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S,q.LirNrNKU R. KALESNINKu LruDvrKo NARBUTo crMNAZrJos
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Saldininkrl r. Kalesninkq Liudviko Narbuto g (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Saldiniokq r. Kalesninkq Liudviko NarbutJ j Cirnn-rj"ftis-iiE
form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas ig institucijql buveing,
Mokyklos 8ruP9, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisinipagrind4,
sritis, rDSis, tiksl4, uldavinius, funkcrias, mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq'iSd-avim4,
Mokyklos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ii finansines-veiklos.kontrolg,
Gimnazij os veiklos prieiiirq, reor ganizavimo, likvidavimo ar pe

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Saldininkq Narbuto
gtmnazija,trumpasis pavadinimas - Kalesninkq Liudviko Narbuto gi gistruota
Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, kodas - 191416664.

3. Gimnazijos isteigimo datos:
3.1. nuo 1804 m. istoriniuose saltiniuose minima parapijine mokykla;
3.2. vidurine mokykla veikia nuo 1955 m. rugsejo 1 d.
4. Gimnazijos teisine forma - b_iudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomyby - Saldininkq rajono savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - Saldininkq rajono savivaldybe.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas iglvendin Lti institucija - Saldininkq rajono

savivaldybes taryba, adresas: Vilniaus g.49,LT-I7116 Saldininkai, kuri vykd-o Lietuvos Respubiikos
biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kituose istatymuose bei Siuose nuostatuose jos
kompetencij ai priskirtus igalioj imus.

8. Gimnazijos buveine - Mokyklos g. 4, LT-17185, Kal sninkq k., Saldininkq rajonas.
9. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Gimnazijos tipas - vidurine mokykla.
ll. Gimnazijos pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla (,,ilgosios gimnazijos

tipo mokykla").
12. Mokymo kalba - lenkq.
13. Mokymo formos - pavienis ir grupinis mokymas.
14. Vykdomos programos - ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo, pradinio

ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo programos.
15. Gimnazijoje i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
1 5. 1. Mokymosi pasiekimq pazymejimas;
| 5 .2. Pr adinio i5silavinimo paZymej imas;
1 5.3. Pagrindinio iSsilavinimo paZymejimas;
1 5.4. Brandos atestatas;
15.5. Brandos atestato priedas;
15.6. Pradinio ugdymo pasiekimq pa4rmejimas;
| 5 .7 . P agrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas ;
15.8. PaZymejimas,
1 6. Gimnazij o s skyriai :

skyrius;
16.1. Saldininkq r. Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos Versekos daugiafunkcis



2

skyriaus isteigimo data - 2019 -09 -01 ;

Sddininku r. sav.l
skyriaus buveine - Mokyklos g.4, Matuizq kaimas, LT-17183 Kalesninkq sen..

16.1.3. mokymo kalba - lenkq kalba;
I6.L4. mokymo forma - grupinio ir pavienio mokymo;
1 6. I . 5.vykdomos Svietimo programos - ikimokyklinio ugdymo, priesmokyklinio ugdymo

pro grama, neformalioj o vaikq Svietimo programos.
16'2. Saldininkq r. Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdymo skyrius;
I 6.2.1 skyriaus isteigimo data - 2020-09 -01 :
16.2.2. skyriaus buveine - BaZnydios g. 8, LT-17185 Kalesninkq k., Saldininkq r. sav.;
16.2.3. mokymo kalba - lietuviq, lenkq kalba;
16.2.4. mokymo forma - grupinio ir pavienio mokymo;
I 6.2. 5.vykdomos Svietimo programos - ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo

programos.
17. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqj4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grind1i-alietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Saldininkq rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, Saldininkq rajono savivaldybes adn inistracijos direktoriaus isakymair, t itui, teises
aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, F.UNKCIJ9S,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Gimnazijos Svietimo veiklos rtisys:
19.1. pagrindine veiklos r[sis - vidurinis ugdymas, kodas g5.31.20;
19.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
19.3. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
1 9.4. prieSmokyklinis ugdymas, kodas 85. 10.20.;
19.5. pradinis ugdymas, kodas 85,20:
19.6. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
19.7. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.8. kulturinis Svietimas, kodas 85.52:
19.9. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
19.10. Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
20.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
20.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
20.3. vaikq vasaros stovyklq veikla, kodas 55.20.20.
2l' Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, b[tinas tolesniam mokiniq mokymuisi, proiesinei
karjerai ir savaranki3kam gyvenimui.' 22. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:

