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BIUDZETINNS ISTAIGOS VILNIAUS SALOMEJOS NERIES GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus Salomejos Neries gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus Salomejos Neries gimnazijos (toliau - Gimnazijos) teising formq,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4j4 institucij4, buveing, grupg,

tipq, pagrinding paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas, teisini veiklos pagrind4, sriti, ruSis,

tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Gimnazijos

teises ir pareigas, veiklos organizavrm4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq ir

atleidim4 i5 jo, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines

veiklos kontrolg, reor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turinlis savo antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito istaigose, atributik4.

Savo veikloje Gimnazlja vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

3. Oficialusis pavadinimas - Vilniaus Salomejos Neries gimnazija, trumpasis pavadinimas -
S. Neries gtmnazija. Gimnazija fregistruota Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre 1994 m.

rugpjudio 2 d., kodas 190004387.

4. Vilniaus Salomejos Neries gimnazijos veiklos pradLia 1915 m. spalio 18 d. (1915 m.

rugsejo menesio Lietuviq centro komiteto nutarimas, mokyklos metra5tis, Lietuviq enciklopedija

(38 tomas), V. Martinkeno knyga ,,Vilniaus kra5to lietuvi5kos mokyklos ir skaityklos 1919-1939

metais". Nuo 1916 m. vasario 16 d. ji vadinama ,,Ryto" draugijos Vilniaus lietuviq gimnazija.

Svietimo ministerijos 1918 m. lapkridio 27 d. isakymu gimnazija perejo Lietuviq Vyriausybes

Zinion ir tapo I Vilniaus vyrq gimnazija. Gimnazijos pedagogq tarybos l92I m. rugpjndio 22 d.

nutarimu gimnazija pavadinta Vytauto DidZiojo vardu. Svietimo ministro 1939 m.lapkridio 18 d.

isakymu BNr. 63 isteigta valstybine mergaidiq gimnazija pavadinta Kunigaik5tienes Birutes

mergaidiq gimnazija. 1940 m. rudeni Kunigaik5tienes Birutes gimnazija pavadinta Vilniaus II

vidurine mokykla. 1946 m. Salomejos Neries gimimo metiniq proga mokyklai suteiktas poetes

vardas. Lietuvos Svietimo ir mokslo ministro 1999 m. birZelio 11 d. isakymu Nr. 760 mokyklai

suteiktas gimnazijos (humanitarinio profilio) statusas. Vilniaus miesto tarybos 2000 m. vasario
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11 d. sprendimu Nr. 512 mokykla reorganizuota i Vilniaus Salomejos Neries gimnazij4 su

pirmosioi, antlosios ir trediosios pakopos bendrojo lavinimo skyriumi'

5. Teisine Gimnazijos forma - biudZetine istaiga'

6. Grmnazrj o s-p1i$ ausomyb e - s avivaldybe s mokykla'

7. Gimnazijos savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 117109233, adresas -

Konstitucijos Pr. 3, LT-09601.

8.Gimnazijossavininkoteisesirpareigasigyvendinandiojiinstituc|ja-V:ilniausmiesto

savivaldybes tarYba, kuri:

8. 1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

8.2. prlimai pareigas ir i5 jq atleidLia Gimnazijos vadov4;

8.3. priima sprendirn4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;

8.4- priima sprendim4 del Gimnazijos pertvarkos' perfvarkymo' reorgatizavimo ar

likvidavimo, skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro iikvidavimo komisli4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

8.5.priimasprendim4delGimnazi.josfilialo,skyriaussteigimoarjoveiklosnulraukimo;

8.T.sprendZiakitusLietuvosRespublikosbiudZetiniqistaigqistatyme,kituoseistatymuoserr

Siuo s e Nuostatuo se j o s kompetencij ai priskirtus klausimus'

9. Gimnazijos veiklos koordinatorius vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Svietimo, kulttrros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius.

1 0. Gimnazijos buveine: Vilniau s'g' 32'LT-0 1 1 1 9 Vilnius'

11. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdl'mo mokykla'

12- Gtmnazijos tiPas - gtmnazlia'

13. Gimnazijos paskirtis - gimnazljostipo gimnazija'

14' Gimna zl1a igyvendina Sias ugdymo programas:

1 4.I . pagrindinio ugdymo pro gramo s arrtr q4 dall;

1. 4.2 - vidurinio ugdYmo Pro gramQ;

14.3- vaikq neformaliojo Svietimo programas'

1 5' Gimnazijos mokl'mo kalba - iietuviq'

16. Gimnazijos mokymo forma- grupinio mokynosi ir (ar) pavienio mokYmosi'

lT.Gimnazijosmokymoprocesoorganizavi.mobudasGuD-kasdienis,savarankiskas,

individualus.

