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VILNIAUS R. PAGIRIU GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Pagiriq gimnazijos nuostatai (toliau - Nuosqtai) reglamentuoja Viln'iaus r.
Pagiriq gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir
pareigas igyvendinandiq institucij4, buveing, mokyklos grupq, tip4, pagrinding paskirti, mokymo
kalbas ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, srit!, rflSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas,
mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentr; iSdavim4, mokyklos teises ir pareigas, veiklos
organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i dhrbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir
atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, rcorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkymo tvark4.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Vilniaus r. Pagiriq gimnazija, trumpasis
pavadinimas - Pagiriq gnnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
t913t6692.

3. Mokyklos isteigimo data: 1976 metais rugpjiidio 1 d. isteigta Pagiriq a5tuonmete
mokykla, kuri 1985 metais reorganizuota i Pagiriq vidurinE mokykl4, 2006 metais akreditavus
vidurinio ugdymo programQ * iPagiriq gimnazijq.

4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine lstaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininkas Vilniaus rajono savivaldybe, identifikavimo kodas

llLl04987,Rinktines g. 50, LT-003 18 Vilnius.
7. Savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Vilniaus rajono savivaldybes

taryba:
7 .I. tv ntina Gimnazijos nuostatus;
7.2. piima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;
7.3. piima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkyrno, gimnazijos

struktiiros pertvarko s vykdymo ar likvidavimo ;
7.4. priima sprendim4 del gimnazijos skyriq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
7.5. skiria ar atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq lstatyme, kituose

istatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Gimnazijos buveine - Vilniaus r., Pagiriq sen., Pagiriq k., Sihnami\ g.ZZ.
9. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Bendrojo ugdymo mokyklos tipas - gimnazrla.
11. Pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija visq amZiaus tarpsniq vaikams.
12. Mokymo kalbos - lietuviq, lenkq.
13. Mokymo proceso organizavimo budai kasdienis, nuotolinis, individualus,

savaranki5kas.
14. Mokymo forma - grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
15. Gimnazijoje vykdomos Svietimo programos ikimokyklinio ugdymo ir

prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo ir neformaliojo
Svietimo programos. ISduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai: mokymosi
pasiekimq paZymejimai, pradinio ugdyrno pasiekimq paLymdjimai, pradinio iSsilavinimo
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paZymejimai, pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejimai, paiymejimai, baigusiems pagrindinio

,ga-V*o programos I dal!, pagrindinio i5silavinimo paZymejimai, vidurinio ugdymo pasiekimq

paZymejimai, brandos atestatai ir jq priedai
16. Gimnazijos skyrius:
16.1. puuadir,i*us - Vilniaus r. Pagiriq gimnazijos Keturiasdesimt Totoriq pagrindinio

ugdymo skyrius;
16.2. skyriaus lsteigimo data: 2010-09-01 (Vilniaus rajono savivaldybes tarybos 2010 m.

birZelio 23 d. sprendimas Nr. T3'207);
16.3. skyriaus buveine - Vytauto g. 31, Keturiasdesimt Totoriq k., Pagiriq sen', Vilniaus

r.;
16.4. mokymo proceso organizavimo bUdai kasdienis, nuotolinis, individualus,

savarankiSkas;
16.5. mokymo formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi. 'q

16.6. skyrius vykdo pagrindinio, pradinio ugdymo program{, vykdomas ikimokyklinio ir
prieimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas pagal ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo ir
ipecialiqjq poreikiq vaikams pritaikytas ikimokyklinio ugdymo, psiesmokyklinio ugdymo

programas. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai: mokymosi pasiekimq

paZymejimai, pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimai, pradinio i5silavinimo paLymejimai,

pagrinAinio ugdymo pasiekimq paZymejimai, paLymdjimai, baigusiems pagrindinio ugdymo

programos I dali, pagrindinio i5silavinimo paZymejimai.
16.7. Mokymo kalbos - lietuviq, lenkq.

17. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Vilniaus rajono

savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atributik4, gimnazijos veliav4, mokyklinq uniform4,

s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose. Gimnazijai suteiktas paramos gavejo

statusas.
18. Gimnazija savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq

vaiko teisitl_ konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro lsakymais, Vilniaus rajono savivaldybes tarybos

sprendimais, Vilniaus rajong. savivaldybes mero potvarkiais, Vilniaus rajono savivaldybes

ud*irrirt.u.ijos direktoriaus ir Svietimo skyriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS YEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKyMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN|Tq UOTUMENTU
rSoavrvras

19. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas -85.

20. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys:
20.1. pagrindine Svietimo veiklos r[$is - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

20.2. kitos Svietimo veiklos r[5ys:
20.2.l.pagrindinis ugdymas, kodas 85.3 1. 1 0;

20.2.2.pradinis ugdymas, kodas 8520;
20.2.3. prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85. I 0.20 ;

20.2.4. ikimokyklinis ugdymas, kodas 80. I 0. 1 0 ;

20.2.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

20.2.6.kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
20.2.7.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

21. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
21.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

21.2. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

21.3. ekskursijq organaatoriq veikla, kodas 79.12;
21.4. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas 86.90;
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21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
68.20.

22. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savarankiSkam gyvenimui.

23. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
23.1. lankstaus kokybi5ko ikimokyklinio ugdymo ir priesmokyklinio ugdymo teikimas;
23.Z.lankstaus kokybi5ko pradinio, pagrindinio ir vidurinio i5silavinimo mokiniams

teikimas;
23.3. mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikiq tenkinimas;
23.4. individualios pagalbos mokiniams pagal poreiki teikimas;
23.5. sveikos ir saugios mokymo (-si) aplinkos uZtikrinimas.
24. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Gimnazija:. , , 

r;

24.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis
programomis, atsDvelgdama i vietos ir Gimnazijos bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini; i

24.2. rcngia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildandius bei
mokiniq poreikius tenkinandius programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;

24.3. vykdo ikimokyklinio ugdymo, priesmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo,
pagrindinio ugdymo pirmosios ir antrosios dalies bei vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikq
Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

24.4. pagal galimybes organizuoja vaiko dienos centro darb4;
24.5. vykdo nacionalinius mokiniq pasiekimq bei pagrindinio Ugdymo pasiekimq

patikrinimus, brandos egzaminus Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
24.6. i5duoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio (I ir II dalies) ir vidurinio

i5silavinimo, pasiekimq dokumentus Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
24.7. igyvendina smurto ir patydiq prevencij4 ir intervencij4;
24.8. ultikrina kriziq valdym4 gimnazijoje.
24.9. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini, tautini, pilietini s4moningumq, patriotam4, puoselejandioms kultUring ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

24.10. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging,
specialiqj4 pagalb4, profesiniorientavimq bei vaiko minimalios prieZi{iros priemones;

24.11. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdym4 teises
aktq nustatyta tvarka;

24.12. organizuoja tevq (riipintojq, globejq) pageidavimu jq mokamad papildomas
paslaugas (klubus, studijas, bflrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

24.13. vykdo Gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4, vadovaudamasi mokyklq,
igyvendinandiq bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybes isivertinimo metodika;

24.14. sudaro sqlygas darbuotojq asmeniniam tobulejimui;
24.15. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
24.16. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo apriipinimo siandartais;
24.17. organizuoja mokiniq maitinim4 ir paveZdjimq i Gimnazijq ir i5 jos i namus

(vie5uoju transportu ir mokyklin iu autobusu) ;
24.18. gali nuomoti patalpas Vilniaus rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
24.19. vieSai skelbia informacijq apie Gimnazijos veikl4 Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka;
24.20. atlieka kitas lstatymq ir kitq teises aklq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
GIⅣINAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
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25. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus
funkcijas, turiteisg:

tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

25。 1.parinkti mokymO metodus ir inokymosi veiklos bidus;

25。2.kurti nattuS mOkymo[mokymosi lnodelius,uttikrinanに ius kokybiSkQ iζ silaviniml;
25。 3.bendradarbiauti su savO veiklai lakOS tllrinこ iais flziniais ljuridil■ iais asmenimis;
25.4.vykdyti rcgiOno,こ alies ir tarptautinius ζvietimo prdektus;
25.5。 stoti irjungtis i asociaciiaS,dalyvautijll vcikloje;

25。 6.gauti paramO LietuvOs Respublikos labdarosむ paramos istatymO nustatyta tvarka;

25。 7.gali tuttti tokias teises,kurios neprieζ taratta LietuvOs Respublikos istatymams ir
kitielns teises aktalms.

