
IREGTSl'RUO'rA
,rtJIr!DrNr u ASNIENU RECTSTRE

v
PATVIRTINTA
Elektrenq savivaldybes tarybos
2021m. balandZio 28 d.

sprendimu Nr. VI.TS-82

ELEKTRENV,,VERSMES" GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l Elektrenq ,,Versmes" gimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Elektrenq
,,Versmes" gimnazijos (toliau - gimnazija) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo
kalb4, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo bldus, veiklos teisin! pagrind4, veiklos
srit!, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turto, le5q naudojimo tvark4, finansinds veiklos
kontrolg, gimnazijos veiklos prieZiur4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkE.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Elektrenq ,,Versm6s" gimnazija, trumpasis
pavadinimas - Elektrdnq ,,Versmds" gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre,
kodas 190659268.

3. Gimnazijos isteigimo data - 1986 m. rugsejo 1 d., iregistruota Juridiniq asmem+ registre
1994m. rugsejo 15 d.

4. Gimnazijos teisine forma ir priklausomybe - biudZetine savivaldybes istaiga.
5. Gimnazijos savininke - Elektrenq savivaldybe, savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija - Elektrenq savivaldybes taryba, kuri:
5. 1. tvirtina gimnazijos nuostatus;
5.2. prirma sprendimq del gimnazijos buveines pakeitimo;
5.3. priima sprendimq del gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.4. priima sprendim4 del gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
5.5. skiria ar atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
5.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatyme, kituose istatymuose ir

gimnazij o s nuo statuo se j o s kompetencij ai priskirtus klausimus.
6. Gimnazijos buveine - Saules g. 30, 26121Elektrenai.
7. Gimnazljos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
8. Tipas - gimnazija.
9. Pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija.
10. Mokymo kalba - lietuviq.
11. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo bldai - grupinio mokymosi forma,

igyvendinama kasdieniu ir neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo budais, pavienio
mokymosi forma, igyvendinama savarankiSku mokymo proceso organizavimo b[du ir ugdymosi
Seimoje mokymo proceso organizavimo budu.

12. Vykdomos Svietimo programos:
12.1. pagrindinio ugdymo programos antroji dalis;
12.2. alaedituota vidurinio ugdymo;
12.3. suaugusiqjq pagrindinio ugdymo programos antroji dalis;
12.4. atredituota suaugusiqj q vidurinio ugdymo ;

12.5. neformaliojo vaikq Svietimo.
13. ISduodami Sie mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
1 3. l. Mokymosi pasiekimq pazymejimas;
13 .2. P agrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas;
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I 3.3. Pagrindinio i5silavinimo paZymejimas;
13.4. Brandos atestatas ir jo priedas.

14. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Elektrenq savivaldybes

herbu ir pavadinimu ,,Elektrenq ,,Versmes" gimnazija", atsiskaitomqlq i, kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4.

15. Gimnazija savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko
teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Elektrenq savivaldybes

tarybos sprendimais, savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais

nuostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

16. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85;

17 . Gimnazijos pagrindine veiklos ruSis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
18. Kitos Svietimo veiklos ruSys:

18.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;
18.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.5. Svietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

19.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Gimnazijos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir
esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui.

2 1. Gimnazijos uZdaviniai:
21.1. teikti mokiniams kokybi5k4 pagrindini ir vidurini i5silavinim4;
21.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
21.3. teikti mokiniams bUtin4 pedagoging, psichologing, socialing, specialiql4 ir kit4 pagalb4;

21.4. uhll<rinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4;
21.5. dalyvauti projektuose ir programose.
22. Gimnazij os funkcij os :

22.1. vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, suaugusiqjq pagrindinio ugdymo antrosios

dalies, akredituotE vidurinio ugdymo, akredituotq suaugusiqjq vidurinio ugdymo, neformaliojo
vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes

Svietim4;
22.2. padeda tevams (rtpintojams) organizuoti vaikq ugdym4 (ugdym4si) Seimoje pagal

pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo bendr4sias programas;
22.3. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis

bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir gimnazijos bendruomends reikmes, mokiniq
poreikius ir interesus, konkretina ir individu alintoja ugdymo turin! ;