18. Gimnazijos mokiniams i5duodami 5ie mokymosr

1 8.1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

1 8 -2 - pagrindinio i5silavinimo paZymej imas ;

18-3- brandos atestatas ir jo priedas'

pasiekimus iteisinantys dokumentar:
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II SI{YRIUS
GIMNAZUOS VEIKLOS SRITIS IR. RUSYS, TIKSLAI,TJLDA\TINIAI IR

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTV ISDAVIMAS

19. Veikios ru5ys (pagal Ekonomines veiklos rD5ir4 klasifikatoriaus, patvirtinto Statistikos

departamento pr{g Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 200'7 m. spalio 31 d.

isakymu Nr. D[-226 ,,Del Ekonomines veiklos rtrSir4 klasifikatoriaus patvirtinimo",2 redakclj4):

19.1. pagrindines Svietimo veiklos rDSis -vidurinis ugdymas, kodas 85.31-20;

19.2. kitos Svietimo veiklos rtr5ys:

19.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31-10;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85-51;

79.2.3. kultDrinis Svietimas, kodas 85-52;

19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

Ig.2.5.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85'60;

19.3. kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:

Ig.3.I.kitaZmoniqsveikatosprieZiurosveikia'kodas86'90;

t9.3.z.nuosavo arbanuomojamo nekilnojamojo turto nuomair eksploatavimas' kodas 68'20;

lg .3 .3 - bibliotekq ir archyvq veikla' kodas 91 '01 ;

19 .3.4. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55 '20 '20 '

20.Gimnazijosveiklostikslas-pletoticlvasines,intelektinesirfizinesasmensgalias,

sociokulttrring ir pilietinq brand4, ugdyti bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas'

informacini bei medijq rastingum4, butinus tolesniam mgkymuisi' profesinei karjerai ir

savaranki5kam glweniinui'

21. Gimnazijos uZdaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybisk4 pagrindini ir vidwini issilavinim4;

2T.2.terklntimokiniqpaZinimo,lavinimosiirsavirai5kosporeikius;

27 .3 . Ielktimokiniams reikiam4 pagalb4;

27.4.uLr1brnti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4;

2I .5 . ugdyti medij q ir informacini ra5tingum4'

22. Gimnazlja,igyyendindama jai pavestus uZdavinius, vykdo Sias frrnkcijas:

22.1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis'

atsiZvelgdama I vietos ir Gimnazijos bendruomends reikmes, taip pat mokiniri poroikius ir interesus'

konkretina ir individuai iztoiaugdymo tririni;

22.2. igyvendina pagrindinio ir vidurinio ugdyr:no programas;

22.3. rengia Svietimo proglamas papildandius ir mokiniq saviraiskos poreikius tenkinandius

programq modulius ir neformaliojo ugdymo programas;

22.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
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22.5. vyl<do pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4, brandos egzaminus Svietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.6. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiqj4 pedagoging ir

speciali4j4 pagalb4 specialiqjq poreikiq mokiniams, orgarizuoja specialiqjq por.eikiq mokiniq

integruot4 mokymqg,. --.-_

22 .7 . e s ant p o re ikiui or garizuoj a namq mokym 4 ;

22.8. teikia informacing, psichologing, socialinE-pedagoging, speciali4l4 pagaIb}, vykdo

mokinirl sveikatos prieLittr4, paLinting veikl4, profesini orientavim4, vaiko minimalios prieZiuros

priemones teises aktq nustatyt a N arka;

22.g. uZtikrina higienos noflnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aPlink4;

22.10.sudaros4lygasmokiniamsugdytispilieti5kumonuostatasdalyvaujantsavivaldoje'

skatina mokiniq organtzacljq veikl4;

22.7|.skatinadalyvavim4projektuoseirtiriamosioseveiklose;

22.12 - otganizuojamokiniq maitinim4 Gimnazij oj e;

22.13 - sudaro s 4lygas darbuotoj q profe siniam tobulej imui'

23.Gimnazijosmokiniamsmokymosipas-iekimusiteisinantys

LietuvosRespublikosSvietimoirmoksloministronustatsrtatvarka.

