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tsEGISTRUOTA

PATVIRTINTA
x.
Siauliq rajono savivaldybes tarybos
2021m.liepos 27 d. sprendimu Nr. T-230

Sr.Luuql R. KURSENU srASIo ANGLTcKIo pRoGIMNAZTJos NUosrATAr

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kursenq Stasio Anglickio progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostafai)
reglamentuoja Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos (toliau - Progimnazija) teising
form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos
kompetencij4, buveing, mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo
formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, r05is, tiksl1, uidavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo
programas, mokyrnosi pasiekimq iteisinimo dokumentq i5davimq, mokyklos teises ir pareigas,
veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darbq, jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacijq, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Progimnazijos
veiklos prieliurq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazija,
trumpasis pavadinimas - Kur5enq Stasio Anglickio progimnaz4a. Progimnazija iregistruota
Juridiniq asmenq registre, kodas 190057176.

3. {staigos veiklos pradlia- 1940 m. rugsejo 1 d.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Pro gimnazij o s priklausomybe 

_- savivaldybes mokykla.
6. Progimnazijos savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe), kodas

llll05l74, adresas - Vilniaus g.263,LT-76337 Siauliai.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucija - Siauliq rajono

savivaldybes taryba.
8. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

Respublikos biudzetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir siuose
kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Progimnazijos buveine * Kapu g. 9, 81154 Kursenai, Siauliq rajonas.
10. Progimnazijos grupe - bendroio ugdymo mokykla, kodas 3120.
11. Progimnuri3o, tipas - progimiaz4-a, todas Zig,
1 2. Progimnazijos paskirtys:
12.1. pagrindine paskirtis - progimnazijos tipo progimnaztla,kodas 31291100;
12.2. kita paskirtis - mokykla, skirta i5skirtiniq gabumq matematikai, gamtos mokslams,

technologijoms ir inZinerinei ktirybai turintiems mokiniams (inZinerinio ugdymo klase, kodas
21010s).

13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos ir b[daii
14.1. mokymosi formos: grupinio mokymosi, kodas 40, pavienio mokymosi, kodas 50;
14.2. mokymo proceso organizavimo bfrdai: kasdienis, kodas 401, neakivaizdinis, kodas

402, nuotolinis (grupinio mokymosi forma), kodas 403, individualus, kodas 501, savarankiSkas,
kodas 502, nuotolinis (pavienio mokymosi forma), kodas 503, ugdymosi Seimoje (pavienio
mokymosi forma).

15. Progimnazija vykdo prieSmokyklinio, pradinio, pritaiky4 ir individualizuotqpradinio,
pagrindinio (pirmos dalies), pritaiky4 ir individualizuotq pagrindinio (pirmos dalies), suaugusiqjq
pradinio ir pagrindinio (pirmos dalies) ugdymo programas, specializuoto ugdymo krypties (pradinio
ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies kartu su inZineriniu ugdymu) programQ bei neformaliojo
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Svietimo programas.
16. Progimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: mokymosi

pasiekimq paZymejim4, pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimq, pagrindinio ugdymo pasiekimq
pazlrmejim4, paiymdjim4 baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmaiq dali, pradinio
i5silavinimo paZymej i mq, p aZym4.

17. Progimnaztla yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Lietuvos Respublikos
herbu ir Progimnazijos pavadinimu, antspaud4 su Siauliq rajono savivaldybes herbu ir
Progimnazijos pavadinimu, blank4, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos
iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veiklq grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos istatymais, 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 RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU
DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Progimnazijos Svietimo veiklos ru5ys:
19.1. pagrindine veiklos ni5is -pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.r0;
19.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
19.2.1. prieimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
19.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
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;
19.2.6.5vietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
20. 1 . vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55 .20.20
20.2. kifi+ maitinimo paslaugq teikimas, kodas 5 6.29 ;
20.3. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
20.4. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas 88.91;
20.5. k[rybine, menine ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
20.6. bibliotekq ir archyvq veikla, kodad!91.01;
20.7. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
20.10. kita veikla, nepriestaraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
21. Progimnazijos veiklos tikslas - suteikti asmeniui dorinds, sociokulturines ir pilietines

brandos pagrindus, bendrqji raStingum4, technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdytl tautini
sQmoningum4, i5ugdyi siekim4 ir gebejim4 apsisprgsti, pasirinkti ir mokytis toliau.

