros, socialines veiklos, organizuoja
savanoriq judejimE, dalyvauja rengiant Progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus,
svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del mokiniq tarybos veiklos
organizavimo, deleguoja narius i Progimnazijos taryb4.

46. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams ir jq tevams (globejams, r[pintojams) aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius
gali organizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) pasitarimus.

W SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

47. Darbtotojai i darb4 Progimnazijoje priimami ir atleidZiami iB jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

48. Progimnazijos darbuotojams uZ darbq mokoma Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

49. Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokyojai ir Svietimo
pagalbq teikiantys specialistai kvalifikacijq tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka. Mokyojai bei Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi Svietimo, mokslo ir sporto minisho
nustatyta tvarka.

Progimnazij os direktorius.
Saukia Progimnazijos direktorius. posedis yra teisetas, jei

tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq

priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustatytos
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