dokumentai i5duodami

III SKYRTUS
GIMNAZIJOS TEISNS TN PAREIGOS

24.Gimnazija,siekdamaveiklostikslo,igyvendindamai5keltusuzdaviniusirvykdydamaiar

priskirtas funkcijas:

24.1. turi teisg:

24.I.L sudarYti sutartis;

z4.l.z.Lieftrvos Respublilcos istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq

veikloje;

24.I.3-parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus;

z4.r. .kurti naujus mokymo ir mokymosi moderius, uZtikrinandius kokybisk4 idsilavinim4;

24.l.5.Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka deLlyvauti salies ir

tarptautiniuose Svietimo proj ektuose;

24.7.6.teikti investicijq projektq parziiskas Europos S4jungos finansinei paramai gattt;

24.1.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fstatymo nusta[4a f\rarkai,

24.1.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatlmo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis;

24.2. Pnvalo:
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24.2.7. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

[prodiams aplink4;

24.2.2. teikti tinkarnos kokybes Svietim4;

24.2.3. sudaryti mokymo sutartis ir tinkamai

24.2.4. sudaryti-,-palankias veiklos s4lygas

organizacljoms;

24.2.5. uZtikrinti Gimnazijos vaiko geroves komisijos veikl4 iglwendinant Lietuvos

Respublikos teisds aktq nustatyfus reikalavimus-

IV SKYRIUS
GIMNAZIJO S \-EIKLO S oRGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25.Gimnazijosveiklosorganizavimoteisinispagrindas:

25.l.Gimnaztlosstrateginisplanas,patvirtintasGimnazijosdirektoriaus'pritarusGimnazijos

tarybaiirVilniausmiestosavivaldybesvykdomajaiinstitucijaiarjosigaliotamasmeniui;

25.2.Gimnazijosmetinisveiklosplanas;patvirtintasGimnazijosdirektoriaus,pritarus

Gimnazijos tarybai;

25.3.Gimnazijosugdl.moplanas,patvirtintasGimnazijosdirektoriaus,suderinusSu

Gimnazijos tarybair Vilniaus miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu'

26. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams I pareigas vieso

konkursobuduirat|eidLiamasiSjqsavininkoteisesirpareigasigyvendinandiosiosinstitucijos,

Lietuvo s Re spubliko s tei sds aktrl nustatyt a N arka'

27. Vie5as konkurSas Gimnazijos direktoriaus

tvarka ir likus ne maZiau kaip 6 menesiams iki

pabaigos.

2S.GtmnazijosdirektoriumigalibutitiknepriekaiStingosreputactlosasmuo.

2g.Paslbaigus Gimnazijos direktoriaus penkeriq metq kadencijai, jis i5 pareigq atleidZiamas'

isskyrus atvejus, kai jis laimi vies4 konkurs4 Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti ir skiriamas i

direktoriaus pareigas naujai kadencijai. Gimnazijos direktorius, baigEs penkeriq metq kadencij4, turi

teisgdallvautiviesamekonkwseGimnazijosvadovopareigomseiti.

30.JeigupasibaiguspenkeriqmetqkadencijaiGimnazijosdirektorius'kuriovisosmetq

veiklos ataskaitos buvo ivertintos gerai ir labai gerai, atsisako dalyvauti vie5ame konkurse

Gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti a'ba jo nelaimi, esant galimybei' jam teisds aktq nustatyta

tvarka siDlomos kitos Pareigos'

31. Siuose nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su Gimnazijos direktoriaus skyrimu ir

atleidimu, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka'

vykdyti isipareigoj imus;

Gimnazijoje veikiandioms mokirniq ir jaunimo

pareigoms eiti skelbiamas teises aktq nustatyta

Gimnazijos direktoriaus vadovo kadencijos
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32. Direktorius yra pavaldus Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai

institucijai bei atskaitingas Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiajai institucijai,

merui ir Gimnazijos tarybai.

