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16 straipsnis. Savivaldyb6s tarybos kompetencija
3 . Paprastoj i sav ivaldybes tarybos kompetenc ij a;
9) juridinio asmens dalyvio kornpetenoij ai pagal istatyrnu

vykdymas;
priskirtq teisiq ilyvendinimasir pareigq

18 straipsnis. Nuostatos d6l teisds aktq sustabdymo' pa kininno, apskurndimo
t. Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali i, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes

teises aktus gali sustabdyti ar panaikintitaryba. Kitq savivaldybes vie5ojo admirristravirno subjektq priim
pagal kompetencij4 savivaldybes taryba. Sa'rivaldybes adminr ijos direktorius ar kiti savivaldybes
vie$ojo adminislravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali i ir juos pakeisti ar panaikinti.

ncij4 priimtus teises aktus galiSavivaldyb€s administracijos direktoriaus pervaduotojo pagal
sustabdyti ar panaikinti jis pats arba saviivaldybes administracijos
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6 straipsnis. BiudZetin6s ishigos rLuostatai
5. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus tvirtina sa

institucija. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasiraSo sav
ninko teises ir pareigas igyvendinanti
inko l.eises ir pareigas igyvendinandios

institucijos vardu veikiantis asmuo arb,a savininko teises ir parei
asmuo. Pakeisti biudZetines istaigos nuostateLi isigalioja nuo jq

igyvendinandios institucijos igaliotas
lregistravimo Juridiniq asmenrl registre

dienos. Pakeitus nuostatus, kartu su teirses akQ nustat5rtais doku is J'uridiniq asmenq registrui turi b[ti
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo
Nr. 120-4437) 60 straipsnio I dalies 5 punktu ir 2 dlalimi,
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KLATPEDOS,,AZUOLYNO" GININAZIJOS
NUOSTATAI

I, BIENDROSIOS NIJOSTATOS

1. Klaipedos ,,,{Zuolyrro" gimnazlja y-ra sudedamoji Lietuvos Svietimo sistemos r
Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo teikejri tinklo dalis ir savo veiklq grindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, LietuLvos Respublikos Svietimo ir ldtais istatymais, Vaiko teisiq
konverrcija, Lietuvos Respublikos ry'yriausybes nutarimais, Svietirno ir mokslo ministerijos teises
aktais, l(.laipedos miesto savivalclybes institucijq sprendimais, Siais nuostatais ir Socialinio
departiamento Svietimo skyriaus vedej o [sakymais.

2. Sutrumpintas mokyklor; pavadinimas: ,,,{Zuolyno" gimnazlja (toliau nuostatuose -

mokykla (gimnazrya).
3. Mokykla isteigta Klai:pe,dos miesto vykdomojo komitteto 1967 metais ir pavadinta

Klaipedos l4-a6a vidurine mokykila, Klaipedos miesto valdybos 1993 m. rugpjldio 18 d. potvarkiu
Nr. 414 mokyklai suteiktas Klliprddos ,,,{Zuolyno" vidurinds mokyklos pavadinimas. Lietuvos
Respulrlil<os Svietimo ir mokslo ministerijos 1996 m. gegules 30 d. kolegijos nutarimu Nr. 42
,,,{,Zuolyrro" vidurinei mokyklai buvo suteiktas realinio profilio lgimnazijos statusas, o Lietuvos
RespubliJ<os Svietimo ir mokslo rrLinistro 2000 m. geguZes 5 d. isakymu Nr.751 suteiktas ir antrojo -

humanitarinio profilio gimnazijos statusas.
4 Mokyklos veiklos pradiiia: 1967-09-0T.
5 Vlokykla savo veikl4 'yrai [registravusi juridiniq asmenr4 registre Civilinio kodekso ir

JuridinLiq asmenq registro nuostatql nustatyta tvarka.
6. Mokyklos teisine fornn ir priklausomybe: gimnazlja yra vie5asis juridinis asmuo,

veikiantis; kaip savivaldybes biudiietine [staiga, turinti visas juridinio asmens teises;, herbini
antspaudq ir s4skait4 banke.

7. Mokyklos grupe: bendrojo lavinimo mokykla.
8. Mokyklos tipas: vidurind mokykla (keturmete grmnazlja, teikianti Svietirn4 pagal

vidurirrio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos II dalf.
9. Mokykla savo veikloje vzLdovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo, BiudZetiniq istaigq,

Vietos sa'vivaldos, Labdaros ir paramos [statymais.
10. Mokyklos buveine: ParryZiaus Komunos 9.16, LT-91166, Klaipeda.
11. Mokl'rno kalba - lietuvirl.
ItZ. Mokyklos steigeja - ICaipedos miesto savivaldybes taryba, kodas - 188691433, Liepq

g. 11, Ll l-91502, Klaipeda.
13. Mokymo forma: dienind,, eksternu.
14. Pagrindine veiklos rDSis: bendrasis vidurinis molrymas, kodas 80.21.30.
1jj. Kitos veiklos r[Sys:
1Ii.1. papildomasis mokymas, kodas 80.42.40;
11i.2. mokyklq uZkandinitl, varlgyklq ir virtuviq veikla, kodas 55.51.20;
1jj.3. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybes 'ar V,ita teise, iSnuomojimas, kodas

70.20.
16,. L,icencijuojamq arba kit4 istatymq nustatyta tvarka vykdomE veikl4 mokykla gali vykdyti

tik gavusi atitinkamas licencij as arba leidimus Lietuvos Rerspublikos istatymq, Lietuvos

Respublilkos Vyriausybds ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
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I 7. Mokiniams, baigusiemsi atitinkamas ugdlrno

mokslo ministerijos patvirtinto pavyzdLio i5silavinimo

pazyme'iim4 brandos atestat4 ir jo priedfl.
lL8. N{okiniui, baigusian:L pagrindinio,

brandos; egzatmrnr+, iSduodamas Svietimo ir
pasiekir:nq paZymej imas.

II. MOKYFLOS TIKSLAI. UZiDAV

19. X4okyklos (gimnazij,rs) tikslai:
It9.1. teikti kokybisk4 irssilavinim4 atitinka:rti Li

ministerij os patvirtintus I5silavinin:ro standartus ir
i19.2. ugdyti pilieti5kum 4 patriotizm4 puos'eleti

gimtajai kalbai, formuoti demokratinio gyvenimo ig;udZi
skatinti tolerzrrcij 4 ivairiq pa:Zi[r11, socialinirl sluoksniq tike

19.3. sudaryti s4lygas bernclruomenes nariamsr
galias irr gebejimus, tenkinant jq lgimtas savEs iprasmini
tvarkos ir darnos poreikius, igyti dermokratijos ir piliettines k

',10. Itdokyklos uZdavmtat:
i)0.1. formuoti ir igyvenclinti mokiniq ugdymo turin

mokslo ministerijos patvirtintas Bendr4sias programLas ir
poreikiq ivairoves ir priklausomai nuo jos derinti ugdymo
bldus, lbrmas bei koreguoti mokyrno programas ir plimus;

',10.2. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias; ug
savitarpio pagarba bei tolerancija gristE bendravimq

120.3. sudaryti s4lygas l'isiems bendruomenes n
ktrybinlus ir meninius gebejimus.