22. P ro gimnazij os veiklos uZdaviniai :

22.1. uZtikrinti kokybi5k4 prie5rnokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo (pirmos dalies),
suaugusiqjq pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo (pirmos dalies), specialiiuoto ugdyrno
krypties (pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmos dalies) kartu su inZineriniu ugdymu) prog*q
vykdym4;

22.2. sudaryti sqlygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
22.3 . teikri mokiniams Svietimo pagalb4
22.4. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4

Zalingiems iprodiams aplink4.
23. Progimn azijos funkcij os :

keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

23.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis
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programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Progimnazijos bendruomenes reikmes, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebdsenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
ugdymo procese informacij4, pasiekimq tyrimq, Progimnazijos veiklos fsivertinimo ir iSorinio

vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
23.2. rengia neformaliojo vaikq Svietimo programas;
23.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
23.4. atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirminf ivertinim4, organizuoja

mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

23.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq orgaruzacrloms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningumq, patriotizm4, puoselejandioms kultUring ir socialing brand4,

padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius ;

23.6. dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;
23.7. teik,ra informacinE, psichologing, socialing pedagoging, specialiqi4 pedagoging,

speciali4j4 pagalbq, uZtikrina mokiniq sveikatos pneilitxq, profesini orientavim4, vaiko minimalios
prieZiuro s priemone s tei se s aktq nustatyt a tv arka;

23.8. organizuoja tevq (globejq, rflpintojq) (toliau - tevai) pageidavimu jq mokamas
papildomas paslaugas (klubus, burelius, popamoking mokiniq prieliurE, pailgintos dienos grupes,

stovyklas, ekskursijas, tevq Svietim4 ir kt.) teises aktq nustatytatvarka;
23.9. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacrj4;
23.10. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4,

mok5rmosi ir darbo aplink4;
23.11. vykdo ugdymo pasiekimq patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose

mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, vertina ir isivertina savo veikl4;
23.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing b*Q,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
23 .13 . organizuoj a mokiniq maitinimq Progimnazij oj e ;

23.14. vie5ai skelbia informacij4 apie Progimnazijos veikl4;
23.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
24. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatlta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

!:.,

25. Progimnazrla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

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

25.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniaus irjuridiniais asmenimis;
25.3. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustaty,ta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius

Svietimo projektus;
25.4. teises aktq nustatlta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
25.5. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
25.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

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

25.7. naudotis kitomis teisdmis, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises aktams.
26. Progimnazija privalo :

26.1. ttifril<rinti geros kokybes 5vietim4, atvirum4 vietos bendruomenei;
26.2, sudaryti mokiniams higienos noffnas atitinkandias ugdymosi s4lygas, teises aktq

reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir



Zalingiems iprodiams aplink4;
26.3. sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos
gyvensenos skatinim4, fgyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas
Rekomendacij as del smurto prevencij os igyvendinimo mokyklose ;

26.4. skelbti Progimnazijos interneto svetaineje ir kitose visuomends informavimo
priemonese informacij4 apie Progimnazijos r,ykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo
programas, jt+ pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq
kvalifikacij4, veiklos kokybes fsivertinimo ir i5orinio vertinimo rezultatus, Progimnazijos
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas Progimnazijos vykdomas veiklas;

26.5. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymo tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojami teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius skiriamas penkiq
metq kadencijai ir atleidZiamas teises aktq numatyta tvarka. Progimnazijos direktorius pavaldus
Savivaldybes merui, atskaitingas teises aktuose numatytoms institucijoms.