33. Direktorius:

33.1. nustatovGmnazijos veiklos tiksius, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojtl

veiklos sritis;

33.2. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jq

igyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms firnkcijoms vykdyti,

uZdaviniams igyvendinti;

33.3. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo

tvarka trirtina Gimnazijos strategini pIanq, Gimnazijos

planE;

33.4. suderings su vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

asmeniu. tvirtina darbuotojq paleigybili s4ra54, nevirsydamas nustatyto didZiausio

pareigybiqskaidiaus,tvirtinamolqtojqirkitqdarbuotojqpareigybiqapraSymus;

33_5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka pniima i darb4 ir

arleidLiaid jo Gimn azllosdarbuotojus, skatina juos, sprendZia darbo pareigq paZeidimo klausimus;

33.6. rupinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organtztoja trtrks1'amq mokytojq

paieSk4;

33.7. prlim mokinius savininko teises ir pareigas igyvendinandiosios institLrcijos nustatyta

tvarka, sudaro mokl'mosi,sutartis teises aktq nustatSrt a Ix arka;

33.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir

tarybos pritarimu Gimnazijos darbo tvarkos taisyklese nustato

atsakomYbg;

33.9. suderings su Gimnazijos taryba,tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykies;

33'10.sudaromokiniamsirdarbuotojamssaugiasirsveikataineken]<smingasdarbos4lygas

visais su mokyrnusi ir darbu susijusiais aspektais;

33.|1. ana|izuolair vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius iSteklius;

3 3 .1 2. leidLia is akymus, kontroiiuoj a j q vykdym 4;

33.I3. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinq taryb4;

33.I4.prireikus organizuojarnokytoju ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi

su nagrinejamu klausimr4 pasitarimus ugdymo turinio formavimo ir ugdyrno proceso organizavimo

klausimais,

33 .1 5 . Gimnazij os vardu sudaro sutartis Gimnazij os funkcijoms vykdyt!;

33.76.organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 Lietuvos Respublikos teises

aktr4 nustatl'ta tvarka;

ir istatymo lydimqjq teises aktq nustatyta

metini veiklos planq ir Gimnazljos ugdymo

igaliotu

leistino

kitais teises aktais, mokl'tojq

mokinir+ teises, Pareigas ir
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33.17. Lietuvos Respublikos teisds aktq ir Siq Nuostatq nustatyta tsrarka.raldo, naudoja

Gimnazijos turt4, ledas ir jomis disponuoja, rupinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais,

informaciniais i5tekliais, uZtikrina optimairl jq valdym4 ir naudojim4;

33.18. rupinasi metodinds veiklos organizavimr.r, profesiniu darbuotojq tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas keltild-df'rfikacfi4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams - galimybq

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatla

tvarka;

33.T9. formuluoja Gimnazijos darbuotojams metines uZduotis, vertina pasie.ktus rezultatus

vykdantjas;

33.20. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq -reikl4, tvirtina

Gimnazij os tarybos sudeti;

33.21. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais istatyminiais atstovais), pagalb4 mokiniui'

mokyojui ir Gimnazrjai teikiandiomis istaigomis, teritorindmis policijos, socialiniq paslaugq'

sveikatos lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis' dirbandiomis vaiko

teisiq apsaugos sritYje;

33.22. uZ mokinio elgesio nonm+ pal,eidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo

poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindr4 istatyme;

33.23. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viesai

paskelbia savo metq veikios ataskart4. Reikalavimus direktoriaus metq veiklos ataLskaitai nustato

Svietimo ir mokslo ministras;

33 .24 - atstovauj a Gimnazij ai kito s e institucij o se;

33"25.garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai butq teisingi;

33.26. uZtikrina racionalq ir taupq lesq bei hrrto naudojim4, veiksming4 GtmnazTios vidaus

kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

33.27. dal[ savo funkcijq teises aktq nustatfia t\ratka gali pavesti vykdvti Gimnazijos

direktoriaus Pavaduotoj ams;

33.28. vykdo kitas teises aktuose, Siuose Nuostatuose rr pareigybes aprasyne nustatytas

funkcijas.

34. Gimnazijos direktorius atsako uZ:

34.l.demokratiniGimnijosvaldym4,bendruomenesnariqinformavim4,tinkam4funkcijq

vykdym4, nustatytq Gimnazijos tikslq ir uZdaviniq fgyvendinim4, Gimnazijos veiklos rezultatus;

34.2. inforntacijos skelbim4 apie Gimnazijos vykdomas formaiiojo ir neformaliojo Svietimo

progfamas,jr}pasirinkimogalimybes,priemimos4lygas,mokamaspaslaugas,mokytojq

kvalifikacij4, svarbiaLrsius Gimnazijos isorinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomends

tradicij as ir Pasiekimus-
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35. Gimnazijos rnokYtojq

grupes ir Metodin e Iaryba.