111. N{okyklos funkcijos:
1]1.1. bendradarbiaudama su t6vais, gimnazija ugdo

savo g)'venirn4 kurtis gebanti :Zmogq. Sito siekdama, ji

savaranlkiSk4 pasauleZilr4 turindiius, visapusiSkai iSsila
gebandi:us, pilietiSkai s4monirLguLs, atsakingus, tvirto
pasirengusiur;, ekologi5kai i5prusrusius, kulturingus ir kurybi

t?.1.2. sudaro gimnazistams s4lygas perimti gim
gamtos moksilq Ziniq pagrindus, Europos religinE ir fiLlosofi
ideologiLjas ir ekonomines teorijas, ig)'ti estetinq nuovok4
komuni kacij os gebej imus, istoriiika i pagrist4 kultlros suprat

:LI.3. skatina mokiniq lygybq, siekia socialinjLo mo
param4 artimiesiems;

:L1.4. formuoja ir igyverLdina mokiniq ugdymo tur
patvirtintus bendruosius arba ;os nustatyta tvarka s

bendrEsias programas, paiso savo rnokiniq poreikiq ivai
ir taikydama skirtingus mokymo(-si) brldus ir temp6

121.5. teikia pagrindini ir vidurin[ i5silavinim4;
121.6. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugd

tabak4 alkotrol[, narkotines, psichotropines ir kt. psic'hoakt

Sia tema nelergaliq literatlr4 spaudinius ir kitus leidirrius,

kitq renginiq metu, nustato interr:semtq ir svediq lankl's165i

patekirrL4 | mokykl4 ir jos teritor:Lj 4;
|21 .7 . or ganizuojamokin iq papildom4i I ugdym4 in

121.8. organrzuoja ugdymo planuose nenumatS''t4 tdv

individuali ar grupine nepamokine veikla);

vidurinio
mokslo mini

amrm. mokvkla i5duoda

J

Iivietimo ir
i$silavinimoymtijimus (pagrindrnro

programos dali ar neiBlaikiusiam
nustatl'to pavyzdLio mokymosi

AI IR FUNKCIJOS

uvos Respublikos Svietimo ir mokslo
programas;

indr,l kultDros tradiciias bei pagarbq

igfldZius,skiepyti sveikos gyvensenos
mq bt:i kulturq Zmondms;

iai i5skleisti individualiaskDrybines
ktrybos,o, laisves, meiles, pagarbos,

Itfiros tradicij q pagrindus ;

pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir
ilavinimo standartus, paisyti rnokiniq

in[, sillyti ir taikyti skirtingus mokymo

ugdymosi s4lygas bei uZtikrinti

individualius :mokslinius,

aranki5k4 laisvei pajegq, atsakingai
lreja tvirtus dorinius pagrindus ir

nusius, bendrauti ir bendradarbiauti
terio- toliau mokwis ir dirbti

gus ja.unuolius ir jaunuoles;
kalbos. Siuolaikiniu visuomenes tr

patirti, perprasti pagrindines politines
Eur<lpos Zmogui reikalingr:s kalbines

m4;
niu s<llidarumo.i5moko teikti socialins

i pagal Svietimo ir mokslo rninisterijos
ntus individualius ugdymo planus ir

, deriindama ugdymo turini, sifilydama

i s4lygas, grteltai draudLia varloti
ias nrredZiagas, prekiauti jornis, platinti
ntuc,ja efektyvi4 kontrolE diskotekq ir

ark4 iLr grreltai riboja pa5aliniq asmenq

ama j[ su bendruojulavinimu;
veikl4 (kursai,apmokam4 popamokinq
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21.9. atheka vidini audit4;
21.10. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekinro patilirrinimil ir vidurinio ugdymo mokyklinius

brandos egzaminus;
2r.ll. kuria mokykl4 kaip vietos bendruom,enes kpltDrorir Zidini;
2I'I2' sudaro s4lygas veikti mokiniq or6;anizaqijoms, skatinandioms mokirriq dorovini,

tautin[, pilietinl s4moningum4 pa.triotizmq" puoseleja kultgrinE bei socialinE brand4 padeda tenkinti
jq saviugdos ir saviraiSkos pore:ikius;

2n.I3- ugdo s4moningus ir kultfiringus demokratipes Lir:tuvos visuomenei isipareigojusiuspiliedius, vykdo Salies bei tarptautinius Svietimo pro.jektus;
2I-14. prisiima [sipareigo.iimus sudaryti mokymo pr kitas sutartis, nevirSijant j:statymais ar

kitais teises aktais suteiktos kornpetencij os, uZtikrina [sipareigoj irnq r,ykdym4

III. PRIEMIMO I GIMN AZIJ4IR PASALINI]WO TS TOS TVARKA

22' Mokiniai i gimnazii4 priimami vadovaujantis Klaipr;dos miesto savivaldybes tarybos
nustat.yta tvarka.

23. { gimnazijq prrimarnars mokinys, turintis vieno i5 tti:vq (globejr+) raStisk4 sutikim4 ir
pateikt;:s pra5ym4 i5silavinimo dokument4 gyvenam4j4 viet4 putrririitranti Jokumenta; nustatytos
formos sveikatos palymq.

24. Uisieniediq vaikai i mokyklq priimami 'radovapijantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro patvirtinta UZsierriediq, atvykusiq ctirbti alba gyrrenti i Lietuvos Respublik* vaikq
ugdymo bendrojo lavinimo mokykJose tvarka.

25. Mokykloje gali molcytis visi pageidaujantys Klaipedo,s miesre gyvenantys ar Klaipddos
miesto mokyklose mokqsi mokirniai, bendrojo lavinimo,mokykloje uaigi pagrindinLio ugiy-o
ketverir4 metq (pirmosios dalier;) Svietimo programe arba baigq pagrindin! mokykl4 ir siekiantys
vidurinio i5silavinimo :

, l i

t
I
I
I
I

25.I. I pirm4j4 gimnaz,ijos klasE priimami
pro granlos pim4j 4 dali;

25.2. i antr4j4 gimnazijos klasE priimami
visq dalykq teigiamus [vertinimus;

paZangls mc,kiniai, baigq pagrindinio ugdymo

bendrojo lavinimo mokyklq mokin.iai, turintys

25.3. i tredi4l4 gimnazijos klasE priimami mokiniai, teigriamai i5laikq pagrindilio ggdymo
pasiekirnq patikrinimo uZduotis ;

25.4. i ketvirt4jq gimnazijos klasg priimami tik to paties profilio mokEsi mokiniai, turintys
teigiamr'rs visrl dalykq metinius liverrtinimus trediojoje gimqazijos (vienuoliktoje bendrojo lavinimo
vidurines mokyklos) klaseje ir prag,al individuahl plan4 atsisfi<aiiE iri tq dalykq temq, kuriq nebuvo jq
mokyklos programoje.

