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SLo.ut Ig R. KURSENU srASIo ANGLICKIo pRoGIMNAZIJos
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Siauliq r. Kur5enq Stasio Anglickio p.ogimrurijos (toliau - Progimnazija) teising
form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos
kompetencijq, buveing, mokyklos grupg, tipE, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas,
veiklos teisini pagrind4, sritis, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, r,ykdomas Svietimo programas,
mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq iSdavim4, mokyklos teises ir pareigas, veiklos
organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir
atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Progimnazijos veiklos
prieLiur 4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

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

3. {staigos veiklos pradLia- 1940 m. rugsejo 1 d.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Progimnazijos 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 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
kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Progimnazijos buveine - Kapr+ g. 9, 81 154 Kursenai, Siauliq rajonas.
10. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
1 1. Progimnazijos tipas - progimnazija, kodas 3129.
12. Progimnazijos pagrindine paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, kodas 3l29lI0O.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos ir bfidai:
14.1. mokymosi formos: grupinio mokymosi, kodas 40, pavienio mokymosi, kodas 50;
14.2. mokymo proceso organizavimo budai: kasdienis, kodas 401, neakivaizdinis, kodas

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

15. Progimnazrla vykdo priesmokyklinio, pradinio, pritaikyt4 ir individualizuot4 pradinio,
pagrindinio (pirmos dalies), pritaikyt4 ir individualizuot1 pagrindinio (pirmos dalies), suaugusiqjq
pradinio ir pagrindinio (pirmos dalies) ugdymo programas bei neformaliojo Svietimo programas.

16. Progimnazijaturi strukt[rinf padalini, kurio of,rcialusis pavadinimas - Siauliq r. Kursenq
Stasio Anglickio progimnazijos Dr4sudiq skyrius (toliau - Skyrius):

16.1. Skyriaus fsteigimo data ir veiklos pradLia-2022 m. rugsejo 1 d.;
16.2. buveine - Melioratoriq g. 17, Dr4sudiq k., KurSenq kaimiSkoji seniunija, LT-81108

Siauliq rajonas:



16.3. mokymo kalba- lietuviq;
16.4. mokymosi formos ir btidai:
16.4.1. mokymosi formos - grupinio mokymosi, kodas 40, pavienio mokymosi, kodas 50;
16.4.2. mokymo proceso organizavimo bldai: kasdienis, kodas 401, nuotolinis (grupinio

mokymosi forma), kodas 403, individualus, kodas 501, savaranki5kas, kodas 502, nuotolinis
(pavienio mokymosi forma), kodas 503, ugdymosi Seimoje (pavienio mokymosi forma);

16.5. rykdo: ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pritaikyt4 ir
individual i zuotl pradinio ugdymo bei neformalioj o Svietimo pro gramas.

17. Progimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: mokymosi
pasiekimq paiymdjimq, pradinio ugdymo pasiekimq paLymejim4, pazymejim4 baigusiems
pagrindinio ugdymo programos pirmqjq dali, pradinio i5silavinimo paZymejim4, pa?mq.

18. Progimnazijayra viesasis juridinis a.smuo, turintis antspaudE su Lietuvos Respublikos
herbu ir Progimnazijos pavadinimu, antspaud4 su Siauliq rajono savivaldybes herbu ir Progimnazijos
pavadinimu, blank4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose,
atributik4, savo veikl4 grindLialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro (toliau- Svietimo, mokslo ir sporto ministras) fsakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,
kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, ULD AYINIAI,FUNKCIJ0S,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdTTT
DOKUMENTU ISDAVIMAS

19. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
20. Progimnazijos Svietimo veiklos ruSys:
20.I. pagrindine veiklos r[Sis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.3 l.l0;
20.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
20.2.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
20.2.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
20.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
20.2.5. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
20.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
20.2.7 . Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
21. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
21 .1. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
21.2. vaikt4 poilsio stovyklq veikla, kodas 5 5.20.20 ;
21.3. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
21.4. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
21.5. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91;
21.6. k[rybine, menine ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
2l .7 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .0 I ;
21.8. sportine veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
2 I .9 . kita veikla, neprie5tarauj anti L ietuvo s Re spubliko s tei ses aktams.
22. Progimnazijos veiklos tikslas - padeti asmeniui igyti bendr4ji ir sociokulturini

ra5tingum4, suteikti asmeniui dorines, sociokulturines ir pilietines brandos pagrindus, technologinio
ir skaitmeninio ra5tingumo pradmenis, ugdyti tautinf s4moningumq, i5ugdyti siekim4 ir gebejim4
apsisprgsti ir pasirinkti tolesni mokym4si.

23. Progimnazijos veiklos uZdaviniai:
23.1. uitil<rinti kokybiSk4 ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo



(pirmos dalies), suaugusiqjq pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo (pirmos dalies) programq
rykdym4;

23.2. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
23.3. teikti mokiniams Svietimo pagalb1;
23.4. uLtrkrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliE smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
23.5. puoseleti etnokult[rq, ugdyti vaikq ir mokiniq kulturines rai5kos gebejimus.
24. Progimnazijos funkcijos:
24.l.vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministrotvirtinamomis ikimokyklinio

ugdymo metodinemis rekomendacijomis, bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir
Progimnazijos bendruomends reikmes, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus,
Svietimo stebdsenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacij4,
pasiekimq tyrimq, Progimnazijos veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenis, konkretina ir
individuali zuoja ugdymo turini ;

24.2. rengia neformaliojo vaikq Svietimo programas;
24.3. sudaro mokymo sutartis ir r,ykdo jose sutartus isipareigojimus;
24.4. atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja

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

24.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4,puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

24.6. dalyvauja rajoniniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;
24.7. teikia Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqjq

pedagoging, specialiqj4 pagalbq, uZtikrina mokiniq sveikatos prieLiirE, profesini orientavimq, vaiko
minimalios prieZiuros priemones teises aktq nustatyta tvarka;

24.8. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacrj4;
24.9. uLtll<rina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4,

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

mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, vertina ir isivertina savo veikl4;
24.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
24.12. organizuoj a mokiniq maitinim4 Pro gimnazij oj e ;
24.13. vie5ai skelbia informacij4 apie Progimnazijos veikl4;
24.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
25. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

26. Progimnazija, igyvendindama,jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

26.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybiSk4
ugdym4(si);

26.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.3. Svietimo, mokslo ir sporto'ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius

Svietimo projektus:
26.4. teises aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
26.5. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
26.6. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomu paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais



1

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

26.7. naudotis kitomis teisemis, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos teisds aktams.
27 . Progimnazija privalo:
27.1. uitrlrrinti geros kokybes Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei;
27.2. sudaryti mokiniams higienos normas atitinkandias ugdymosi s4lygas, teises aktq

reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiam s aplink4;

27.3. sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos
gyvensenos skatinimE, igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas
Rekomendacij as del smurto prevencij os igyvendinimo mokyklose;

27.4. skelbti Progimnazijos interneto svetaineje ir kitose visuomen6s informavimo
priemondse informacij4 apie Progimnazijos r,ykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo
programas, jU pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq
kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo ir iSorinio vertinimo rezultatus, Progimnazijos
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas Progimnazijos vykdomas veiklas;

27.5. rykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Progimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apraSymo tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojami teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius skiriamas penkiq
metq kadencijai ir atleidZiamas teises aktq numatyta tvarka. Progimnazijos direktorius pavaldus
Savivaldybds merui, atskaitingas teises aktuose numatytoms institucij oms.