8

metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokl'tojq metodinds

36. Metodines gruPes nariai Yra vieno ar keliq mokomqjq daiykq mokytojai' Veiklos

or ganizavimo budas - susirinkimai'

. grri"i';uaovauja ir veiki4 organizuoia rupes nariq isrinktas vadovas.

38. Metodine gruPe:

38.1. planuoja ugdymo turini (programas' mokymo

pasiekimq u pa?angos vertinimo brldus' mokymo (-si)

mokiniai sukauPia ugdYmo Procese;

38.2- nustato mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo btrdus;

38.3. nagrineja Prakting veikl4'

38.4. konsultuojasi su Svietimo pagalbos specialistais del pedagoginrq problemq sprendimo

budq ir darbo metodikos,

38'5- aptaria mokiniq elgesio bei lankomumo klausimus'

38'6. dalijasi ger4ja patirtimi' .. 1 :

38.7.pletotojamokl'tojqprofesinesveikioskompetencijas,suderintasSuGimnazrlos

strateginiais tikslais, siekia mokiniq ir Gimnaziios paZangos;

3 8 - 8. aptana kvalifikacij o s tobulinimo poreikius'

39. Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq deleguoti mokytojai arba metodiniq gruptq

pirmininkai ir. direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodines tarybos sudeti dveiiem's metams *

veikros plan4 tvirtina Girnnazijos direktorius. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas' kuris

i.renkamas atviru barsavirnu p nname Metodines tarybos susirinkime. Metodines tarybos veikl4

koordinuoj a Gimnazlios direktoriaus pavaduotoj as ugdlnnui'

40. Metodine tarYba:

40.1. teikia siulymus rengiant Gimnazijos skateginius dokumentus;

40.2. dalyvaujakuriant Gimnazijos veiklos program4 ir ugdymo plan4;

40.3. koordinuoja ilgalaikiq planq' pasirenkamqjq dalykq ir moduliq programq renglm4;

40.4.teikiasitrIymus,planuojantugdymoturini,ugdymoplocesoaprupinim4,ugdl,mo

kokybq ir inovacijq diegim4'

40.5. koordinuoj a Gimnazijoje

ir mokymosi metodus, kontekst4, mokiniq

ir ugdymo (-si) priemones ir patirti' kwi4

veikiandiq metodiniq grupil+ veikl4' siekiant ugdymo dermes'

tgstinumo ir kokYbes uZtikrinimo;

40-6- nustato Gimnazijos mokl'tojq metodines veikios prioritetus;

4o.T.aptartaGimnazijosmokl-tojqkvalifrkacijostobulinimoporeikiusirnustatolos

prioritetus; ,.^1-+1^o ,,^ilrto.
40.8'.ver|inamokytojqmetodiniusdarbusbeimokytojqpraktingveikl4;
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40.9. inicijuoja mo$tojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4,

bendradarbiavim4 su rnokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis orgartizacljomis, Svietimo

pagalbos istaigomis ir kt.

41. Vaiko geroves komisija (toliau - Komisija) sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

svietimo ir mokslo fiiirnsleri3os teises aktais, regiar^rentuojandiais vaiko geroves homisijq veikl4

bendrojo ugdSnno istaigose. Komisija veikia pagal Vaiko geroves komisijos veiklos organizavimo

apraS4. Komisija vykdo Sias funkcijas:

41.1. remdarnasi Gimnazijos turimais isivertinimo

Gimnazijos mokymosi aplinkos, jos saugumo' Gimnazijos

ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizE;

4l.2.rnpinasipozityvausGimnazijosmikroklirnatokurimuirpozityviqvertybir4puoselejimu'

koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4' teikia siflymus Gimnazijos

direktoriui d.I saugios ir mokymuisi palankios aprinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio ir emocinio

ugdymo,prevenciniqirkitqplogamqigyvendinimo,kitqsuvaikogerovesusijusiqaspektq;

4I.3.organizllojaGimnazijosbendruomenesSvietim4vaikoteisiqapsaugos,prevencijos,

vaikq savirai.kos pretojimo ir kitose vaiko gerovds srityse, rekomenduoja kvalifrkacijos tobulinimo

renginius vaikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose

srityse Gimnazijos dirbantiems mokytojams; 
,r. 1,- .^:*;-; -,qilrrr snecialiu'