26- Ypatingais atvejais, srusidarius konkursui tarp stojandiWrf t gimnazijq ar atskir4 jos
sraut4, vlrkdoma mokiniq atrankapagal Siuos kriterijus ir pirrnumo teise priimami:

26.1. mokiniai, baigq pal3rindines mokyklos progranras;
26.2. mokiniai, turintys autrl5tesnius mokyrnor;i pasiqkimus ;
26.3. mokiniai, turintys geresnius testq rezultatus;
26.4. olimpiadq ir konkursr4 prizininkai bei laureatai, aktyvus dalykiniq projektq 6alyviai;
26.5. mokiniai pagal socjialinius prioritetus; (daugiavaikiri Seimq vaikai, invalidq tevq

vaikai, nLaSlaidiai).
21. Mokinio pridmimas i mokykl4 moky:is pagal atirrinkam4 program4 ifrrrminamas

mokymo sutartimi, kurioje nurodomi saliq [sipareigojimai beii atsakomybe.
28" Mokymo sutartis sudiaroma dviem egzemplioriais (po vien4 egzemplioriq sutarties

Salims), o jE pasira5o gimnazijos direktorius, mokinys ir vienas i5 jo tevq (globejr).
29. Vienas sutarties egze,mpliorius iteikiamas prasym4 pateikusiam asmeniui, sutarties

kopija segama i asmens byl4.
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30. Mokymosi sutartis r;uclaroma iki pirmos mokinio mokynosi dienos rr yriL pagrindas

atsirirstiL S-yietimo santykiams llei sutartiniams isiprareigojimatmis, neprie5taraujantiems Lietuvos

Respubllik<ls Svietimo istatymo nuostatoms.

.11. Sudarius sutarli asmuo ira5omas ygtmna.zrps abdcrilirrq knygq, formuoja:na jo asmens

byla.

.12. Moksleivio asmens byloje saugoma i5silavinimo paZymejimo kopga. Originalas

gr4Zi narnars jo pateikejui.
.)3. Klasiq komplektavirLas:
.13.1. klases komplektuojamos nuo geguZes I d. iki rugpjuil:io 31 d.;

.)3.2. klasiq komplektrl skaidius nustatomas Klaipedors miesto savivaldvb,:s tarybos

sprendimu;
.13.3. mokiniq, besimokaniliq pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, skaidius

klastje - nuo 25 iki 30 mokiniq;
.13.4. klase iSkomplektuojama, jei joje yramaLiau nei 120 mokiniq (mokiniai paskirstomi 1

kitas pzrral,eles klases).
1J4. Mokinys, kuris mo;korsi pagal pagrindinio ugdymo pr,ogram4, jei jo elgesvs kelia reali4

ir al,livraizrlZi4 gresmg gimnazijos bendruomends nariq saugumtd, pritarus gim.nazijoi; tarybai ir

suderinus su Vaikq teisiq apsalrgos tarnyba, gali btiti pa5alintas i5 gimnazijos Svietimo istatyme
nustatyta t'varka.

IV. MOKYKLOS EIENDRUOMENES NARIU T-EISES, PARETGOS IR
ATS,A,KOIVIYBE

'.J5. 
Mokinitl teises:

.35.1. laisvai rinktis mokykl4 igyti valstybinius standartus atitinkanti i5silar,'inimep;

35.2. intensyviai pletol.i igimtus gabumus ir polink.ius, rinktis mokymosi profili,

pasirenkar:nuosius d alykus ;
.35.3. mokytis eksternu ir etrlsternu laikyti egzammus;
'.35.4. y nemokamq rnokym4 minties, s4Zinds, religijos, Lodlio laisvE, sulaukus 14 m.

savararLki5kai trrasirinkti dorinio ugrlymo (tilrybos arba etikos) prog,ram%

.35.5. sulaukus 16 metq, apr;isprEsti del tolesnio mokymosi bDdq;

.35.6. pr.roseleti savo kalbq tradicijas, paproilius;

.35.7. ulgdytis saugioje ir sveikoje aplinkoje;
35.8. i poilsi ir laisvalaiki, iltitinkanti jq amZiq, sveikat4, proreikius;

,35.9. dalyvauti ivairiapuseje popamokineje veikloje ir gimnazijos savivaldo.je;

35.10. burtirs i Lietuvoje veikiandias vaikq ir jaunimo organizacijas, sambflrius, savo veikla

neprie5tarauj arLdius Lietuvos Rer;publikc,s [statymarnsr;
35.11 nustaLtyta tvarka naudotis vadoveliais, biblioteka, skaitykla, sporto sale;

35.12, esan1 reikalui ir galimybems, gauti pa5alp4 ir nemokam4 maitinim4 istatymq

numatl'ta l.varka;
3 5 . 1 3 . i psichologinE ir r;peciali4j4 pedagogirLE, socialinE pedagoginq, informacinE pagalb4

sveil<iatos prte:Zitlrq,, informacijzl apie savo pasietriirnq vertinimq. dalyvauti ir kit4 su mokymusi

susij urs i4 infonnacij 6
35.I4. istat'/mq nustatytra t'varka ginti savo rleises.

36. Mokiniq pareigos:
36.1. laikytis Lietuvos F.espublikos [statymq, gimnazijos nuostatq ir vldaLus tvarkos

taisyklirq, girnnazij os savivaldos irrstitucij q nutarirrrq;

36 2. stropiai ir s4Ziningli mokytis, iglai pagrindini i5silaviLnim4 ar mokytis iki 16-os metq;

36,3. deveti uniform4;
36.4. lznkyis gimnazijos lankymo tri5alds sr'rtrarttes;

36,5. gerbti te;us, kitus ileimos narius, globoti ir padeti ligos ar kitos negalios atvejais;

36.6. gerbti mokytojus ir kiitus gimnazi.jos b,endruomends rlarius;
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3t5.7. pletoti [gimtus gabumus ir polinkius, [gyti papi

profesij 4, tolesniq studijq krypti;
315.8. gerbti kitq Zmoniq ntrostatas, poZiflrius, [sitikini
3r5.9. siekti dorines ir pilietines brandos.
3'7. Tevq (ar vaiko glob6lq) teises:
3'7.1. laisvai parinkti mokl'm,o istaigE;
3'7.2. relkalauti, kad jq vaikams b[tq teildamas val

lavinimas;
3'7.3. dalyvauti vaikui renk,antis mokymo profili,
3'7 .4. dalyvauti gimnazijos sarvivaldoje;
3'7.5. gauti informacij4 apie savo vaiko mokym4si

pasiekimq vertinim4;
3'7.6. sprEsti (kartu su gimrra:zijos pedagogais) vaiko

318. 'I0vq (ar vaiko globC.f q) pareigos:
318.1" sudaryti Seimoje vaikui sveikas ir saugias

kad jisr igy'tq pagrindin[ iSsilavinimi4 arba mokyqsi iki l8

mokyklos lankym4;
3i8.2. mokyti vaik4 darbStutno, atsakomybes, pasiti

reiklurno sau;
38.3. bendrauti su grmnazija, sprendZiant vaikq ugd

38.4. gerbti vaiko asmenl'bq, rlpintis jos dorovine
gyvenserr4;

38.5 apsaugoti vaik4 nuo smurto, prievartos ir ii

pasitikrintq sveikat4;
38.6. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesi;
38.7 " atlygintr grmnazijai vaikq padarytq tydinq mat
39. Mokytojq teisds:
39.1. laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir
39.2. tobulinti savo kvalifikacij4 persikvalifik

kategorij q atitinkanti atlyginim6
3 9. 3. tureti pedagogini kuryb ingum4 laiduoj andias s4l
39 .4 . rengti individualias trgdl'mo programas;
39.5. ne maLiau kaip 5 iiiernas per metus dalyvauti

Lietuvoje u uZ jos ribq, nustatytia tvarka gauti
mokornosioms priemonems rengtr ;

39.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, reik5ti sa
kolegq pedagogines veiklos, esant reikalui, kreiptis i

39.7. jungtis i profesines s4jungas, savi5vietos, kul
sekcij eLs, b[relius, visuomenines asor:iacij as, organizactj as, 1