22.1. teikti mokiniams kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklini ugdym4 ir pradini
iSsilavinim4, vykdyti pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas;

22.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
22.3. teikti socialing pedagoging, psichologing, pedagoging specialiqj4 ir

sveikatos prieZitros pagalbq;
22.4. ultil<rinti sveik4 ir saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems iprodiams mokymo (-si) aplink4.

16,1.1.
16.1.2.
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23 . Gimnazij a, igyvendindama pavestus uZdavinius :

23.I. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis
programomis, atsiZvelgdama i Gimnazijos bendruomends reikmes, taip pat i mokiniq poreikius ir
interesus, konkretina ir individu alizuojaugdymo turini;

23.2. rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildandius bei mokiniq
poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;

23.3. vykdo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo Svietimo programas,
mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Bvietim4;

23.4. i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka;

23.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningumq,patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

23.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
specialiqj4 pagalbq, atlieka mokiniq sveikatos prieZitrq, vykdo profesini orientavim4;

23.7. atlieka pirmini mokiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq vertinim4, organizuoja
mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4 teises aktq nustatytatvarka;

23.8. teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq
nustatvta tvarka:

23.9. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;
23.10. uZtikrina higienos nonnas, teises aktq reikalavimus

mokymosi ir darbo aplink4;
atitinkandi4 sveik4, saugi4

23.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg
vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;

23 .12. organizuoj a mokiniq maitinim4;
23.13. vie5ai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4 teises aktq nustatytatvarka;
23.14. atlieka Gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;
23.15. organizuoja mokiniq paveZejim4 i Gimnazijqir atgal;
23.16. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4, brandos egzaminus Svietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka;
23.17. atlieka kitas istatymq, teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

24. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydama jaipriskirtas
funkcijas, turi teisg:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos btdus;
24.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 iSsilavinim4;
24.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
24.5. stoti ir jungtis iasociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
2 4 . 6 . gauti p ar amq L i etuvo s Re spub I iko s i statymq nustatyta tv arka;
24.7. atlikti mokinio specialiqjq poreikiq pirmin! ivertinim4;
24.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis;

- 24.9. bendradarbiauti su kitomis Salies ir uZsienio Svietimo istaigomis, su Gimnazijos
veiklai itakq darundiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (Svietimo, sveikatos prieZi[ros, mokslo,
kulttiros, sporto, teisdtvarkos, vaikq teisiq apsaugos ir kitomis istaigomis, visuomeninemis
organizacijomis.

25. Gimnazijos pareigos:
25.1. uiilik';rinti kokybi5k4 ugdymo programq vykdym4, mokymo sutarties sudarymq ir

sutartq isipareigoj imq vykdym4;
25.2. uLtikrinti sveik4, saugiq, uZkertandi4 keli4 smurtui, prievartai ir Zalingiems iprodiams

ugdymo(si) aplink4;
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' / 25.3. uLtiI<rinti veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4;/ 25.4. sudaryti higienos nennas atitinkandias ugdymo s4lygas;
25.5. vieSai skelbti informacij4 apie Gimnazijos veikl4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu;
25.6. organizuoti prevencini darb1, Svietimo pagalbos teikim4, uZtikrinti ugdymo programrl

pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq poreikiq;
25.7. vykdyti kitas pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Gimnazij os veikla organizuoj am a pagal:
26.L dfuektoriaus patvirtint4 strategin! planq, kuriamzo.l. drel(tonaus patvtrtint4 strategin! planq, kuriam yra pritarg Gimnazijos

Saldininkq rajono savivaldybes administracijos diriktorius arba jojgaliotas ur-rro;
taryba ir

26.2. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos metq veiklos program4, kuriai yra pritarusi
Gimnazijos taryba;

26.3. dfuektoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan4, kuriam yra pritarg Gimnazijos
tarybair Saldininkq rajono savivaldybes administracijos-direktorius arba jo igaliotas asmuo.