 ].A.gavusitevq(kitqistatyminiqatstovq)sutikim4,atliekapirminivaikqspecialiqjq

ugdymosiporeikiq,kylandiqugdymo(-si)procese,ivertinim4,prireikus,kreipiaisiipedagogng

psichologinq ar Svietimo pagalbos tarnyb4 del vaikq specialiqiq ugdymosi poreikiq ivertinimo'

specialiojo ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos jiems skyrimo Svietimo ir moksio mLinistro nustatyta

Braxka;

4T.5organizllojairkoordinuojamoklrno(si)/ugd1,mo(-si),Svietimoarkitospagalbos

vaikui teikim4, tariasi su tevais (kitais istatyminiais atstovais), mokytojais del jos turinio' teikimo

formos ir btrdq;

47.6- organizuoja ir koordinuoja Svietimo

specialiqjq ugdymosi poreikiq' tvarko specialiqiq

ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

bendruomenes nariq tarp'usavio santykiq

programq pritaikyrn4 mokiniams' turintiems

ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq apskait4

istatyme, kituose

su vaiko gerove

Gimnazijoje; 
' ' /-\t^^aq ' Gimnazijos vidaus ir isores vertinimo

41-7 - remdamasi turima Gimnazijoje atliktq tyrrmq'

medLiagair duomenimis, vertin a Gtmna4ljos ugdymosi aplink4, vaikq saugum4, artarizuoia vaikq

ugdymosi poreikius, problemas ir jq prieZastis, nustato Svietimo pagalbos priemoniq prioritetus'

kryptis, teikimo form4,

4l.B.vykdoLietuvosRespublikosvaikominimaliosirvidutinesprieZiuros

istatymuoseiristatymusigyvendinamuoseteisdsaktuosenustatl'tasbeikitas

susijusias funkcijas'
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V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

42. Grnnazijos saviv alda gnndliama Svietimo tikslais, Gimnazijoje vykitomomis Svietimo

Drosramomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis. Gimnazljoje veikia Sios savivaldos institucijos:
g . ...*:

Gimnazijos taryba,'mbkytojq tatyba, mokiniq taryba, klasiq mokiniq tevq ftitq istatyminiq atstovq)

'komitetas.

43. Gimnazijos taryba - auk5diausia Girnnazijos

mokiniq, mokytojq, tevq, socialiniq partneriq ir Gimnazljos

tarvbos sudeti ir nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius'

44. Gimnazljos taryb4 sudarol5 nariq: 5 rnokytojai' 5 mokiniai' 4 tevai

savivaldos institucijeL, kuri atstovauja

bendruomen6s interesams. Gimn azTjos

(kiti fstatS'miniai

vyksta ne rediau karp 2 karhrs per pusmeti'

yra teiseti, jei juose dalyvauja ne mahiattkaip du treddaliai

atstovai), ir lvietos bendruomends atstovas'

45. Gimnazijos taryba sudaroma 2 metams'

46. ] Gimn azrlos tarYb4:

46.1. mokl'tojq atstovai renkami mokytojq tarybos slaptu balsavimu;

46.2. mol<tniq atstovai renkami mokiniq tarybos pagalMokiniq tarybos istatus;

46.3.tevqatstovairenkamislaptubalsavimubendrametevqkandidatqsusirinkime.

Kiekvienos klases tevq komitetas pasifllo po vien4 tev4 kandidat4;

46 -4 - vietos bendruomends atstov4 siulo S enamiesdio seniuruj a'

4T.Gimnazijostarybaivadovaujapirmininkas,renkamasiSGimnazijostarybosslaptu

balsavimu'

48. Gimnazijos tarybos posedZius protokoluoja Gimnazijos tarybos sekretorius, tenkamas

atviru balsavirnu'
' 

49- Gimnazijos tarybos posedZiai

50- Gimnazijos tarybos PosedZiai

vlsq nanl+.

5I-Gimnazijostarybosnutarimaipriimamidalyvavusiqjqnariqbalsqdauguma.