26.Gillulttja,Lwendhdama tt pavettus tksh[屹 dγhhS,誠Hkdama jd‐

"で

kttas
funkcJas,pr市a10:

26.1. suprantallnai ir aiSkiai,taisyklinga lietuvill kalba pcrteikti ugdymo turini,kai teises

aktais nustatyta,kad attinkamas ugdymo turinys perteikiama,valstybine kalba;

26.2.  utttikrinti sveikl, saugiO, uttkertantia kelio smurto, prievartOs apraiSkoms ir

乏alingiems iproこ iams aplinkl;

26.3.  utttilcinti atviruma Vietos bcndruomenei;     '・

26.4.rttint｀ mOkメ可Ч tt kitЧ  ugdフmo procesO dalyvれ kVdinkacjos ttlimt
26.5。 vykdyti ugdymo prOgramas;           ・
26.6.sudaryti mokylno sutartis i laikytis sutartЧ

 isipareigttimЧ ;

26。 7。 skelbti informacuO apie GillYulazuoS Vykdomas programas, jЧ  pasiinkimo
galimybes,priemimO sllygas,mokamas paslaugas,pedagogЧ

 kvalinkacJO,iζ Orinio vertinimo
rczukatus,gillmazttOS bCndruomcnes tradicuaS tt pasickimus teisё s aktu nuStatytatvarka;

26。8.Йilcrinti gcros kOkybesさ vietiml;

26.9.vykdyti kttas pareigas,nustatメ as Lietuvos Rcspublikos ζ宙etimo istatyme irkttuose
teises aktuose.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS YEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Gimnazijos vadovo (toliau - direktoriaus) pareigybes apra5ym4 tvirtina, vie5o
konkurso budu i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleid2ia Vilniaus rajono savivaldybes
meras Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

28. Direktorius turi bUti nepriekai5tingos reputacijos asmuo.
29. Gimnarios direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus rajono'savivaldybes

tarybai ir Vilniaus rajono savivaldybes merui.
30. Pasibaigus Gimnazijos vadovo penkeriq metq kadencijai, jis gali biiti skiriamas be

konkurso anttajai penkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekvienais metais buvo vertinama
labai gerai arba gerai. Pasibaigus vadovo kadencijai, jam sutikus, jo lgaliojimai pratgsiami, iki
ivyks vie5as konkursas Gimnazijos vadovo pareigoms eiti ir bus paskirtas ftimnazijos vadovas.
Gimnazijos vadovas, baiggs penkeriq metq kadencijq, turi teisg dalyvauti viesame konkurse tos
padios Gimnazijos vadovo pareigoms eiti.

31. Likus ne maLiau kaip 4 menesiams iki Gimnazijos vadovo kadencijos pabaigos,
savivaldybes meras skelbia vie54 konkurs4 Sios Svietimo lstaigoi vadovo pareigoms eiti iSstlrus
atvejus, kai vadovas paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq kadenCijai Nuostatq 30 punkte
nurodyta tvarka.

32. Gimnazijos direktorius:
32.1,. vadovauja gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq

rengimui, rekomendacijq del smurto ir patydiq prevencijos lgyvendinimo mokykloje iriemoniq
lgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

32.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidilia mokyojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;
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32.3. atsako uZ:

32j.1. informacijos, padedandios asmeniui pasirinkti jo interesus, polinkius, gebejimus

atitinkanti Svietim4 ir jo teikej 4, pateikim4 ;
32.3.2. informacijos apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo

programas, jq pasirinkimo galimybes vie54 skelbim4;
32.3.3. priemimo !gimnazij4 s4lygq skelbim4;
32.3.4. informacijos apie mokamas paslaugas skelbim4;
32.3.5. informacijo s apie mokytojq kvalifikacij 4 skelbim4;
32.3.6. informacijos apie svarbiausius mokyklos i5orinio vertinimo rezultatus skelbim4;

32.3.7 . informacijos apie mokyklos bendruomenes tradicijas skelbim4;

32.3.8. informacijos apie mokiniq pasiekimus skelbim4;

32.3.9. demokratin! gimnazijos valdym4;
32.3.10. Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq laikym4si Gimnazijoje;
32.3.11. tinkam4 funkcijq atlikimq, nustatytq Gimnazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4,

Gimnazijo s veiklo s rezultatus;
32.3.12. uL ger4 ir veiksmingq vaiko minimalios prieZiEros priemoniq igyvendinimq.
32.4. uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso

reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, " gimnazijos bendruomenes nariq

informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4,

uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems lprodiams aplink4;
32.5. r[pinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trflkstamq

mokyojq paieSk4;
32.6. analizuoja gimnazijos veiklos ir valdymo i5teklirl bUklg ir atsako uZ veiklos

rezultatus;
32.7. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Gimnazijos direktoriaus pareigybes apra5yme;