27 ' Gimnaziiai vadovauja direktorius, kuris direktoriaus pareigoms skiriamas vieso
konkurso b[du ir i5 jq atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka. Konkursas gimnazijos direktoriaus
pareigoms organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respub-likos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
guft?tyt? tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Saldininkq rajono savivaldybes merui ir
Saldininkq raj ono savivaldybes tarybai.

28. Direktorius:
28.1. suderings su Sddininkq rajono savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktDr4, darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirsydamas
nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

28.2. nustato Gimnazijos uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
. 28.3. tvirtina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidiia i5 jo Mokyklos darbuotojus,
gkatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas. Direktoriaus pavaduotojq kandidatlras derina su
Saldininkq rajono savivaldybes administracijos direktoriumi arba jo igaliotu asmeniu;

28.4. piima mokinius Saldininkq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka ir kontroliuojaiq vykdym4;

28.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos
taisyklese mokiniams nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

28.6. suderings su Gimnazijos taryba,tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
28.8. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms vykdyti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intel&tiniut
iSteklius;

28.9.leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad butq laikomasi Lietuvos
Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Siq Nuostatq;

. 28.10. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines gnrpes, Metoding tarybq;
28.11. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;
28'12. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
28.I3. teises aktq nustatytatvarkavaldo, naudoja Gimnazijos turt4, lesas ir jais disponuoja;

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojimq;
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I .. 28.14. rdpinasi metodines , sudarojiems s4lygas kelti kvalifikacij4, sudaro
galimybg atestuotis ir organizuoja jq atest

28.15. inicijuoja Gimnazijos sav
28.16. bendradarbiauja su mo

mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritor
vaiko teisiq apsaugos skyriais ir kitomis i

28.17. atstovauja Gimnazijai kit
28.1 gal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teiki s ir ataskaitq rinkiniai butq teisingi;
28.I taupq le5q bei turto naudojim4, viiksming4 Gimnazijosvidaus

kontroles sistemos sukrnim4, jos veikimq ir tobulinimq;
28.20. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti r,ykdyti direktoriaus

pavaduotojams;
28.21. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie3ai

paskelbia savo metq veiklos ataskait4. Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskaitos reikalavimus
nustato Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

28.22. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir Gimnazijos metq veiklos programos,
Svietimo programrl rengimui, juos tvirtina, vadovaujaiq vykdymui;

28.23. uZ mokinio elgesio normq paLeidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas vaiko teisiq pagrindq istatyme;

28.24' Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymo nustatyta
tvarka kreipiasi i Saldininkq rajono savivaldybes administracijos direktoriq iel minimalios ir
vidutines prieZiDros priemoniq vaikui skyrimo ;

28.25. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
29. Gimnazijos direktorius atsako uZ, tai, kad Gimnnijoje butq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises akq,ui, demokratini Gimnazijor ulAy-a, bendruomenes nariu
tatytq tiks ;
minimalio
veiklai or s

a veikia pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4 darbo
reglament4.

31. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodines
grupes planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir zusitaria iel mokomqjq
dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiflloi, atrenka, integruoja ir derina dalylq
mokymo turini, susitaria del ilgalaikio ir tru
tvarkos, 

' uvr u64rqr\rv u Lrur pnnclprl lr

mokiniq 3;.flffi::
grupes k lbos specialistais del specialiqjq poreikiq mokiniq
ugdymo b .pt.ttdi*o bridq ir darbo -.iodikor, dalyvaujanustatant ftimi, aptaria mokiniq elgesio, jq lankomumogerinimo, lausimus, kvalifikacijos kelimo por.itiur,3uos derina su
Gimnazijos veiklos tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja su rajono mokyklq metodinemis
grupemis, teikia Metodinei tarybai siUlymus del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo
gerinimo. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas koordinatorius. Metodiniq grupiq ir
Metodines tarybos veiklq priZiiiri direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

32. Metodines tarybos nadai yra metodiniq grupiq koordinatoriai.
33. Metodine taryba nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos

naujoviq diegimq Gimnazijoje, metodiniq grupiq bendradarbiavimq, gerosios pedagoginer i'ut-irti"t
sklaid4, bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinernis 

-oryanizicijomis,

Svietimo pagalbos istaigomis, prireikus vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikla,
nustato mokytojq kvalifikacrjos kelimo prioritetus, teikia metodinems grupems siull'mus del veiklos
tobulinimo, Gimnazijos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
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Metodinei tarybai vadovauja metodines tarybos nariq i3rinktas pirmininkas. Jos veikl4 koordinuoja
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso
direklorius gali organizuoti mokytoiq ir svietimo pagalbos
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

or ganizavimo klausimais Gimnazij os
specialistq, kuriq veikla susijusi su

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

ioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos
tevq (globejq) bendruomeng, vietos bendruomene
sprgsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti

36. Gimnazijos taryba sudaroma i5 mokiniq tevq (globejq), mokytojq ir g ir I-IV g. klasiq
mokiniq.

37 ' (3:3:3) tevus (globejus) deleguoja visuotinis tevq(globeiq) sus ba, mokiniur lMokirriatiryaa.
38' i ne rediau kaip du t artus per metus. Posedis

teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami poseOyye
dalyvauj andiqjq balsq dauguma.

39. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu Gimnazijos
tarybos posedyje. Gimnazijos direktorius negali bDti Gimnazijos tarybos pi.-irrinku.

40. Gimnazijos taryba:
40'1. teikia siulymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq; 

anui, metq veiklos programai, Gimnazijosnuo taisyklems, kitiems Gimnazijos u.ilqregl nazijos direktoriaus;
Dlymus del Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar

papildymo, Gimnazij os vidaus struktDros tobulinimo;
40.4. svarsto Gimnazijos le5q naudojimo klausimus;
40.5. isklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Gimnazijos direktoriui

sitlymus del Gimnazijos veiklos tobulinimo;
40.6. teikia Saldininkq rajono savivaldybes tarybai sifllymus del Gimnazijos materialinio

aprupinimo, veiklos tobulinimo ;
40'7. svarsto mokytojq, Metodines tarybos, mokiniq ir tevq (globej$ savivaldos institucijqar Gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifllymus Gimiazijos'lirektoriui;
40.8. teikia siiilymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansi-nius ir intelekt]nius i5teklius;
40.9. svarsto Gimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus;
40.10. priima sprendim4 del ugdymo plano pakeitimq.
41. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos

teises aktams.
42. Mokytojq taryba - nuolat veiki

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausi
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Gim
speci.alistas, Svietimo pagalbq teikiantys specialist
dalyvauj antys asmenys.

43. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.
direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvavusiq nariq balsq dauguma.
mus del Gimnazijos ugdymo turinio
modeliq, ugdymo kokybes uZtikrinimo,
dymu (-si) susijusiq klausimq.