3!).8. atostogauti vasarE ir naudotis Vyriausybes
4{). Mokytojq pareigos:
4().1. pasiruo5ti pamokoms, papildomojo ugdymo ren

suteikti rnokiniams valstybinius standartus atitinkantl i5silavi
40.2. kaupti dalykines, pedagogines, psichologines

kvalifikacij4 ir nustatyta tvarka atestuotis;
4l).3. gerbti mokinio asme'nybQt padeti mokiniams

pagrindu s, lavinti gebej imE j ais vzLdovautis ;
40.4. mokltis darb5tumr>, atsakomybes, pasitik

reiklumo sau;
4r0.5" laiktais bendrosios ir pedagogines etikos norrnq,

4rJ.6. uLtlkrinti ugdomq mokiniq saugumfu gerq

4A.7. a::menybes ugdym4 grisrti gimtosios ir pasaulio k It[rosr vertvbdmis;

b

papr

mq Ziniq, apgalvotarrinktis bflsim4

inius standartus atitinkantis bendrasis

jo ugdymo krypti;

elg,:si, mokymo formas ir bDdus,

limo i, auk5tesne klase klaus;imus.

imo iir mokymosi s4lygas, uZtikrinti,
etq, uZtikrinti punktualq ir reguliarq

savararkiSkumo,

klausimus;
intelektualine branda, ugd'yti sveik4

uztikrinti, kad vaikas laiku

atestuotis ir gauti kvarlifikacinq

gas;

kvalifikacijos tobulinimo rengintuose
atostosas savo kvalifikaciiai kelti,

nuornonE ddl
lnsllancuas;

rnes grupes,

gimnazijos vadovq ar

dalykines ir metodines

im4;
nias,

mis lensvatomis.

ir turiningai juos organizuoti,

plesti kulturin[ akirati, tobulinti

doroves ir sveikos g'/vensenos

mo, rsavarankiSkumo, iniciatYvumo,

pedagogines prevencijos prirrcipo;
o kokybq;
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40.8. gerbti vaikq sugebr:jimus, pripaZinti kiekvieno unikalum4 nuo5irdZiai dometis
kiekvierru nepriklausomai nuo to, kaip jis elgiasi ir mokosi;

40.9. bendradarbiauti su tevais, kolegomis;
40.10" atvirq durtl metu lclases susirinkimuose informuoti pagal poreiki tevus apie mokinio

ugdymc,si poreikius ir pasiekimus;
40.I L dalyvauti pasiekirnr,L patikrinimq, egz,amiml

Komlsuose;
40.12. tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus,

nurodynnus lr gimnazijos tarybos nuLtarimus.
41. Klases aukletojais skiriami mokytojai, turintys vis4 krriivi,

organizavimo, rykdymo ir vertinirno

vykdyti gimnazijc,s vadovo

arba kiti moky'tojai abipusiu
administracijos ir mokytojo susitarimu.

42. Mokytojai, iSleidE abiturientq auklej am4sieLs klases,
arba neskiriami naujq klasiq aukl,:tcrjais.

43. lKlases aukl€tojq pareigos:

pagal pageidavim q gali bDti skiriami

43' 1- dometis mokiniq sveikata, tirti jrl polinkirus, poreikius, interesus;
43.2. supaZindinti mokinius su darbo ir poilsio relimu, ilformuoti tevus ir kitus teisetus

vaiko atstovus apie vaiko mokym4si ir elges!;
43.3. ugdyti mokiniq vert.ybrines nuostatas, pilieti5kum% dernokrati5kum4 puoseleti dorovE,

sveik4 g'yvensen4;

x . 
43 

! 
organizuojant ekskurs:ijas ir iSr,ykas sutvarkyti reik.iam4 dokumentacijau patvirtint4

Svietimo ir mokslo ministerijos, rsupaZindinti su saugaus elgesio instruktaZais, pasitelkti tevtl
pagalbq ir atsakomybE;

43.5. sutvarkyti klases Lurna.l4 moksleiviq asmens bylas;
43.6' priliireti, kaip mokiniai vykdo gimnaaijos nuostatus, gimnazijos bendruomenes

priimtas vidaus darbo tvarkos tais.ykltes;
43-7 " abiturientq klases aukldtojas brandos atestatq ir jq priedq ira5q teisingumo peLtikrinimo

komisijai privalo pateikti metiniq il brandos egzaminq paLymiq suvestines, egzaminq plotokolus,
apeliaciniq komisijq iSvadas, klases dienyn4 brandos atestatq, jq priedq ir paLymejimq apskaitos
knyg+ tuLSu, juodu raSalu arba kompiuteriu i5raSytus brandos atestatus ir jrl priedus;

4.3.8. per 3 dienas supaZinciLinti mokinirl tdvus su direktoriaus isakymais apie kelim4 i
auk5tesnt2 klasE, ugdymo prograrnosi baigim4 papildomq darbq sk'yrim4 ar palikim4 kartoti kurso
nustatyta tvarka;

411.9. teikti informacij4 nrolcinirl tevams apir: gimnazijos tarybos ir mokytojq tarybos
sprendimus;

4:\-IQ. bendrauti su kiekrzienu mokiniu ir jo Seima, dornetis moksleivio pasiekimais,
bendraujant su kitais gimnazijos darbuotojais (bibliotekininku, psichologu, bendruomenes
s I augytoj u, p ap i ldomoj o ugdyrno a,r ganizatoiumi, so ci zLriniu pedago gu) ;

43.1I. suteikti vaikui reildam4 pagalbq_ pastebejus, kad jo atLvllgiu taikomas smuftas,
prievarta, se[<sualinis ar kitokio pobirdZio iSnaudojimars, ir apie tai informuoti gi^nutrjos vadovus
bei Vaikq- teisirl apsaugos tamyba;

43;.I2. atsakyti uZ prevencini darb4 su mokiniaisi;
43, .r 3 . bendradarbiauti su E;imnazijos savivaldosi institucij omls;
43.14. l<artu su klase dal.yv'auti gimnazijos ir miesto renginiuose ir siekti aukletinio

kulturingo elgesio.
44. Klases aukletojq teisds:
44.1. aukletojas turi teisE gauti gimnazijos administracijos bt,:i ugdymo funkcijas at,tiekandiq

specialistr4 (bendruomenes slaugytojo, socialinio pedagogo, psichologo, bibliotekininko) pagalb4
44.2. ttukletojas turi tureti s4lygas teikti informar:ij4 mobiliuoiu ir fiksuotojo rySio telefonu;
44.3. aukl)tojas turi teisE i saugi4darbo aplink4 bendraujant rsu aukletiniais ir jq Seimomis;
44.4. aukletojo darbas su klase apmokamas pagal Lietuvos lii.espublikos Svietimo ir mokslo

ministerij,os nustatyt4 tvarkq.
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45. Pavieniq gimnazijos be,ndluornenes nariq (psichologo, socialinio pe<lagogo, bibliotekos,
skaityklos veddjo, reZisieriaus (meno vadovo),'n'isuomends sveikatos prir:Zilros specialisto,
aptarnaujandi,c personalo ir parr.) tel,sds, pareiSlos ir atsal,lomyb€ nurodomos pareigybirl
apraSymuose,