29. Progimnazijos veikla organizuojamapagal Progimnazijos direktoriaus patvirtint4:
29.1. strateginiplan4, pritartqProgimnazijos tarybos protokoliniu nutarimu ir Savivaldybes

administracij os direktoriaus isakymu;
29.2. metini veiklos plan4, pritartq Progimnazijos tarybos, ir suderint4 su Savivaldybes

administracijos Svietimo ir sporto skyriumi;
29.3. ugdymo plan4, suderint4 su Progimnazijos taryba ir Savivaldybes administracijos

direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu.
3 0. Progimnazij os direktorius atlieka tokias funkcij as :

30.1. tvirtina Progimnazijos vidaus struktDr4, Progimnazijos darbuotojq pareigybiq sqra54,
nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

30.2. vadovauja Progimnazijos strateginio ir metinio veiklos plano, Svietimo programll
rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq lgyvendinimui,
juos tvirtina, organizuoja jtl igyvendinim4;

30.3. teises aktq nustatytatvarkapriima idarb4 ir atleidLiaiS jo Progimnazijos darbuotojus,
tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

30.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktq nustatyta tvarka;

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

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

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

30.8. leidZia isakymus, vykdo jq igyvendinimo kontrolg;
30.9. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;



30.10. sudaro Progimnazijos vardu sutartis, reikalingas Progimnazijos funkcijoms atlikti;
30.1l.organizuoja Progimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
30.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turt4, le5as ir jais

disponuoja; rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

30.13. kartu su Progimnazijos taryba sprendZia Progimnazijai svarbius ugdymo ir aplinkos
gerinimo klausimus;

30.14. rupinasi Progimnazijos darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacijq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja
jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

30.15. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
30.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais) (toliau - tevai), pagalb4

mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

30.17. imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba vaikui ir mokiniui, kurio atZvilgiu
buvo panaudotas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobldZio i5naudojimas, ir apie tai
informuoj a suinteresuotas institucij as;

3 0. I 8. atstovauj a Progimnazijai kitose institucij ose;
30.19. dali savo funkcrjq, teises aktq nustatyta tvarka, gali pavesti atlikti direktoriaus

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

prieZitros priemoniq vaikui skyrimo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros
istatymo nustatyta tvarka;

30.21. skiria mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos
Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme, uZ mokinio elgesio normq paZeidim1;

30.22. kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai
svarstyti savo metq veiklos ataskait4 Svietimo, mokslo ir sporto ministronustatyta tvarka bei vie5ai
paskelbia Progimnazij os tinklalapyj e;

30.23. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.
31. Progimnazijos direktorius atsako uL.tai, kad Progimnazijoje butq laikomasi istatymq ir

kitq teises aktq, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos
skelbim4, demokratini Progimnazijos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius,
Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikymqsi, skaidriai priimamus sprendimus, Progimnazijos
bendruomenes nariq informavim4, Progimnazijos darbuotojq profesini tobulejim4, sveik4, saugi4,
uikertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4.

32. Progimnazijoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupes ir Metodine taryba, kuriq veikla organtzuojama pagal Progimnazijos direktoriaus nustatyt4
tvark4.

33. Darbo tarybos ar profesines sqiungos veikla Progimnazijoje organizuojama teises aktq
nustatyta tvarka.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

34. Progimnazijos savivaldos institucijos yra Sios:
34. 1. Progimnazijos taryba;
34.2.Mokytojq taryba;
34.3. Mokiniqtaryba;
34.4.Tevqkomitetas.
35. Progimnazijos taryba yra auk5diausioji Progimnazijos savivaldos institucija, telkianti



I

mokinius, jq tevus, mokytojus ir vietos bendruomeng. Progimnazijos taryba padeda demokrati5kai
valdyti, sprgsti Progimnazij ai aktualius klausimus.

36. Progimnazijos taryba sudaroma i5 14 nariq: keturiq mokiniq tevq, nedirbandiq
Progimnazijoje (vienas i5 jq atstovauja Skyriui), keturiq Progimnazijos mokytojq (vienas i5 jq
atstovauja Skyriui), keturiq mokiniq, po vien4 vietos bendruomenes atstov4 i5 kiekvienos
Progimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje esandios seni[nijos. Progimnazijos taryba renkama
trejiems metams. Progimnazijos tarybos narys gali bfiti renkamas ne daugiau nei trims kadencijoms
i5 eiles. Progimnazijos direktorius negali bUti Progimnazijos tarybos nariu.