32.8. kartu su gimnazijos taryba sprendZia Gimnazijai svarbius palankios ugdymui

aplinkos kiirimo klausimus;
32.9. uZ mokinio elgesio normq paieidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo

poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
32.10. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i

Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZiiiros

priemoniq vaikui skyrimo ;

32.11. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti
paskelbia savo metq veiklos ataskait4, parengt4 pagal Svietimo, mokslo ir sporto
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nustatytus reikalavimus ;

32.12. atsako ui gimnazijos finansing veiklq, svarsto ir priima sprendimus,'susijusius su

gimnazijos lesq (lskaitant le5as, skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojim4 ir disponavimq juo;

32.13. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtq, le5as ir jais

disponuoja; rtipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojimq;

32.14. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotdq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mgkytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.15. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
32.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (rtipintojais, globejais), pagalb1 mokiniui,

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

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko

teisiq apsaugos srityje;
32.17 . atstovauj a Gimnazij ai kito se inst itucijo se ;

32.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams ugdymui, skyriq vedejams;
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32.19. nustato direktoriaus pavaduotojo (-q) ugdymui veiklos sritis, siektinus rezultatus, jq
vertinimo rodiklius ir rizik4, kuriai esant uZduotys gali btiti neivykdytos;

32.20. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso oiganizavimo klausimais gali
organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus.

33. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
33.1. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategin! plan4, kuriam yra pritarusios

Gimnazijos taryba ir Vilniaus rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
33.2. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;
33.3. direktoriaus patvirtintq ir su Vilniaus rajono savivaldybes vykdomqja institucija ar

jos igaliotu asmeniu suderint4 Gimnazijos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba.

V SKYRIUS ,

GIMNAZIJOS SAVIVALDA 
i

34. Gimnazijos taryba (toliau Taryba) yra auk5diausia Gimnazijos savivaldos
institucija.

35. Taryb4 lygiomis dalimis sudaro 15 nariq: mokiniq tevai (rtipintojai, globejai),
mokytojai, mokiniai ir vietos bendruomenes atstovas, kuridelejuoja vietos bendruomene.

36. I Taryb4 tevai (riipintojai, globejai) deleguojami klasiq tevq (r[pintojq, globejai)
susirinkimo sprendimu, mokytojai - mokyojq tarybos, mokiniai - mokiniq tarybos sprendimu.

37. Taryba renkama trejiems metams. Del objektyviq prieZasdiq sumaZejus Tarybos nariq
skaidiui, Taryba papildoma iki visos sudeties.

38. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
balsq dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.

39. Tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje. Tarybos
pirmininku negali bUti mokinys ir gimnazijos direktorius.

40. Taryba:
40.1. teikia pasitilymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
40.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui,

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, aptaria kitus Gimnazijos veiklq reglamentuojandius
dokumentus, teikiamus Gimnaz [jo s direktoriaus ;

40.3. teikia siulymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar
pap ildymo, Gimnaz ijo s vidaus struktiiro s tobu linimo ;

40.4. svarsto Gimnazijos le5q naudojimo klausimus;
40.5. Svarsto ir vertina Gimnazijos direktoriaus teikiam4 meting veiklos ataskait4.
40.6. Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ivertinusi nepatenkinamai, kreipiasi

!Vilniaus rajono savivaldybes mer4 ir pra5o jo ivertinti Svietimo istaigos vadovo darb4.
40.7. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir tevq (rupintojq) savivaldos

institucijq ar Gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Gimnazijos direktoriui;
40.8. teikia pasifilymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir

darbo s4lygq sudarymo, Gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupiq darbo laiko, talkina formuojant
Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

40.9. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
4I. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
42. Gimnazijos taryba uZ savo veiklq vien4 kartq per metus atsiskaito j4 rinkusiems

Gimnazijos bendruomenes nariams.
43. Mokyojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4

savivaldos institucija mokytojq
sudaro Gimnazijos direktorius,
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direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZitiros
specialistai, Svietimo pagalb4teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys

44. Mokytojq tarybos pirmininkas renkamas pirmojo naujq mokslo metq posedZio metu
balsq dauguma. Pirmininko kadencrja - vieneri mokslo metai. Del objektyviq prieZasdiq Mokytojq
tarybos pirmininkas gali bfti keidiamas arba naujai renkamas mokslo metq metu.

45. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip
pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali b[ti su5auktas neeilinis Mokyojq tarybos
posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. I posedi gali
bDti kviediami kiti su posedZio darbotvarkes klausimais susijg asmenys ir socialiniai partneriai bei
vietos savivaldos atstovai. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma,

46. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Gimnazijos
direktoriaus teikiamais klausimais, deleguoja narius i Mokytojq irrgagalbos mokiniui speCialistq
(i5skyrus psichologus) atestacijos komisij4 ir Gimnazijos taryb4.