V" SAVIVALDA

46. Gimnazljos taryba - auk5dizLusia saviveLldos institucija, kuri atstovauja rnokiniams,
mokytojanLs, rlevams.

47. G,tmnazijos tarybos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius.
48. G:imriazijos taryba renkama dvejiems metarns, remiantis demokratinirl rinkimq

principais ir rrirsuotine, lygia, tiesriolgine rinkimq teise:
48. 1. 7 rnokinius i gimnazijos taryb4 renka niokiniq parlarnentas;
48.t2" 7 rtevq atstovus renkil gimnazijos tevq komitetas;
48.:\.. 7 mokytojus renka mokytojq taryba.
49. Ginnazijos tarybos pirnnininkas renkamas gimnazijos tarybos nariq slaptu ballsavimu.
50. Gimnazijos tarybos posedZiai r,yksta ne rediau kaip 4 kartus per metus, o esant

svarbiems lclausirnams - ir daZniau.
51. Gimnazijos tarybos sprendimaLi privalo btiti suderinti su LR Svietimo istatymu ir kitais

LR teises alktais, nepaZeisti bendruomenes nariq tersrtl.
52. Girnazijos tarybos spre:ndimai ne veliau kaip per 3 dienas turi blti paskelbti gimnazijos

mokytojams ir rnokiniams.
53. Gircnazijos tarybos sprendimus privalo vylkdyti visi bendruomends neffrar.
54. Gimnazijos taryba:
54.I. aprrobuoja gimnazijos nuostatus ir ugdymo plano prcrjekt4 vidaus tvarkos taisykles,

nustato ug;dymo organizavimo tvark4 parenka rnokymosi profilius, dal;zvauja pJimnazijos
p asirinktuose proj ektuose;

5 4.2. atlie.ka visuomeninE gi mnazij os valdymo prieZiur4;
54.3. inicijuoja Seimos ir gimnazijcs bendradarbiavim4
54.4. s'varr;to gimnazijos pajamq ir i5laidq s4rrLat4 planuoja ir kontroliuqja jq paskirstym4

priZir,rri gimrra;zi jos rlkinE-finansinLE .,reikl4;
54.5, sprendZia mokiniq Salirnimo iil gimnazijosr klausimus (rnokytojq tarybos teikirnu);
54.6 s'veLrs;to naujq gimneLzijos padaliniq steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus;
54.7. gali sustabdyi kitq savivaidos institucijq sprendirerus, kol jq teisinguLm4 i5tirs

auk5tesnes orgianizacij os ;
54.8. reilikia nuomonE apie gimnrazijos veikl4 miesto savivaldybeje, svarstant Svietimo

klausimus.
55. Gimnazijos taryba uL savo darb4 kasmet atsiskaito visuotiniarne bendruomenes

susirinkime
56. ltllohytoiq taryba:
56. i motkytojq taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, svarstanti mokiniq

ugdymo rezlultatus, pedagogines v,oiklos tobulinimo formas ir rnetodus. J4 r;udaro gimnazijos
vadovybe, r,'isi g;irnnazljoje dirbarrtys mok.gtojai, aukletojai, gimnazlijos bendruomenes slaugytojas,
psichologai, socialiiniai pedagogai., b.ibliotekininkai ir kiti ugdym4 organizuojantysr darbuotrrjai;

5 6. I . mokytoj q tarybai va,Jo'vauj a g;imnazij os direktorius;
56.2. mokytojq tarybos pose<iZiai Saukiarni ne rediau kaip v:ien4 kart4 per trimestr4 taip pat

prasidedant ir baigiantis mokslo rnetamsi. I posedZius gali buti kviediami ir kitq mokyklos
savivaldos inst:itucijq atstovai. Prireilkus gali buti su5aulktas neeilinis mokyt<ljq tarlrbos posddis;

56.3. posedis yra teisetas,.jei jame dalyvauja n<, maZiaukaip 2l3 tuo metu: dirbandiiq tarybos
nariq;

56.4. moklaojq tarybos nutariimai priimami dall'vaujandiqq balsq daugumil;
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zimo klausimus;
o standartq igy,rendinim4 optimaliq mokynosi

,s veiklos ir ugdymo programq realizavim4
nkarndiq gimnazi.jos filosofij4 ir regiono ivietimo

56.91. priima nutarimus del:
rpeciallizuotas, valstybines ar savivaldybiq meno ar
amok,+ nelankymo ir atsiskaitymo formu;
4 mokiniq uZimtumo;
vimo ir atsiskaitynro tvarkos;

rtinimo b[dq, savaitiniq pamokq skyrimo darbo

56'9'6'mokiniq linittr, gebejimq ir lgudZiq 'vertinimo, vr:rlinimo informacijos rinkimo,fiksavimo bei panaudojimo tvarkc,s:
56.9.'/. ugdymo turinio plana.rimo laikotarpiq ir formq;
56'9'8' pro€ramrL teminiq prarnq rengimo principrl ir tvarkos;
56.9.9t. ugdomosios veiklos n,uo birZelio 1 d. iki mokslo met! pabaigos;

is perlagogais, medikais, psichologais sprendZia
oilsio ir mitybos klausimus;
dalyvauti mokiniq savivaldos atstovai.
:dZius gali bfti kviediami mokirriai bei jq tevai.
stitucija mokiniiq parlamentas ir mokiniq
:zidentas.
rsia mokiniq savivaldos institucija, s;varstanti
, mokymo planq, programq projektus ir teikianti
AS:

ulinti:
l istatus ir jq formavimo tvark4;
t
q ataskaitas ir vert:ina jq veikl4
rs vadovybe, tvirt.ina svarbiausirl moksleiviSkq

Jos institucijq veiikl4 planuoja ft ot:gitnizuoja

u gimnazijoje;
rus, r€:nka atstovus i gimnazijos taryb4;59'9' rlalyvauja prevencinds komisijos posedZiuose, sv,lritant pu*otq nelankym4nepaZangumq,

rveikloje.
otai, triuriuos kiekvienq mokslo metq pradZioje
yo susirinkime. Klasiq tevq komitetai kartu iu

org*nzacrnes pr.blemas. 
Ls ir padeda klases aukletojams sprEsti iskilusias

6l ' Girnrnazrjoje veikia mokytojq metodine taryba.,kuri4 sudaro metodikos katedrq (.gr:upir4)pirmininkai' Mellodine tatyba veikia 
-pagal 

gimnazijos ,lirektoriaus patvirtint4 metodines tarybosdarbo reglament4..

w. VALDYMAS
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62. Gimnazijai vadovauja direktorius. Jis skiriamLas va{ovaujantis Lietuvos R-espublikos

isratymq nustatyra tvarka, pagal S'vietimo ir mokslo minislerijos nustatytus kvalifikacinius

reikalavimus pretendentams ir vie5o krlnkurso c,rganizavim,o tvark]a.