52.Gimnazijostarybosposedyjegalidalyvautisocialiniaipartneriai,bendruomenesnariai

r emej ai,G imnazij o s direktorius' direktori aus p av aduotoj ai'

53. Gimnazijos tarybos kadencijai pasibaigus' Gimnazijos tarybos rinkimus olgaruzuo'li

Gimnazrl o s direktorius

54. Gimnazijos tarYbos funkcijoS:

54.7. teikia sitrlymus del Gimnazijos

pnemonlr+;

54.2 - tetkiasiuiymus Gimnazijos direktoriui del

Gimnazij os vidaus strukturos tobulinimo ;

Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar papildym<
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54.3. prirz.liia Gimnazijos strateginiam ir metiniam veiklos planams, Gimnazijos nuostatams,

Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems Gimnazijos veikl4 reglamenhrojantiems

dokumentam s, teikiami ems Gimnazij o s direktori aus,

54.4. sud.eina ugdymo planus;

54.5. l5kTa\-rso- Gimnazijos metines veiklos ir finansines ataskaitas bei teikia siulymus

Gimnazij os direktoriui del Gimnazij os veiklos tobulinimo;

54.6. svarsto Gimnazijos le5q naudojimo kla;usimus;

54.7. telkia sitrlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanriiai institucijai del

Gimnazij os materialinio aprtpinimo, veiklos tobulinimo;

54.8. svarsto mokytojq metodines tarybos, rnokiniq ir tevq (rupintojq) savivaldos institucijq ar

Gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sitrl)rmus Gimnazijos direktoriui;

54.9. telkia si[lymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygrl sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

5 4. | 0 . svarsto Gimnazij o s direktori aus teiki arnus kl ausimus ;

54.lL kiekvienais metais.vertinaGimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai-

55. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jEijie neprie3tarauja teises aktams.

56. Gimnazijos taryba uL, savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Gimnazijos

bendruomenei.
' 

5'V. Mokytojq taryba- nuolatine Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq profesiniams bei

bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti-

58. Moky'tojq taryb4 sudaro Gimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje

dirbantys mokyojai, Svietimo pagalb4teikiantys specialistai, kiti pedagoginiai darbuotojai-

59. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius

60. Mokytojq tarybos posedZius Saukia ir jiems vadovauja Gimnazijos diretrrtorius.

61. PosedZiai Saukiami ne rediau kaip tris kartus per metus'

62. PosedLrai teiseti, jei juose dalyvauja ne rnaLiaukaip du treddaliai tarybos nariq.

63. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

64. Mokytojq tarybos funkcijos:

64.1. svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais

klausimais;'

64.2. svarsto bendrqjq ugdyrno programq, nustatandiu ugdymo turini valstybes lygmeniu'

igyvendinim4 Gtmnaz4oje, optimalq ugdymo s4lygq sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4'

mokiniq ugdymo (-si) rezultatus;

64.3. svarsto pedagogines veiklos tobulinimo btrdus;
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64.4. teikia siulymus del Gimnazijos metinds veiklos programos, ugdyrno plano

igyvendinimo, mokiniq paLangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir

panaudojimo sistemos tobulinimo

64.5.karts su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos prieZiwos darbuotoju, psichologu

sprendZia mokinvrQ.w-eikatos, socialines paramos, mokymosi, prevencines veiklos, poilsio, mitybos,

saugos klausimus;

64.6. renkamokytojq atstovus i Gimnazijos taryb4 ir atestacijos komisij4;

64J. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus-

65. Mokiniq taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija, jungianti I-IV Gimnazllos klasiq

mokiniq atstovus Gimnazij os veiklos uZdaviniams sprgstl'

66.Mokiniqtarybosveiklayrareglamentuo;amadirektoriausisakymu

tarybos istatais-

6T.Mokiniqtarybosfia\|a|yrarenkamivisuotiniqdemokratiniqrinkimqbudu.

68. Mokiniq tarybai vadovauja prezidentas, isrinktas mokiniq tarybos istatais numatl'ta

tvarka.

69. Mokiniq tarYbos funkcijos:

69. 1 - atstovauj a mokiniq daugumos interesams Gimnazij oj e;

69.2. formuoja viening4 mokiniq bendruomenE;

69.3.sudaro s4lygas mokiniq savirai.kai ir ugdyti kurybinius bei organizacjinius sugebejimus;

,69.4.eti5kai,pagristairei5kiapageidavimusGimnazijosdirektoriui,direktoriaus

pavaduotojams, mokl4ojq tarybai ir Gimnazijos tarybai;

6g.5.teikiasiulymussudarant,keidiant,papildantvidaustvarkostaisyklesmokiniams;

6g.6.organizuojadarbogrupiqveikl4irsupaZindinaGimnazijosbendruo-mengsuvykdomos

veiklos reziltatais'

6g.6.inicijuojairpadedorganizuotiGimnazijosrenginius'akcijas'vykdytiprevencmes

programas;

69.1. te\kta siulYmus del

pletros, socialines veiklo s;

mokymo otgan\zavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programr

69. 8. organ iztoja savanoriq judejim4;

6g.g.dalyvaujarengiantGimnazijosveikl4reglamentuojandiusdokumentus,

69.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus krausimus, susitaria del institucijq veiklo

organizavtmo.