47. Gimnazijoje veikia mokytojq metodines grupes:
47.I. metodines grupes skirtos mokytojams bei neformaliojo vaikq Svietimo pedagogams

kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti 'tr aptarti ugdymo
turini @rogramas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paZangos
vertinimo b[dus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrimq, kuri mokiniai sukaupia
ugdymo procese), pritaikyti ji mokiniq individualioms reikmems, nagrineti prakting veikl4, pletoti
mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu
siekti mokiniq ir mokyklos paZangos.

47.2. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai,
neformaliojo vaikq Svietimo pedagogai bei klases vadovai. Metodinei grupei vadovauja grupes
nariq i5rinktas pirmininkas.

47.3. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui.
48. Gimnazijoje veikia mokytojq Metodine taryba:
48.1. metodine taryba nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegim4 Gimnazijoje, teikia
Gimnazijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq sifilymus del ugdymo turinio formavimo ir jo
lgyvendinimo organizavimo gerinimo.

48.2. metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq pirmininkai, mokytojai ekspertai;
48.3. metodinei tarybai, kurios veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

vadovauja tarybos nariq i5rinktas pirmininkas.
49. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - Mokiniq

taryba, kurios veikl4 reglamentuoja Mokiniq tarybos nuostatai:
49.1. Mokiniq taryba sudaroma iS 8, I - IV gimnazijos klasiq mokiniq.
49.2. Mokiniq taryba renkama kiekvienq mokslo metq pradZioje.
49.3. Mokiniq taryba padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti

prevencines programas, teikia siulymus del mokymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo
programq pletros, socialines veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant
Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus
klausimus, susitaria del tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius iGimnazijos taryb4.

49.4. Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq prezidentas, kuris:
49.4.1. gali bfrti I - m gimnazijos klasiq mokinys, renkamas slaptu balsavimu;
49.4.2. mokiniq prezidento veikl4 ir funkcijas reglamentuoja mokiniq prezidento nuostatai,

patvirtinti Gimnazijos direktoriaus.
50. Tevq (r[pintojq, globejq) savivaldos institucija - Iniciatyviq tevq grupe, kuriai

vadovauja grupes pirmininkas, renkamas atviru balsavimu. Grupes nariai bendradarbiauja su
Gimnazijos taryba, administracija, Pagiriq seniunija, kitais Gimnazijos socialiniais partneriais,
aptaria su klasiq vadovais mokiniq lankomumo, elgesio 'tr paLangumo, saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti renginius, i5vykas, kurti edukacing
aplink4, vykdyti profesin!orientavim4, teikia sifilymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.
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51. NIIokinill ugdymo organizavilno,elgeslo, lankomumo, saugumo utttikrinilno ir kitais

lnokiniЧ tevams(r"intaams)a●ualiais klausimais GillllllazuOS d[ektOrhs gali organレ uoti klasiЧ

mokiniЧ  tevЧ Obint●■)SaV市aldos institucJЧ vadO｀叫pastarimus。  ・

Ⅵ  SKYRIUS
DARBUOTOJu PRIEMIMASI DARB4,Ju DARBO APMOKЁ ЛMO TvARKAIR

ATESTACIJA

52.Darbuotttai l darbl GiFrmazjtte priimami ir atleidttiami iζ  jo Lietuvos Respublikos
darbo kodckso r kitu teiSes aktu nustatyta tvarka.

53.GirrulazJos darbuotttamS uЙ  darbQ mokama Lietuvos Respublikos istatylnll tt ktЧ

にお
"山

Ч mttatyta"arka.   qd ugdym」
,けれVCdad,mkメ●11lkH54. GimnazlJos direktorius,JO paVaduol

pedagoginiai darbuotttai ir もVietimo pagalbos specialistai atestuttasi, kValiflkac」 O tobulina
Lietuvos Respublikos istatymll,Lietuvos Respublikos Vyriau,ybes nutarimЧ ,Lietuvos Respublikos
S宙etimo,IInokslo i sportO ministro isakymЧ  nustaりta tVarka。       ヽ

VII SKYRIUS   ・

GIMNAZIJOS TURTAS,LЁ もOS,卿 NAUDOЛMO TVARKA,FINANSINЁS
VEIKLOS KONTROLЁ  IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIE壼ORA

55。 GimnazJa valdO patikttimO teisc perduotO savivaldybes tu■ 1,naudtta ir diSponuqa
juo pagal Lietuvos Respublikos istatttus vilniaus ttjono sav市 aldybёs tarybos pr五 mtu SprendimЧ

nustatyta tvarka.