63. Direktoriaus pareigos ir teises:
63.1. telkti gimnazijos bendruomenE. igyvendinti valqtybinE ir savivaldybes Svietimo

politik4 vykdyti ilgalaikes ir trumpalzLikes gimnazijos veiklos prqgramas;

63.2. ai5kinti gtmnazijos bencJlruomends nariams v'alstybi]nE ir r:egioninE Svietimo politik4

formuoti visuornenes poreikius atliepiandius gimnazijos veikl{s tikslus, inicijuoti ilgalail'riq ir

trumpalaikiq ginmazijos veiklos progrialnq rengim4 organi:zuoti jq vykdym4;

63. 3. puoseleti demokratinius p;imnazij os bendruomenes sdntykiuLs;

63.4. paskir:styti vadybines funkciLjas pa,raduotojams, sudaJlati ga:limybes jiems sa"zaranki5kai

dirbti, ipareigoti periodiSkai atsiskaity{:i uLZ nuveikt4 darb4

63.5. rengti gimnazijos darbo tvarkos ta:isykles ir teikti jas gimna:zijos tarybai aprcbuoti;

63.6. kartu su gimnazijos taryba nustatyti mokiniq skatiniqrlo ir drrausminimo sistem6

63.7. r[pintis gimnazijos intele,ktrLraliniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais,

63.8. stebeti mokiniq pamokinji ir papildtom4ji ugdym6
63.9. palaikyti ry$ius su Vaikq teisiq apsaugos tarnTrba, mgkiniq tevais, gimnaztlos remeJals,

vietos bendruornene, kurli ugdymui pa.lanki4 sociokultflrinq: aplin\zuvietos bendruornene, kurli ugdymui pa.lanki4 sociokultflrinq: aplin\zu

63.10 sudaryti metinq gimnaz,ijos pajamq ir i5laiilq sqmpt4 ir teikti iq gtmnad'los teLrybai

aprobuoti;
63.11. konsultuoti gimnazijos darbuotojus ir pedagogup Lietuvos Respublikos istatymq,

Vyriausybes nutarimq, Svietimo ir mokslo ministerijos tgises aktq, bendrqiq programll

iggwendinimo, vadybos, Svietimo [staigos vidin,io vertinimo, veikfos tobulinimo programrq rengimo,

jq [gyvendinimo ir kitais klausimais;
63.12. stebeti, analizuoti, vertinti ugdymo proces4 ir tikslq pasiel'lim4;

63.13. verlinti gimnazijos darbuotojq ir pedagogq pra$inq veikl4 Lietuvos Fi-espublikos

Svietimo [statymo ir atestavimo nuostzltl+ nustat'y'ta tvarka;

63.I4. 6rganizuoti mokinirl pagrindinio ugdymo paAriekimq patikrinim4 ir brandos

egzaminq vykdym4;
63.15. tirti piliediq ir gimnaz,ijos bendruomends nariq qra5ymus, parei5kimus ir skundus

iptaigos veiklos klausimais;
63.16. kaupti informacij4 apie gimnazijos bflklq ir pokydiirs; ren,gti vidaus auditc' atasl':aitas,

Svietimo btkles rzLportus pagal Svietimo ir mc,kslo ministro patrlirtint4 form4 teikti jas Klaipedos

miesto savival<iybes administracijos' liocialinio departairnento Svietimo skyriui bei prir;tatyti

bendruomenei;
63.17. organizuoti mokymo pla:nq rengim4 sudaryti s4llgas k.iekvienam mokiniui rinktis

mokymosi profili, lygi, papildomojo ugdymo krrypti;
63.18. organizuoti gimnazijos ugdymo plano rengim6 tviltinti gimnazijos ugdymo pla"rr4;

63.19. darbo kodekso nustaty.ta tvarka sudaryti ir nuLtraukti darbo sutartis;

63.20. atstovauti arba [galioti arlstovaurti kitus gimnazrlal valstybines valdZios ir valdymo

institucijose, teisrne, santykiuose suL htais asmenimis, derybose su Salies ir uZsienio veiklos

partneriais;
63.21. kontroliuoti, kad laiku ir teisingai bltq atsislkaityta su biudZeto, valstybinio socialinio

draudimo istaigomis, kreditoriais;
63.22. nustatyta tvarka skirti ir a.tleisti mokytojus, kitus ugdyrmo procese dal'yvaujandius

asmenis bei aptarnaujanti personal4 tvirtinti jq pareigybiq ap[aSymrus, pareiginius atlyginimus,

valandinius tarifrnius atlygius, premijavimo sq.lygas, priedus ir pfiemokas (koeficientus') prie darbo

uZmokesdio, iSrnokas, pasira5yti koleltyvinE sutarti;

63.23.tvirtinti darbuotojri suvrlstinius darbo laiko apskaitgs Ziniara5dius;

63.24. uZtikrinti darbuotojams palankias darbo s'4lygas, remti jq iniciatyvas, kontroliuoti

saugos darbe, prie5gaisrinds saugos, turto apsaggos, aplinkos aps?ugos reikalavimq vykdym6

63.25. kontroliuoti savo [sakyrnqr' nuroriymq vykdym4;
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63.26. vadovauti gimnazijor; sitrateginio plano ir
Svietimo programq rengimui, jas tvirtinti, vadovauti jq lgyvendi

63.27 . analizuc,ti gimnazijos veiiklos rezultatus ir valdy
priZifireti gimnazijos vidaus audito vykdym4;

63.28. uZtikrinti neformaliojo r,'aikq Svietimo programq
tvirtinti Siq programq vykdymo tvark6

63.29. organizuoti informacines pagalbos teikim4 gi
63.30. sudary'ti specialiojo ugdymo komisij4

psichologines pagalbos mokiniams teikimu, uZtikrinti special

lgyvenorrum4;
63.31. laiduoti valstybds Svietimo politikos

steb6sena, planavimu, igaliojimq ir atsakomybes paskirstymu be
63.32. inicijuoti gimnazijos savivaldos institucijrl k0

bendruomenes nariams dalyvauti S''rietimo valdyme, burtis i
or ganizacljas, s4j ungas ;

63.33. sudaryti s4lygas atlikti gimnazijos veiklos prieLi
patvirtintus Mokyklq veiklos prieZiiiros nuostatus ir nustatyt4
veiklos i5orinio audito metodika:

63.34. vadovaujantis Svietim<l ir: mokslo ministro patvi
ir jo nustaty.tatvarka, organizuoti ginrnazijos valstybds Svietimo

63 .3 5 . uztikdnti bendradarbiarvi:mu pagristus santykius;
63.36. teises aktq nustatyta tverka perkelti mokin[ i

rupintojams) dalyvaujant, jei jo elgesys kelia reali4 ir akivai
nariq saugumui.

64. Direktorius turi teise:
64.1. savivaldybes le5omis kelti kvalifikacij4 pagal jo

reikalavimus ir per t4laik4 gauti [statymq ir kitq teises aktq
64.2. dirbti papildomai pedag;og;ini darb4 toje padioje ar

nustaty'ta tvarka staZuotis kitose institucij ose;
646.3. gauti i5 visq savivaldyberi teritorijoje esandiq pav
64.4. bendradlarbiauti su ivairiomis valstybinemi

organizacijomis Lieturros Respublik,cje ir uZ jos ribq, vykdant
politik4;

64.5. prnmti ir atleisti, skatinti ir bausti gimnazijos
rezultatus;

64.6. retkalauti, kad bttq v;rkdomi saugos darbe,
apsaugos reikalavimai.