22.4. rengia pagrindin! ir vidurini ugdym4 papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius

Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;
22.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimq, brandos egzaminus Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
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22.6. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
t dorovini, tautinf, piliitini s4moningum q, patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,

padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;
22.7. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqi4 pedagoging,

specialiqjE pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prevencij4, profesini informavim4 bei vaiko
minimalios prieZifiros priemones, rukymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq
prevencij4 ir intervencij 4;

22.8. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia Svietimo pagalbq teises aktq

nustatyta tvarka;
22.9. tevq (rtipintojq) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (klubus,

bflrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
22. I 0 . sudaro s4ly gas darbuotoj q profe siniam tobulej imui ;
22.11. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq

mokymosi ir darbo aplink4;
22.12. nusistato gimnazijos bendruomenes nariq elgesio nonnas, atsiZvelgdama i Pedagogq

etikos kodekso reikalavimus;
22.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing b*9,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Svietimo\,
aprupinimo standartais ;

22. I 4. organizuoj a mokiniq maitinim4 gimnazij oj e ;

22.15. organizuoja mokiniq veLimqi gimnazijE ir i5 jos;
22.t6. viesai skelbia informacijq apie gimnazijos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

22.17. atlieka gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4 Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
22.18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
23. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PARE,IGOS

24. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslq ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus;
24.2.kurtinaujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;
24.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti savivaldybes, regiono, Salies ir tarptautinius projektus teises aktq nustatyta

tvarka;
24.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
24.6. gafii pararrr1 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

24.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq suteiktomis teisemis.

25 . Gimnazij os pareigos:
25.1. vykdyti ugdymo programas ir uZtikrinti geros kokybes Svietim4;

25.2. fifikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
25.3. sudaryti s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje

smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos
gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
patvirtintas rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;

25.4. trLiilr;rinti mokymo sutardiq sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
25 .5 . nLiil<rinti atvirum4 vietos bendruomenei ;
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25.6. r[pintis mokytojq ir kitq ugdymo proceso dalyviq kvalifikacijos tobulinimu(si);
25.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Gimnazij os veikla organizuoj ama pagal direktoriaus patvirtintus :

26.1. gimnazijos strategini plang, kuriam yra pritarusios gimnazijos taryba ir Elektrenq
savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

26.2. metin! veiklos plan4, kuriam yra pritarusi gimnazijos taryba;
26.3. gimnazijos ugdymo plan4, kuris yra suderintas su gimnazijos taryba ir Elektrenq

savivaldybes vykdomEja institucija ar jos igaliotu asmeniu;
26.4. v eiklos apra5us, tai sykles, reglamentus.
27. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ym4 tvirtina ir kuri vie5o

konkurso b[du i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidZia, vie5q konkurs4 gimnazijos
direktoriaus pareigoms eiti organiztoja, kitas funkcijas, susijusias su gimnazijos direktoriaus darbo
santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka igyvendina

' Elektrenq savivaldyb., *"rur.
28. Direktorius pavaldus Elektrenq savivaldybes merui, atskaitingas Elektrenq savivaldybes

tarybai ir Elektrenq savivaldybes merui.
29. Direktoriaus funkcijos:
29.1. vadovauja rengiant gimnazijos strategini planq, metinius veiklos planus, Svietimo

programas, igyvendinant rekomendacijas del smurto prevencijos priemoniq, juos tvirtina, vadovauja
juos vykdant;

29.2. orgarrizuoja ir koordinuoja gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, tikslams ir
uZdaviniams igyvendinti;

29.3. stebi, analiztoja, vertina gimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq b[klg, ugdymo
rezultatus, inicijuoja gimnazij os veiklos kokybes isivertinim4;

29.4. suderings Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, tvirtina gimnazijos' pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir savivaldybes
biudZete gimnazijai patvirtintq le5q darbo uZmokesdiui;

29.5. nustato gimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina gimnazijos
struktlr4;

v 29.6. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujant! personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos,
taiko drausming atsakomybg;

29.7. priima mokinius Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymosi
sutartis teises aktq nustatyta tvarka ir rupinasi sutardiq sqlygq vykdymu;