28. Progimnaziios veikla organizuojamapagal Progimnazijos direktoriaus patvirtint4:
28.1. strategini plan4, kuriam yra pritarla Progimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu ir

S avivaldybes administracij o s direktoriaus isakymu;
28.2. metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Progimnazijos taryba ir metinis veiklos

planas yra suderintas su Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriumi;
28.3. Progimnazijos ugdymo plan4, suderint4 su Progimnazijos taryba ir Savivaldybes

administracijos direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu.
29. Progimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
29.1. tvirtina Progimnazijos vidaus struktfrr4, Progimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ras4,

nevir5ydamas nustatl.to didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
29.2. vadovauja Progimnazijos strateginio ir metinio veiklos plano, Svietimo programq

rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq
igyvendinimui, j uos tvirtina, organizuoj a jq ig).vendinim4;

29.3. teises aktq nustatlta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo Progimnazijos darbuotojus,
tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

29.4. piima mokinius Savivaldybes tarybos nustatl,ta tvarka, sudaro mokymo sutartis
teises aktq nustaft a tv arka;

29.5. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

29.6. suderings su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
29.7. organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

29.8.leidLia isakymus, vykdo jq igyvendinimo kontrolg;
29.9. sudaro teises aktq nustatltas komisijas, darbo ir metodines grupes;
29.10. sudaro Progimnazijos vardu sutartis, reikalingas Progimnazijos funkcijoms atlikti;
29.11. organizuoja Progimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
29.12. teises aktq nustatlta tvarka.valdo, naudoja Progimnazijos turt4, le5as ir jais

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrini jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

29.13. kartu su Progimnazijos taryba sprendZia Progimnazijai svarbius ugdymo ir aplinkos

:i.

1ri
il.l

I:l

li



5

gerinimo klausimus;
29.14. rupinasi Progimnazijos darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti

kvalifikacij4, mokyojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestiotis ir
organizuoja jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

29.15. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
29.16. bendradarbiauja su mokiniq tdvais, pugutUa *okirriui, mokytojui ir mokyklai

teikiandiomis fstaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko tlisiq
apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq up.urrgoJ srityje;

29.17 . imasi priemoniq, kad laiku bU.tq suteikt a pagalba vaikui ii mokiniui, Lurio atLvilgiu
buvo panaudotas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobfrdZio isnaudojimas, ir apie 

-tai

informuoja suinteresuotas institucij as;

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVTVALDA

33. Progimnazijos savivaldos institucijos yra Sios:
33. 1. Progimnazijos taryba;
33.2. Mokyojq taryba;
33.3. Mokiniq taryba;
33.4. Tevq komitetai.

r

29 . | 8 . atstovauj a Pro gimnazij ai kito se institucij o se ;
29.19. dali savo funkcijq, teises aktq nustatyta tvarka, gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams;
29.20. kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines

prieZiiiros priemoniq vaikui skyrimo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros
i statymo nustatlrta tvarka;

29.21- skiria mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numafrtas Lietuvos
Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme, uZ mokinio elgesio nonnq paZeidim4;

29.22. kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai
svarstyti bei vieSai paskelbia savo metq veiklos ataskait4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

29-23. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
30. Progimnazijos direktorius atsako ut tai, kad Progimnazijoje butrl laikomasi istatymq irkitq teises aktt4, ui, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 1O straipsnyje nurodytor irr'fo.-u.i.1o,

skelbimq, demokratini Progimnazrlos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius,
Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, progimnazijos
bendruomenes nariq informavim4, Progimnazijos darbuotojq profesini touule3im4,'sveif4, ,uuii4,
uZkertandiQ keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiskoms iiialingiems iproiiams aplink+;

31. Progimnazijoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti' sudaromls -ot yto.lq
metodines grupes ir Metodine taryba, kuriq veikla organizuojama-pagal progimnazijos direkto;ia;;
nustatyt4 tvark4.

32. Darbo tarybos ar profesines sQiungos veikla Progimnazijoje organizuojama teises aktq
nustatyta tvarka.

34. Progimnazijos taryba yra auk5diausioji Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti
mokinius, jq tevus, mokytojus ir vietos bendruoming. Piogimnazijos taryba padeda demokrati5kai
valdlti Progimnazii 4, sprgsti progimnazij ai aktualius iclausimus.

35. Progimnazijos taryba sudaroma i5 13 nariq: keturiq mokiniq tew, nedirbandiu
Progimnazijoje, keturiq Progimnazijos mokytojq, keturiq mokiniq ir vieno Si"riirl-;;j;;;
savivaldybes Kur5enq miesto senitnijos (toliau Kursentl miesto senilnija) ,.riunuieio.
Progimnazijos taryba renkama trejiems metams. Progimnazi.los taryUos narys gali btti renkamas ne
daugiau nei trims kadencijoms i5 eiles. Progimnazi3oi airetcttrius negali uuii n-rogimnazijos tarybos
nariu.