65. Direktorius atsako:
65.1. uZ vis4 gimnazijos veikl4 ir gimnazijos veiklos

nustatytq pareigq vykdym4;
65.2. uL demokratini gimnazijos valdym4 bendradarbia

mokytojo etikos nornnq laikymq;i, skaidriai priimamus

informavim4 pedagoginio ir nepedagoginio personalo pro

uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms bei

65.3. uL Lietuvos Respublikos jgstatymq Vyriausybes

isakymq, kitq norminiq teises aktq, Klaipedos miesto I

Savivaldybes adminir;tracijos direktoriaus ir Svietimo sky

pavedimq vykdym4;
65.4. uZ saugq darbe, prieSgaisrinQ saugfu turto

reikalavimq vykdym4;
65.5. ui-teikiam4 duomenq te:isingum6

l 4

iq vr:iklos programq, gimnazijos
mui;
bei kitq iStekliq buklq, iniciijuoti ir

vykdym4 mokiniq atostogq metu,

pintis specialiosios pedagogines
ojo ugdymo programq girnnazijoje

o kokybq vadybos priernonemis:
prieZilDra;

m4si, sudaryti s4lygas gimnazijos
vafflq gruplq mteresq asoclacrJas,

qpagatl Svietimo ir mokslo ministro
okyklq vadybines ir pedagogines

tais Sivietimo stebdsenos rodikliais
bdsenos vykdym4;

molcykl4 jo tevams (globejams,
gresrnQ gimnazijos bendruomends

igoms nustatytus kvalifikacinius
darbo uZmokesti:

toje rSvietimo istaigoje, teises aktq

Ziq [rstaigq, seniUnij q inforrnacij 6
istaiLgomis ir visuomeninemis

alstybinq ir savivaldybes Svietimo

darbuotojus uZ atitinkamus darbo

srines saugos, turto ir aplinkos

tatus bei pareigybes apraSYme

pagristq santykiq uztikrinim%
imus, bendruornenes nariq

bsin[ tobulejim4 sveik4 saugi4
Zaling;iems iprodiams aplink4;
rimu. Svietimo ir mol<slo ministro

vivaldybes tarybos sPrendimq,
',tedejo isakymq. nurodymq,

N,

aplinkos apsaug4, vidaus tvarkos
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65.6. ui sqlygr+ sudarymil atlikti gimnazijos veiklos
ministro patvirtintus mokyklos veiklos prieZilros nuostatrfrs

l;L

prreliurq pagal Svietimo ir mokslo
ir nustatyt4 mokyklq 'radybinds ir

pedagoginQs veiklos iSorinio audito metodik4.
66. Direktoriaus pavaduotojai:
66.f . Direktoriaus pavadluotojas pagrindiniam ugdymui (I-II gimnazines klases):
66.[.1. telkia istaigos br:ndruomenq Svietirno polipikos, grmnazijos vizijos bei misijos

lgyvendinifnui;
66.1.L organizuoja ugdynro planq, bendrqiq proS;ramr[ vykclym4;
66.I.2. sudaro pamokq tvarkara5dius;
66. I .3 . organizuoj a moksl,:ir,'iq mokym4si namuose;
66.1.4. organizuoja pedagogq pavadavim4 pildo przrileistq ir pavaduotrl pamokq apskaitos

knyg+ kas menesi pildo darbuotojq darbo laiko apskaitos :ZiniaraStf;
66.1.5. teikia profesinE pagarlb4 kuruojamq dall'kq pedagogams, tikrina kuruojarnq dalykq

dienynus, stebi, kaip vykdoma Svietimo politika ir pedagoging veikl4 reglamentuojantys

<q mol<sleiriiq Zinrios, gebejimai ir igtctZiai atitinka
no rezultat$s, atlieka tiriam4j4 veikl4;
pasiekimq fatikrinimo organizavim4 iSr;ilavinimo
ZymejiLmLq ipdavim4;
Co Siq klasill dien,gnq pildymo prieLiur4
rengia ug$ymo programq, vadovdliq, mokymo

:lus;

doku

.10. skatina kuruojanrq dalykq mokytojus sav[rankirikam profesiniam tobuldjimui,
bendradarbiavimui, atestavimuisi ;

66.1.1 1. padeda tvarkyti duormenq bankq;
66.I.12. atsako uZ civilinq saug4, sudarocivilinessaui ies planusir organizuoja jLt

vykdymo p[ieZi[r4;

66.t.14. organizuoja tevq (ar vaiko globejq) Svietim6
66.tr.15. koordinuoia oeda,sosu darba su sabiais ir r;ildnai bersimokandiais mokiniais.66.\.15. koordinuoja peda;gogq darb4 su gabiais ir r;ilpnai besi
6T.J.Direktoriaus pavaduo'tojas viduriniam uLgdyftui (II.I-IV gimnazines klas;es):
67 1 1 telkia isfaisos hendnromene (vietimo nolit ikai simnaziios viz.i iai bei rl67  .2 . r .telkia [staigos bendruomenQ Svietimo trroli]tikai, gimnazijos vizijai bei misijai

[gyvendint
67 .4.2. or garizuoja ugdym o planq, bendrqj t1 programq vykdym4;
67 .2.3 . or ganizuoj a savaranki r5k4 moks I eiviq mokym4sfl ;

Svietimo pplitika ir pedagoginq veiklq reglamentuojantys
mokytojq dlienynus;

67 .4.8. atsakingas uZ statistiniq ataskaitq rengimq;
67 .1.9. atsakingas uZ duonrerq perdavim4 sistemoje KIELTAS;

atsako uL gimnazijos pedagogrl informaciniq technologijr4 taikyrno

66.I.I2. atsako uZ civihnq saug4, sudaro crvrlrnes sau$os parenghes
ro p[ieZi[r4;
66.I.I3. vykdo moksleir,iq teises paZeidimq prpvencij4 infr

67 1,.5. kontroliuoja, kaip l<uruojamq dalykq moksleiv[q Zinios, gebejimai ir lgudZiai atitinka
valstybiniu$ i5silavinimo standarlus, veftina ugdymo rezultatris, atlieka tiriam4j4 veikl4;

67.2.6. padeda datykri pedaLgogams organizuot,i oliimpiadas, renka, kaupia linras apie
moksleiviq laimejimus ivairiose nriesto, respublikos olimpiadpse;

67 ),.7 . kuruoja III-N gimrnarzijos klases, vykdo dienyrlq pildymo prieZiur6

67.2. r0 .
ugdomaj anie procese programos igy'vendinim4;

dalykiniam b endradarbi avimui, at estavimuisi ;
67 .2.1,3. padeda tvarkyti duornenq bazq;

67 ),.11. koordinuoja pedargc,gq darb4 su gabiais ir silpnai besimokandiais mokiniaiis;

67i,.12. skatina kuruojanrq dalykq pedagogus savprankirikam profesiniam itolbulejimui,



67.2.14. r1'kdo moksleiviq teises paZeidimq
institucijas apie vengiandius mokyLis vaikus i,lrtutynr,,I nlr.

67.2.15. atsako uZ brand,os egzaminq irgini,zivi
patikrinim4 ir brandos arestatq beri jq priedq iSaavima.