29.8 tvirtina gimnazijos darbo apmokejimo sistem4, darbo tvarkos taisykles, prie5 tai ivykdgs
informavimo ir konsultavimo procedtras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

29.9. mpinasi mokiniq ugdymo, mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja
trukstamq mokytojq paie5k4;

29.10. rupinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kflrimu, puoseleja demokratinius,
bendradarbiavimu gristus gimnazij os bendruomenes santykius;

29.11. nustato bendruomenes elgesio ir etikos normas ir uZtikrina, kad jq b[tq laikomasi;
29 .12. leidZia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
29.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
29.14. veikia gimnazijos vardu be igaliojimo, sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos

funkcijoms atlikti, atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;

v 29.15. organizuoja gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
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29.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turt4, le5as ir jais disponuoja,
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;

29.17. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg
atestuotis, organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

29.18. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
29.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (r[pintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir

mokyklai teikiandiomis fstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,
vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos

srityje;
29 .20 . atstovauj a gimnazij ai kito se institucij o se ;

29.21. kiekvienais metais teikia gimnazijos bendruomenei ir gimnazijos tarybai svarstyti bei
vie3ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, kurios strukt[r4 ir reikalavimus nustato Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

29.22. kartu su gimnazijos taryba sprendZia gimnazijai svarbius palankios ugdymui aplinkos
k[rimo klausimus;

29.23. uZ mokinio elgesio nonnq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

29.24. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i
savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZi[ros priemoniq vaikui
skyrimo;

29.25. sudaro Vaiko geroves komisij4, rupinasi socialines ir specialiosios pedagoginds,
psichologines pagalbos mokiniams teikimu, minimalios prieZilros organizavimu, uZtikrina smurto
prevencij os priemoniq igyvendinim4 gimnazij oj e;

29.26. imasi priemoniq, kad laiku biitq suteikta pagalba mokiniui, mokytojui, kitam
gimnazijos darbuotojui, kuris nukentejo nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio
pobfldZio iSnaudojimo;

29.27 . teises aktq nustatyta tvarka teikia ataskaitas, dokumentus Elektrenq savivaldybes ir
kitoms institucijoms, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos yra teisingi;
29.28. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su gimnazijos le5q (iskaitant le5as, skirtas

gimnazijos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojimu ir disponavimu, uZtikrina veiksming4
gimnazijos vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

29.29. teises aktq nustatyta tvarka nagrineja gyventojq, imoniq, istaigq ir kitq fiziniq ir
juridiniq asmenq skundus, parei5kimus, pra5ymus ir pasitlymus, teikia atsakymus;

29.30. vykdo Elektrenq savivaldybes administracijos padalinio, kurio reguliavimo sridiai
priskirta gimnazij a, pavedimus veiklo s organizavimo klausimai s ;

29.31. vykdo kitas teises aktuose ir gimnazijos nuostatuose nustatytas funkcijas.
30. Gimnazijos direktorius atsako uZ:

30.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Elektrenq savivaldybes tarybos
sprendimq, mero potvarkiq, savivaldybes rykdomosios institucijos isakymq laikym4si ir tinkam4 jq
igyvendinim4 gimnazij oj e;

30.2. tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq gimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4,
gimnazij os veiklos rezultatus, gimnazij os finansing veikl4;

30.3. informacijos apie gimnazijoje vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas,
j,t pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4,
svarbiausius gimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, gimnazijos bendruomenes tradicijas ir
pasiekimus vie54 skelbim4;

30.4. demokratini gimnazijos valdymq, bendradarbiavimu gristus santykius, pedagogq etikos
normq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio

W



6

ir nepedagoginio personalo profesin! tobulejim4, sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms

smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
30.5. ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4;
30.6. saugq darbe, gaisring saug4, turto ir aplinkos apsaug?, vidaus tvark4 nustatandiuose

dokumentuose nustatytq reikalavimq vykdym4.
31. Direktoriaus nesant darbe (komandiruote, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas atlieka

pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Elektrenq savivaldybds mero

potvarkiu paskirtas asmuo.
32. Gimnazijos direktoriaus vadybing veiklE koordinuoja Elektrenq savivaldybes

admini stracij o s padaliny s, kurio re guliavimo sridiai pri skirta gimnazija.