69.11. renl(a mokiniq atstovus i Gimnazijos taryb4'

70. Kiekviena Gimnazijos klase turi tevq (kitq istatyminiq atstovq)

klasesmokiniqtdvai.Atstovusiktasiqkomitet4sitrlokiekvienosklases

organizavimo forma - pasitarimai'

71. KlaSiq mokiniq tevq (kitq istatyminiq atstovq) komitetas:

patv,irtintais Mokiniq

komitet4, kuri sudaro

mokiniq tevai' Veiklo
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7I.I. aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir palarrgrxno, saugumo,

maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausrmus;

71.2. padeda orgarizuoti klases renginius, i5r,ykas, kurti edukacing aplink4, rrykdyti profesini

orientavima:" v -.*:
71.3. telI<ia siDlyrfius Gimnazijos tarybai ir direktoriui;

7I.4. renkavien? klases mokiniq tev4 (kit4 istatymini atstov4) kandidatu i Gimnazljos taryb4.

DARBU9TSJU PRIEMIMAS I DATS:ffiTDUfRBo APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

72. Gimnazijos da"rbuotojai priimami i darb4 ir atleidliarni i5 darbo ir jr1 vertinimas wykdomas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatlrmu'

Lietuvos Respubrikos vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo

santykius. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir ne pedagoginius

darbuotojus priima i darb4 tr afl'eidLiai5 jo Gimnaz4os direktorius-

73. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro isakyrnais, kitais teises aktais'

.74. Gimnazijos darbuotojq atlyginimas uZ datb4 mokamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo istatymo ir kitq teises

aktq nustatytomis s4lygomis, Gimnazijos darbuotojq darbo apmokejimo tvarka'

GIMNAZIJOS TURTAS, T-Es {ANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR RA

T5.Gimnazljavardopatikejimoteiseperduot4Vilniausmiestosavivaldybesturt4,jinaudoja

ir juo disponuoja Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldyb6s tarybos sprendimq

ir kitq teises aktq nustatyt a lvarka, o tokios nesant - vilniaus miesto savivaldybes tarybos

iSankstiniu Pritarimu'

76. Gimnazijos leSos:

76.1. valstybes biudZeto speeiaiiqjqtiksliniq dotacijq vilniaus miesto savivaLldybes biudZetui

skirtos lesos ir vilniaus miesto savivaldybes biudZeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

76.2. paiamos uZ teikiamas paslaugas;

76.3. fondq, organzacijr+, krtq juridiniq

perduotos 1d5os, tiksnines paskirties leSos pagal

76.4.krtos teisetu btrdu igytos leSos'

ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitais teisetais budais

oavedimus;

77. Lesos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'
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lo. 78. Gimnazijos buhaltering apskait4 ir finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto

savivhldybes biudZetine istaiga,,BiudZetiniq istaigq buhalterine apskaita".

79. Gimnazijos veiklos prieZiur4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytatvarka, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

g0. Gimnazijoi finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos institucijos ir savininkas. Gimnazijos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos

valstybes kontrole. Gimnazijos veiklos ir i5ores finansinf audit4 atlieka Vilniaus miesto

savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Gimnazijos vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito fstatymu ir kitais

vidaus audit4 re glamentuoj and iai s teis e s aktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

81. Informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl4 teikiama j4 paskelbiant Gimnazijos

intemeto svetaineje, prireikus teises aktq nustatyta tvarka Gimnazijos savininko intemeto

(
svetameJe.

g2. pranesimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais nuostatais reikia

paskelbti vie5ai, skelbiami valstybes imones Registry centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

asmenq viesi prane5imai".

g3. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Gimnazijos savininko teises ir

pareigas igyvendinandioj i institucij a.

g4. Gimnazijos nuostatq pildymo ar keitimo iniciatyvos teisg turi Gimnazijos savininko teises

ir pareigas igyvendinandiosios institucija, Gimnazijos direktorius ir Gimnazijos taryba.

85. Gimnazijos nuostatq papildymai ar pakeitimai derinami su Gimnazijos taryba.

86. Gimnazijos reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, Gimnazijos struktDros

pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

rt
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