37. Narius i Progimnazijos tarybq atviru balsavimu renka: tdvus - Tevq komitetas,
mokytojus - Mokytojq taryba, 5-8 klasiq mokinius - Mokiniq taryba. Bendruomenes atstovus
deleguoja Siauliq rajono savivaldybes Kur5enq miesto bei Kur5enq kaimiSkosios senilnijq
seniflnaidiq sueigos. Nutrfikus Progimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas tarybos
narys renkamas Siame punkte nustatyta tvarka.

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

39. Progimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus.
Progimnazijos tarybos posedZius kviedia Progimnazijos tarybos pirmininkas. Jei jo nera, igaliojimus
daugiau nei i5 1/3 iSrinktq Progimnazijos tarybos nariq gavgs Progimnazijos tarybos narys privalo
su5aukti Progimnazij os tarybos posedi, j ei to ra5tu reikalauj a daugiau kaip I /3 i5rinktq progimnazij os
tarybos nariq. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstytini klausimai. Esant b[tinumui,
Progimnazijos tarybos posedZius gali inicijuoti ir Progimnazijos direktorius. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja daugiau kaip 213 Progimnazijos tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvauj andiqiq balsq dauguma.

40. Be Progimnazijos tarybos nariq iposedigali buti kviediamas Progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, remejai, vietos ir Progimnazijos bendruomenes
nariai, nesantys Progimnazij os tarybos nariais.

41. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
41.1. vertina Progimnazijos vadovo metq veiklos ataskait4;
41.2. teikia sillymus del Progimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq:
41.3. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos planui,

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

41.4. teikia si[lymus Progimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Progimnazij os vidaus strukturos tobulinimo;

41.5. kolegialiai svarsto Progimnazijos le5q naudojimo klausimus;
41.6. i5klauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siDlymus Progimnazijos

direktoriui del Progimnazijos veiklos tobulinimo;
41.7. teikia sitlymus del Progimnazijos materialinio aprfipinimo, veiklos tobulinimo;
41.8. svarsto mokytojq, mokiniq ir tevq savivaldos institucijq ar Progimnazijos

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

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

41.10. svarsto ir kitus Progimnazijos veiklos organizavimo klausimus.
42. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams ir Siuose

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

bendruomenei.
44. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei uZtikdnti. Jq sudaro
Progimnazijoje dirbantys mokytojai, ugdymo procese dalyvaujantys Progimnazijos direktoriaus
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pavaduotojai ugdymui, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvauj antys asmenys.

45. Mokytojq tarybai vadovauja Mokytojq tarybos pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu
pirmajame Mokytojq tarybos posedyje. Siame posedyje renkamas ir Mokytojq tarybos sekretorius.
Mokytojq tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami 2 metq kadencijai.

46. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokytojq tarybos pirmininkas. Posedis yra teisetas,
jei jame dalyvauja 2/3 Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq
dauguma.

47. Mokytojq taryba:
47 .l . aptaria praktinius Svietimo organizavimo klausimus ;

47.2. svarsto optimaliq mokymosi s4lygq sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4;
47.3. analizuoja ugdymo planq, veiklos ir ugdymo programq realizavimE;
47.4. nustato bendrqj4 mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo informacijos rinkimo,

fiksavimo bei jos panaudojimo tvark4;
47.5. aprobuoja ugdymo dali, atitinkandi4 Progimnazijos veiklos kryptis, regiono Svietimo