1 , q komitetai. Klasiq tevq susirinkimas kiekvienq
InOKSIk,asiq , il11ffi'fr?1lli,]ltfif,iliil';H,fl"s?i;,::
vadow klases mokiniq fu pa?angumo, saugumo, maitinimo, informacijos
gavimo apie vaikus klaus oti klasesienginius, f,vyms, kurti edukacing apffi,teikia sitilymus Gimnazij i.

daro Gimnazij renka
dalyvaujant ne nariu.
sius Seimos ir avimo

48' Mokiniq taryba yra nuolat veikianti mokiniq savivaldos institucija. Jos nariai renkami
dvejiems metams visuotiniame mokiniq susirinkime. Mokiniq tarybos nuostatrls tvirtina Gimnazijos
direktorius.

49. Mokiniq tarybos pirminink4 renka Tarybos nariai. Mokiniq tarybos pirmininkas
organizuoj a Tarybos veikl4.

50. Mokiniq tarybos posedZiai
dalyv auja 2/3 Tarybos nariq. Nutarimai

51. Mokiniu tarvba:

vyksta ne rediau kaip kart4 per menesi. Jie teiseti, jei juose
priimami balsq dauguma.

ovus i Gimnazijos tarybq;

prevencines programas,
52' Gimnazijo gali buti Saukiamas direktoriaus iniciatyva arba

1/5 tevq reikalavimu yp ts organizavimo klausimais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

53' Darbuotojai i darbq iimami fu atleidhiami iS jo Lietuvos Respublikos
Darbo kodekso ir kitq teises aktq a. Direktoriaus pavaduoto;o ugoymui kandidat[r4
derina su savivaldybes meru arba j niu.

54' Gimnazijos darbuotojams ul'darbqmokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatytatvarka.

55. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir
kvalifikacij4 tobulina svietimo ir mokslo ministro nusta:tvia tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR

FINANSINES. vEIKLos KONTROLE R ciMN.q,zrJos vErKLos pnrnZrUna

56' Gimnazija patikejimo teise perduot? Saldininkq rajono savivaldybes turt4 valdo, naudoja
ir disponuojajuo pagal istatymus, Saldininkq rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.. 57. Gimnazijos le5os:

57' 1' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacij\ savivaldybes biudZetui skirtos lesos irSaldininkq rajono savivaldybes biudZeto ldSos, skiriamos pagalpatvirtintas s4matas;
57.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
57'3' fondq, o niq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais b[daisperduotos leSos, tikslin al pavedimus;
57.4. kitos tei ;
57'5' Gimnazijayraparamos gaveja. Paramos leSos naudojamos teises aktq nustatyta

tvarka.
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58. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.
59. Gimnazijos buhaltering apskaitq organintoja ir finansinE aiskaitomybg tvarko

Saldininkq rajono savivaldybes administracijos S"i.ti-l iriaigq apskaitos skyrius teises aktq
nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

61. Gimnazrjos veiklos prieLinrq, atlieka Sddininkq rajono savivaldybes administracijos
Svietimo ir sporto skyrius bei kiti Savivaidybes dministracijos padaliniai teises aktq nustatyta
tvarka, prireikus pasitelkdami iSorinius vertintojus.

62. Gimnazijos veiklos i5orini vertinim4 atlieka Nacionaline mokyklq vertinimo agent[ra.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Prane3imai, kuriuos pagal Siuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises aktus reikia
paskelbti vie5ai, skelbiami 

$i11a.zrjos interneto svetaineje www.narbuto.salcininkai.lm.lt, prireikus
teises aktq nustatyta tvarka Saldininkq rajono saviv

64. Gimnazija reorganizuojama, lik
savivaldybes tarybos sprendimu, Lietuvos Re
teises aktq nustatyta tvarka. Sprendimas del Gi
skelbiamas vietos spaudoje, Sddininkq rajono sav

65. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus tvirtina Saldininkq rajono
savivaldybes taryba.

66. Gimnazijos nuostatai keidiami ar papildomi savininko teises ir pareigas igyvendinandiosinstitucij os, Gimnazij os direktoriaus ar Gimnaiijbr tarybos iniciatyva.
67. Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatvta tvarka.

Rajono savivaldy Zdzislav Palevid