33. Gimnazijoje sudaroma metodine taryba - gimnazijoje veikianti mokytojq grupd, teikianti

mokytojams informacing bei konsultacing pagalb4. Metoding tarybq sudaro metodiniq grupiq

pirmininkai.
34. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, kuri renka metodines tarybos nariai pirmame

metodines tarybos posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Pirmininkas atstovauja metodinei tarybai

ir vadovauja jos veiklai.
35. Metodines tarybos funkcijos:
35.1. atalizuoja ugdymo ir pedagogines veiklos rezultatus;

3 5.2. nustato kvalifikacij os tobulinimo prioritetus;
35.3. inicijuoja ir koordinuoja pedagoginiq naujoviq diegim4 ir sklaid4;

35.4. vykdo gimnazijos strateginiame plane, gimnazijos metiniame veiklos plane, gimnazijos

ugdymo plane, metodines tarybos plane numatytas priemones;

35.5. teikia gimnazijos direktoriui pasifilymus det ugdymo turinio formavimo, jo

lgyvendinimo organizavimo, siekdama mokiniq ir gimnazij os paZangos.

36. Metodines tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visr4 metodines tarybos

nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu balsai pasidalija po lygiai,

sprendim4 lemia metodines tarybos pirmininko balsas.

37. Metodines tarybos nutarimai gali bUti rekomendacinio pobldZio (tai fiksuojama

protokole) arba privalomi visiems gimnazijos bendruomends nariams, kai patvirtinami direktoriaus

isakymu.
38. Metodines tarybos pirmininkas atsiskaito mokytojq tarybai.

39. Gimnazijoje sudaromos mokytojq metodines grupds, kuriq nariai yra vieno ar keliq

mokomqjq dalykq mokytojai. Metodines grupes:

39.1. planuoja ugdymo turini, aptariamokiniq mokymosi poreikius;

39.2. atrenka, integruoja ir derina dalykq mokymo turini;
39.3. susitaria del mokomqiq dalykq planr+ rengimo principq ir tvarkos;

39.4. parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojim4;

39.5. ivertina ugdymo procese mokiniq sukaupt4 patyrim4;

39.6. susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo btrdq;

39.7. dalijasi ger4ja Patirtimi.
40. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas pirmininkas, kuris organizuoja grupes

veikl4.
41. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

42. Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto gimnazijos veiklos ir f,rnansavimo

klausimus ir pagal kompetencij4, apibreZtq Siuose nuostatuose, priima sprendimus, daro ftak4
direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomening gimnazijos valdymo prieZilr4.

$. Glmazijos taryba (toliau - taryba) yra auk5diausioji gimnazijos savivaldos institucija,

sudaryta i5 mokytojq, mokiniq, tevq (rupintojq) ir vietos bendruomenes atstovq.

,
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44. Tarybos nariu gali bUti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti gimnaziios

strateginiq tikslq ir fgyvendinti gimnazijos misij4. Tarybos nariu negali btrti tos padios gimnazijos

direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.

45. Taryba sudaroma trejiems metams iS 17 nariq: 5 mokytojai, 5 tevai (r[pintojai), 5

mokiniai, 2 vietos bendruomenes atstovai. Nutrukus tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo
viet4 iSrenkamas kitas tarybos narys, pasibaigus tarybos kadencijai, rinkimus i taryb4 organizuoja

gimnazijos direktorius. Tarybos narius gali at5aukti juos delegavusios institucijos ir i jq vietQ

iSrinkti naujus atstovus:
45.1. mokinius !tarybE deleguoja mokiniq taryba;
45.2. mokytojus i tarybq deleguoja mokytojq taryba;
45.3. tevus (rflpintojus) i taryb4 deleguoja tevq (rupintojq) susirinkimas;

45.4. vietos bendruomends atstovus i5plestines senitlnaidiq sueigos teikimu deleguoja

Elektrenq savivaldybes administracij os Elektrenq seniflnas.