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

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

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

49. Mokiniq taryba:
49.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas;
49.2. teikia siulymq del ugdymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq

pletros, socialines veiklos;
49 .3 . or ganizuoj a savanoriq veikl 4;
49.4. dalyvauja rengiant Progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
49. 5. svarsto Progimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus;
49.6. susitaria del Mokiniq tarybos veiklos organizavimo;
49.7. deleguoja narius iProgimnazijos taryb4.
50. Tevq komitetas - nuolat veikianti Progimnazijos vaikq / mokiniq ter.q savivaldos

institucija. Tevq komiteto nariai yra ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupiq (toliau -
grupes) vaikq ir l-8 klasiq (toliau - klases) mokiniq tdvai, deleguoti grupiq, klasiq tevq susirinkimq.
I5 kiekvienos grupds, klases deleguojama ne maZiau kaip po 1 atstov4. Tevq komiteto sudetikasmet
tvirtina Progimnazijos direktorius. Tevq komitetui vadovauja jos nariq susirinkime i5rinktas
pirmininkas. Susirinkimas teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maLiau kaip puse Tevq komiteto nariq.
Nutarimai priimami susirinkime dalyvavusiu Tevq komiteto nariq balsq dauguma.

51. Tevq komitetas:
51.1 telkia vaikq / mokiniq tdnrs bendradarbiavimui su mokytojais bei pagalb4 mokiniui

teikiandiais specialistais, palaiko mokytojq, mokiniq ir mokiniq tevq rySius, si[lo mokiniq ugdymo
(-si) pokydius;

51.2. dalyvauja Progimnazijos veiklos planavime, igyvendinant Progimnazijos tikslus bei
uZdavinius, sprendZiant i5kilusias problemas;

51.3. teikia pasiulymus Progimnazijos ddministracijai del ugdymo kokybes gerinimo bei
sudarant mokiniq skatinimo ir drausminimo tvarkq;

51.4. talkina organizuojant ir igyvendinant sporting, mening, kulturing, paZinting veikl4;
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51.5. padeda sprgsti mokiniq sveikatingumo, maitinimo, pamokq lankymo, darbo saugos ir
higienos bei drausmes paZeidimo problemas;

51.6. bendradarbiauja su Progimnazijos administracija sprendZiant [kinius ir finansinius
klausimus;

51.7. svarsto Progimnazijos administracijos ir Progimnazijos savivaldos institucijq
deleguotus klausimus;

51.8. bendradarbiaudamas su Progimnazijos administracija rupinasi Progimnazijos garbe ir
iv aizdLiu vi suomenej e ;

51.9. deleguoja atstovus I Progimnazijos tarybq.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMOTVARKA IR

ATESTACIJA

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

53. Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokoma Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

54. Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir Svietimo
pagalbE teikiantys specialistai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka. Mokytojai bei Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

55. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

56. Progimnazija teises aktq nustatyta tvarka perduot4 Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

57. Progimnazijos leSos:

57.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos le5os

ir Savivaldybes biudZeto l65os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
57.2. istaigos pajamos uZ teikiamas paslaugas;

57.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenU dovanotos ar kitaip teisetais
budais perduotos ldSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;

57.4. kitos teisetu b[du igytos leSos.

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

aktq nustatyta tvarka.
60. Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
61. Progimnazijos veiklos prieZiDr4 atlieka Savivaldybes rykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintoj ai.
62.Progimnazija gali buti paramos gaveja. Paramos le5os naudojamos Lietuvos

Respublikos istatymq numatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Progimnazijaturi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
64. Progimnazijos interneto svetaineje (http://www.anglickiopm.lt) ir kitose visuomenes
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ihfonhavimo pdemonese skelbiama informacija apie Progimnazijos vykdomas formaliojo ir
neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo- galimy-bes, piiemimo s4lygas, mokamas
paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo ir isorinio vertinirno rezultatus,
mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.

65' Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria Progimnazijos taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

66. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios
institucijos, Progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybosiniciatyva.

67. Progimnazija registruoj ama teises aktq nustatyta tvarka.
68. Progimnazija reorganizuojama, likviduoj ama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta" tvarka.

69. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose Nuostatuose i5destytus klausimus,
taikomos tq teises aktq nuostatos.
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