36. Narius i Progimnazijos tarybq atuiru balsavimu renka: tevus - Tevq komiteq
pirmininkai_, mokytojus - Mokyojq taryba, 5-8 klasiq mokinius - Mokiniq taryba. Senifrnaiti
deleguoja Siauliq rajono savivaldybes Kur5enq miesto seniunijos seniunaidiq ,,rligu. Nutrukus
Progimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas Siam" punkte
nustatSrta tvarka.

37. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame
mokyklos tarybos posedyje. Siame posedyje i5renkamas ir Progimnazijos tarybos sekretorius.

38. Progimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus.
Progimnazijos tarybos posedZius kviedia Progimnazijos tarybos pirmininkas. Jei jo nera, lgaliojimus
i5 1/3 i5rinktq tarybos nariq gavgs tarybos narys privalo su5aukti tarybos posedi, jei to ra5tu
reikalauja ne maiiau kaip ll3 i5rinktq tarybos nariq. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstytini
klausimai. Esant butinumui, Progimnazijos tarybos posedZius gali inicijuoti ir progimnazijos
direktorius. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 nariq. Nutarimai priimami
posedyj e dalyvauj andiqjq balsq dauguma.

39. Be Progimnazijos tarybos nariq i posedi gali bflti kviediamas progimnazijos
direktorius, direktoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, remejai, vietos ir progimnuriio.
bendruomenes nariai, nesantys Pro gimnaz ij os tarybos nariai s.

40. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
40. 1 . vertin a Pro gimnazij os vadovo metq veiklos ataskait4;
40.2. telkia sitlymus del Progimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
40.3. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui,

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

40.4. teikia sirilymus Progimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Progimnazij os vidaus strukturos tobulinimo;

40.5. kolegialiai svarsto Progimnazijos lesq naudojimo klausimus;
40.6. i5klauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siolymus progimnazijos

direktoriui del Progimnazij os veiklos tobulinimo ;
40.7. teikia sifrlymus del Progimnazijos materialinio aprfipinimo, veiklos tobulinimo;
40.8. svarsto mokytojq, mokiniq ir tevq savivaldos institucijq at progimnazijos

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siDlymus Progimnazijos direktoriui;
40.9. teikia siulymus del Progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygq sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir 
-intelektinius

iSteklius;
40.10. svarsto ir kitus Progimnazi.los veii<los orgatizavimo klausimus.
41. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams ir Siuose

Nuostatuose nustatytai kompetencij ai.
42. Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito progimnazijos

bendruomenei.
43. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija moky.tojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei uZtikrinti. f4 suOaro
Progimnazijoje dirbantys moky'tojai, ugdymo procese dalyvaujantys Progimnazijos direi<toriaus
pavaduotojai ugdymui, Svietimo pagalb1 teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvauj antys asmenys.

44. Mokyojq tarybai vadovauja Mokytojq tarybos pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu
pirmajame Mokytojq tarybos posedyje. Siame posedyje renkamas ir Mokytojq tarybos sekretorius.
Mo$toj q tarybos pirmininkas ir sekretorius renkam i 2 mei4kadencij ai.

45. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokytojq tarybos pirmininkas. Posedis yra teisetas,
jei jame dalyvauja 213 Mokyojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvawsiq nariq
balsq dauguma.

46. Mokyojrl taryba:
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46.1 . aptaia praktinius Svietimo organizavimo klausimus;
46.2. svarsto optimaliq mokymosi s4lygq sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4;
46.3. analizuoja ugdymo plantl, veiklos ir ugdymo programq realizavimq;
46.4. nustato bendrqj4 mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo informacijos rinkimo,

f,rksavimo bei jos panaudojimo tvark4;
46.5. aprobuoja ugdymo dali, atitinkandi4 Progimnazijos veiklos kryptis, regiono Svietimo

nuostatas;
46.6. sprendZia mokiniq sveikatos, mokymosi, mitybos klausimus;
46.7. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu ir veikla susijusius klausimus;
46.8. svarsto ir priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustatytos kompetencijos

arba Progimnazij os direktoriaus teikiamais klausimais.
47. Mokiniq taryba - nuolat veikianti Progimnazijos mokiniq savivaldos institucija.