46. I tarybos posedi gali bfiti kviediami gimnazijos administracijos atstovai, kiti su mokymo

procesu susijg ur*iry., socialiniq partneriq atstovai, remejai, gimnazijos bendruomends nariai,

nesantys tarybos nariais.
47.Tarybos pirminink4 renka tarybos nariai pasirinktu balsavimo budu balsq dauguma.

48. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq tarybos nariq. Nutarimai

priimami dalyvaujandiq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, sprendim4 lemia tarybos

pirmininko balsas.- 
49. Taryba uZ savo veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems gimnazijos bendruomends nariams.

50. Tarybos nutarimai neturi prieSiarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Svietimo

lstatymui, kitiems teises aktams ir gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams.

51. Tarybos funkcijos:
51.1. nustato gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria gimnazijos

strateginio plano projektui, gimnazijos metinio veiklos plano projektui, gimnazijos darbo tvarkos

taisykliq piojektui, nuostatq projektui, svarsto kitus gimnazijos veikl4 reglamentuojandius

dokumentus, teikiamus gimnazij os direktoriaus;
51.2. kiekvienais metais vertina gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos Elektrenq savivaldybes merui; gimnazijos direktoriaus metq ataskait4

ivertinusi nepatenkinamai, kreipiasi i Elektrenq savivaldybes merq ir pra5o jo ivertinti direktoriaus

darb4;
51.3. teikia sifllymus gimnazijos direktoriui del gimnazijos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

gimnazij os struktlros tobulinimo;- 
51.4.priima sprendimus bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais;

51.5. aptaria si[lymus del vadoveliq uZsakymo, neformaliojo Svietimo organizavimo

principus;
51.6. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir tevq (r0pintojq) savivaldos institucijq ar

gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus gimnazijos direktoriui;- 
51.7. mokytojq tarybos teikimu sprendZia mokiniq Salinimo i5 gimnazijos klausimus;

5 1 . 8. inicijuoj a gimnazij os bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4;

51.9. svarsto gimnazijos le5q naudojimo klausimus, kontroliuoja gimnazijos [king ir finansinq

veikl4;-51.10. 
deleguoja atstovus i gimnazijos Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisij4;
51.11.
st.t2.

mokiniams
iSteklius;

svarsto gimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus;

teikia si[lymus del gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius

tt

IL

51.13. pasirenka gimnazijos veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes isivertinimo
metodik4, analizuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

51.14. atlieka kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas.

atlikimo
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52. Mokytojq taryba nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
f profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro gimnazijos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologai, socialiniai,
specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

I posedZius gali bfrti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai, Elektrenq savivaldybes
admi ni strac ij o s atstov ai, gimnazijo s bendruomene s nariai.

53. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, ne rediau
kaip vien4 kart4 per pusmet!.

54. Mokytojq tarybai vadovauja gimnazijos direktorius. Mokytojq tarybos sekretoriq renka
mokytojq tarybos nariai balsq dauguma atviru balsavimu.

55. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne mai;ia:u kaip 213 tuo metu
dirbandiq mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma.

56. Mokytojq tarybos funkcijos:
56.1. aptaria praktinius Svietimo pokydiq igyvendinimo klausimus, svarsto mokiniq

ugdymo(si) rezultatus, mokytojq veiklos tobulinimo budus;
56.2. diskutuoja del gimnazijos veiklos planavimo ir strategijos, aptaria ugdymo planrl,

bendrqjq ugdymo programq igyvendinimo ir mokiniq pasiekimq klausimus;

V _ 
56.3. pagal klasiq aukletojq pateikt4 informacij4 analizuoia ir vertina bendr4l4 mokiniq

paLangq ir pasiekimus;
56.4. teikia sillymus del mokiniq elgesio vertinimo;
56.5. kartu su gimnazijos socialiniu, specialiuoju pedagogu, sveikatos prieZitros darbuotoju ir

psichologu aptaria mokiniq sveikatos, saugos gimnazijoje, mokymosi, poilsio ir mitybos
klausimus;

56.6. priima nutarimus Bendruosiuose ugdymo planuose nurodytais klausimais;
56.7. deleguoja atstovus i tarybq, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisij4, kitas komisijas ar darbo grupes;