56.GimazuOS 10もos:

56。 1.valstybes biu&etO speciali■
iЧ tikSliniЧ dotacjЧ sav市aldybes biudЙ ctui ski■ os lcζ os

ir Vilniaus rttonO Sav市 aldybes biudtteto leSos,skむ iamos pagal patvirtintas slmatas;

56.2.pttamOS utt tcikiamas pasiaugas;

56.3.fondЧ ,OrgallizacttЧ,kttЧ juridinれ r flziniЧ  asmenll dovanotos ar kttaip tcisetais
bidais perduotos lё ζos,tikslines paskirties 10こ os pagal pavedilnus;

56.4.proJektines lё ぶOs;

56.5。 k■os teisetu b]du igytOS Iёもos。
57.LeSos naudaamos teisё s aktu nuStatyta tvarka.

58.GilllmazJa gali turai ttmimO fondO,kuri sudarO savanoriも ki asmcnЧ,organレ acJЧ I
imOntt inasai,pttarnoS iζ paties fondo veiklos,磁sienio valstybiЧ  OrganizacttЧ  bCi pilieё iЧ,taip pat
tarptautinれ organiZacJЧ  aukttamOS lёζOs i llnaterialines vertybё s.          ｀

59.GirrlFlazJoS inansine veikla kontroliu● ama teises aktu nuStatyta tvarka。

60。 Gimnaz10s veik10S pricを iirO atlieka Vilniaus rttOno Sav市 aldybes vykdom● i

institucja,prireikus paslolkdama iζ orёs vertintaus.

VⅡI SKYRIUS
BAIGIノ颯VIOSIOS NUOSTATOS

61.Gimnazua turi interneto svetdn9,atlinkanё れteiSes aktu nuStaり uS reikalavimus,
inforllnactta apiC Gimnazむ Os veiklo Skelbiama GillulazttoS dむektoriaus ntlstatyta tvarka.Gillmazuos

vieSi praneζirnai,kuriuos pagal LictuvOs Respublikos teises aktus reikia skelbti vicも ai, skelbiami

GirFmaZJOS intemeto svetaintte,ViCtintte spaud● e,pr■elkus teisos aktu nustttyta tvarka istaigOS

savininko tcises ipareigas igyvendinanё iOs instttuc10s intcrneto svctaintte.

62.G,IllmaZttOS nuOstatu pakeidmus ar papildymus gali inicjuoti savininko teises ir

pareigas igyVendinanti instttuctta,Gilrlllazjos taryba bci Gimnazjos diekorius atsttvelgdami l

iVykuSius polγёius dё l Gimnazlos statusO pakettimOむ klas priettastis.

63.GilFmazJos nuOStatus,jЧ pakclimus ar papildymus savo sprcndimu tvirtina Vihiaus
可OnO Savivaldybes taryba,GttazuOStaryb」 pritarus.

Ｆ

Ｉ
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64. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma arba vykdoma Gimnazijos strukttiros
pertvarka ar likviduojama teises aktq nustatyta tvarka.

65. Pranelimal 
-anie 

gimnazijos likvidavim4, reorganizavim4 ar pertvarkym4 bei kitais
Lietuvos Respublikos.biudZetiniq istaigq ir kituose lstatymuose numatytais atvejais lstatymqnustatyta tvarka ir terminais skelbiami vie5ai (Lietuvos teritorijoje leidZiamame dienraStyjeja.ba
prane5ama visiems istatymq numatytiems asmenis pasira5ytinai ir (arba) registruotu lailku.

66. Klausimai, neaptarti Siuose nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo- istatymu, kitais lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Svietimo ir mokslo ministro isakymais ir kitais Lietuvos Respublii<os teises uituir.

67. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose nuostatuose i5destytus
klausimus, ar jei nuostatq 66-ajame punkte nurodyti teises aktai atitinkamus klausimus
reglamentuoja kitaip nei Sie nuostatai, taikomos tq teises aktq nuostatos. .:4

切″磁あ物ル
`

PRITARTA
Vihiaus r.PagtiЧ  gillmazjOs
tarybos posedЙi0 2021 ln.rugpJuё io ll d.

protokOliniu nutarimu

CrOtOkOhS Nr.4)

Ｆ

，
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