Mokiniq tarybq sudaro 5-8 klasiq mokiniq susirinkimo deleguoti atstovai. I5 kiekvienos klases
deleguojama po 2 atstor,us. Mokiniq tarybos sudeti kasmet tvirtina Progimnazijos direktorius.
Mokiniq tarybai vadovauja Mokiniq tarybos pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame
Mokiniq tarybos susirinkime. Susirinkimas teisetas, jeigu jame dallvauja ne maLiat kaip puse
mokiniq tarybos nariq. Nutarimai priimami susirinkime dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

48. Mokiniq taryba:
48.1. inicijuoja ir padeda

prevencmes programas;
48.2. teikia sitilymq del ugdymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq

pletros, socialines veiklos;
48.3. organizuoja savanoriq veikl4;
48.4. dalyvauja rengiant Progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
48. 5, svarsto Pro gimnazij o s direktoriaus teikiamus klausimus ;

48.6. susitaria de1 Mokiniq tarybos veiklos organizavimo;
48.7. deleguoja narius I Progimnazijos taryb4.
49. Tevq komitetai yra Progimnazijoje suformuotq klasiq mokiniq tevq savivaldos

institucijos. Kiekvienos klases tevq komitetui vadovauja klases tevq susirinkimo metu i5rinktas
pirmininkas, kuris iSrenkamas vieneriq metq kadencijai.

50. Tevq komitetai:
50.1. su klases vadovu aptana mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo,

maitinimo organizavimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
50.2. padeda organizuoti renginius, edukacines i5vykas;
50.3. padeda kurti edukacing aplink4, Wtdyti profesini orientavim4;
5 0. 4. dalyvauj a ter,q diskusij o se, mokyklo s renginiuo se ;

50.5. deleguoj a narius i Progimnazij os taryb4;
50.6. teikia sitlymus Progimnazijos tarybai ir progimnazijos direktoriui.
51. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais

mokiniams ir jq tevams aktualiais klausimais Progimnazijos direktorius gali organizuoti klasiq
mokiniq ir mokiniq tevq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

52. Darbuotojai i darb4 Progimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

52. Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokoma Lietuvos Respublikos fstatyrnq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

53. Progimnazrlos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir Svietimo
pagalb4 teikiantys specialistai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, rnokslo ir sporto ministro nustatyta
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tvarka. Mokyojai bei Svietimo pagalbos specialistai
nustatyta tvarka.

54. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui
sporto ministro nustafta tvarka.

atestuojasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro

veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir

l-

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,

F'INANSINES VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

55. Progimnazija teises aktq nustatyta tvarka perduot4 Savivaldybes turtq valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

56. Progimnazijos 1e5os:

56.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos leSos

ir Savivaldybes biudZeto 1d5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
56.2. istaigos pajamos uZ teikiamas paslaugas;
56.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmem{ dovanotos ar kitaip teisetais

bldais perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
56.4. kitos teisetu budu igytos 1e5os.

57. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
58. Progimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises

aktq nusta[ta tvarka.
59. Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teisds aktq nustatyta tvarka.
60. Progimnazijos veiklos prieZifrr4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Progimnazrlaturi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
62. Progimnazijos intemeto svetaineje (http://www.anglickiopm.lt) ir kitose visuomends

informavimo priemonese skelbiama informacija apie Progimnazijos vykdomas formaliojo ir
neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas
paslaugas, mokl4ojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo ir i5orinio vertinimo rezultatus,
mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.

63. Nuostatams, jq pakeitimams, pdpildymams pritaria Progimnazijos taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

64. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios
institucijos, Progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.

65. Progimn az5a re gistruoj ama teises aktq nustatyta tvarka.
66. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta

tvarka.
67. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose Nuostatuose i5destytus

klausimus, taikomos tq teises aktq nuostatos.

DheHore
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