5 6. 8. aptari a gimnazijos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus ;

56.9. sprendZia kitus teises aktq nustatytus ir gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
57. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq taryba.
58. Mokiniq tarybos nariai yra klasiq susirinkimq deleguoti atstovai.
59. Mokiniq tarybai vadovauja gimnazijos mokiniq prezidentas, renkamas slaptu balsavimu
dvejq metq kadencijai.
60. Mokiniq taryba:
60.1. inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas;

v 60.2. vykdo prevencines veiklas;
60.3. teikia sillymus del mokymo organizavimo, neformaliojo vaikq Svietimo programr+

pletros, socialines veiklos;
6 0. 4. dalyvauj a rengiant gimnazij o s veikl4 re glamentuoj andius dokumentus ;

60.5. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del veiklos organizavimo;
60.6. deleguoja atstorus ! gimnazijos taryb4;
60.7. inicijuoja mokiniq dalyvavim4 ivairiuose projektuose, pati juose dalyvauja;
60.8. atstovauja mokiniams, gina mokiniq interesus gimnazijoje, valstybinese institucijose,

visuomenindse organizacijose bei judejimuose;
60.9. bendradarbiauja su kitq mokyklq mokiniq savivaldomis bei Lietuvos mokinitl

parlamentu.
61. Gimnazijoje sudaromi klasiq mokiniq tevq (rupintojq) komitetai. Klases mokiniq tevq

(rupintojq) komitetui vadovauja susirinkimo i5rinktas vadovas. Klases mokiniq tevq (r[pintojq)
komitetas aptaria su klases aukletoju klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo,
maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klases renginius,
i5vykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini informavim4, teikia si[lymus gimnazijos

\rrl tarybai ir gimnazijos direktoriui.
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62. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
r1, mokiniq tevams (rupintojams) aktualiais klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti klasiq

mokiniq tevq (rDpintojq) komitetq vadovq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

63. Darbuotojai i darb4 gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
64. Gimnazijos darbuotojams uL dxb4 mokama Lietuvos Respublikos fstatymq ir kitq teises

aktr4 nustatyta tvarka.
65. Gimnazijos mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARI(A, FINANSINES VEIKLOS

\b KONTROLE IR GTMNAZIJOS VETKLOS PRTEzIUnA

66. Gimnazija valdo patikejimo teise perduotq savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

67. Gimnazijos leSos:

67.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Elektrenq savivaldybes biudZeto l65os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

67.2. pajarnos uZ teikiamas paslaugas;
67.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
67.4. kitos teisetu btrdu igytos leSos.

68. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
69 . Gimnazija yra paramos gavej a.

70. Grmnazija buhaltering apskait1 orgartizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.

71. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
72. Gimnazijos veiklos prieZilr4 atlieka Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija,

Y, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka
Elektrenq savivaldybes taryba vykdo gimnazijos veiklos kokybes gerinimo prieLiirq, atsiZvelgdama

i gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskaitos vertinimo rezultatus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

73. Gimnazija turi intemeto svetaing, atitinkandiE teises aktq nustatytus reikalavimus.
74. Pranelimai, kurie, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teises aktais, turi buti

paskelbti vie5ai, skelbiami gimnazij os interneto svetainej e.

75. Informacija visuomenei apie gimnazijos veikl4 teikiama gimnazijos direktoriaus nustatyta
tvarka gimnazijos intemeto svetaindje, tevq (rupintojq) susirinkimuose, informaciniuose stenduose,
gali buti skelbiama vietineje spaudoje.

76. Gimnazijos nuostatq papildym4, keitim4 inicijuoja Elektrenq savivaldybes taryba,
Elektrenq savivaldybes administracija, gimnazijos direktorius arba gimnazijos taryba.

77. Gimnazijos nuostatus tvirtina Elektrenq savivaldybes taryba.

s 78. Gimnazijos nuostatai, nuostatq pakeitimai ir papildymai derinami su gimnazijos taryba.
79. Gimnazija registruojama teises aktq nustatyta tvarka.

(=.*oTl,l,,.
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80. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.
V 81. Gimnazijos filialai steigiami bei jq veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka. t

*
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