68.3. Direktoriaus pavaduotojas papildomaj
68.3.1. telkia gimnazijor; trendruomenE Svieti

[gyvendinti;
68.3.2. organizuojapapiJldomqji ugdym4 kon

tvarkym4;
68.3.3. sudaro

planus;
pedagogq budejimo, papildomos

68.3.4. palaiko rySius str j<itomis gimnazijomi
mokyklomis ir kitornis Svietimo institucijomis;

68.3.5. atsako uL gimnazijos vidaus audito
6 8. 3 . 6. or ganizuoj a moksleiviq parlamento ir ak
68.3.7. kontroliuoja, kad is;ta:igos aplinkoje nebUiq

ir psichotropines medZiagos;
6 8. 3 . 8. or ganizuoj a mokini q rJarb4 tvarkant apilink
68.3.9. reikia profesing pzrgalb4 kuruojamrl dal

istaigos veikl4 reglamentuoj antysr-dlokumentai, kontroli
Zinios, gebejimai ir lgndLiai atitinka valstybinius issila.vini
atlieka tiriam4j 4 veikl4 tikrina mokytoj 11 iuruoj amq da lyk

68.3.10. skatina kuruojarnq dalykq *of.yto;
bendradarbiauti ir atestuotis;

. 68.3.11. padeda dalykq mokytojams organizuoti
apie moksleiviq lairnejimus respublilciniuose iimiesto k

68.3 . L 2. or ganizuoja gimnazij os renginius ;
68.3.i3. prilinri visuomenei naudingos veiklos ir m
ry ? f 4. organizuoja ir priZilri klases aukletojr4 da
68.3.15. atsako uZ profesini Sr,,ietim4.
68.4. Direktoriauspava,aluotoiastikioreikal
68.4. I .rupinasi [staigos materiraliniais ir informar;ini
58.4.2.organizuoja ir kontroliu oja aptarnaujandio pe
68.4.3.rupinasi istaigos pastatq, inventoriaus, rj

priemoniq [sigijimu;
68.4.4.vykdo istaigos inventoriaus, ugdymo
68.4.5.rDpinasi istaigos pataj.pqr Svara ir tvarka, kont

higieninrar reikalavirnai :
6 8. 4. 6. kontroliuoj a prieSgaisrinLds apsaugos, darb,o sa
68.4.7 .priZirlri istaigos aplinJ<4;
68.4.8.sudaro aptarnaujandio personalo veiklos ir da

VII. PRIEMIM.ATS I DARB.{ IR DA

69. Gimnazljoje darbo santykiai reglamentuojami D
70. Direktoriaus pavaduotojus, pedagogini ii kitE

bei gimnazijos personalo valdyrnq atlieka d,irektori
Konkurencijos s4lygomis mokytoj,ai ir kiti darbuoto.iai
Konkurso s4lygas tvirtina direktoriur;.

71. Darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietu
Respublikos Vyriausybes nutarimai, Svietimo ir mokslo mi

venc,ri%
tyta tr,'arka
atestatq ir

muI
litikai,

tobulinti

4 t

informuoja sui,nteresuoias
taiko poveikio priemones ;
jq priedq apskai.tos knygos

( popamokine veikla):
gimnazijos vizijai bei misiiai

,ja nZsiemimq vedim4 ir Zurnahl

klos tvarkaraSdius, menesinLius darbo

grinclinemis bei bendrojo lavinimo

alkoholiniai gerimai, narkotines

lyvaujant miesto tvarkymo talkose:
mokyfojams, priZiuri, kaip vykdomi
kaip kuruojamq dalykq moksleivirl

nynus;
, vertina ugdymo rezultatus,

kvalifikacij4 dalykiSkai

renginius, renka, kaupia zlntas
uose, sportinese varZybose;

rai5kos organizavim4 ir aLpskait4;

tekliais, patalpq paruo5imu darbui;
lo veikl4;

prlemoruq apsauga ir Dkiniu

ltzu
kadbltq vykdomi sanitariniai ir

taisyklirl laikym4si;

okesdio tabelius.

KEJIMAS

kodekse nustatyta tvarka.
lq priima i darbq ir atleidZia iS io

kodekse nustatyta tvarka.
bUti priimami konkurso tvarka.

RespuLblikosistatymai, Lietuvos
aktai.tenjos n<lrminiai
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\/III. A:fESIIACIJA. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

72. Gimnazijos vadovai ir pedagogai atestuojasi Lietuvos Respublikos istatymq ir L,ietuvos
Respub likos vyriar.rsytres nuLstatyta tvarka.

73. Mokytojq kvali,hkacijos tobulinimo tvark4 n
gimnazij o s; tarybai, tvirtina gimn az ij os direktorius.

stato mol<ytojq metodine taryiba ir, pritarus

74. Mokytojai turi teist2 ;ne maLiau kaip 5
tobulinimo renginiuose Lietuvoje ir uZ jos ribq, nustat
kvalifikaciiai kelti.

ienas' pel metus dalyvauti lcvalifiikacijos
tvarka gauti apmokamas atositogas savo

IX. PAISI]EKIMU Mz\I. ECIZAMINAI

75. Gimnazljo.je organizuojamas
Lietuvos R.espublikos Svietimo ir mokslo
tvark4.

76. Mokiniamrs, bai,gusiems vidurinio ugdymo mau c,rganizuoj ami Brand os egz:aminai
pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo mini ijos ir Nacionalinio egzaminrl centro
nustatyt4 Erandos egzaminr,l organizavimo ir vykdymo

X. XSSILA\/INIMO. KVALIFIKACIJ , PASIEKIMU PAZYMEJIMIJ
ISnnvrnt.q

77. Mokynnosi pasiekimq paLymdjimai, pagri inio iSsilavinimo paZymejirnai, trrandos
atestatai ir jq priedai i5duodami vadlovaujantis Svietimo i mokslo rninisteriios nustatWar t'varka.

PATIKRIN

pagrindinio
ministerijos

85. Gimnazija, sprpsdama uLgdymo proceso tobul
bendradarbiauj a su Rer;publi kos aul,l5tosiomis mokykl om
pasira5o sutartis.

86. Gimnazija turi teisg istoti i tarptautines

ugrlyrno pasiekimr4 patikrirrirnas pagal
r ]rtracion'altnio egzaminq cen,tr,o nustatyt4

pro€iram4, iSduodamas pagrindinio

ir jq apskaitos knyg4 uZpildo Z-qj.l
pasie.kimq patikrinimo or ganrz,av im4

mo klausimus, glaudZiai
sudaro ivairiapusq: veiklos pro,gratm4,

78. Mokiniams, baLigusiems pagrindinio ugd
iSsilavinimo paZymej irnas.

79. Pagrindinio i5silavirLimo paZymejimus i
gimnazijos klasiq aul.:letojai. UZ pagrindinio i5silavini
i5silavinimo paZymejimq ir apsrkaitos kttygq patikrini 4 bei praZymejimrtr i5davimq atsakingas
direktoriaus pavaduotqj as pagrin'liniam ugdlanui (kuruoj tis I-II rSimnazijos klases).

80. Mokiniiams, baigus:Lems vidurinio ugdy progriamq ir i5laikiusierns brandos
egzaminus, i5duodamas brandos aterstatas ir brandos priedas.

81. Brandos arlestatus, jq priedus iSraSo ir jq itos knyg4 uZpildo 4-qjq lgimnazljos
priedq, apskaitos knygos
direktoriaus pavaduotojas

klasiq aukletojai. UZ brandos r:gzaminq organizavi atestatq ir jq
patikrinim4 ir brandos atestatlL bei jq priedq i5davi atsakingas
viduriniam ugd;imui (kuruojantis III-IV gimnazijos kl

82. UZ paZymejimq blankq ir brandos
atsi skaitym,q atsako girnnazi j os d irektorius.

uZsakyrnq apsirrlpinim4 siaugojim4 ir

]KI. GIMNAZIJOS vSiIAr

8 3 . Gimna :z:,lj a sav ar ankiiika i bendradarbiauj a su iesto, Salies ir uZsienio valstybiq mokymo
bei su k:itais jos veiklai itak.os tur:indiaisbei kitomir; istaigomis, visuomeninemis organizacijomi

iuridi niais ir fi ziniais asmenimrs.
84. Gimnaz:.lja pagarl 2005 m. balandlio 29

universitet<l partne.ris.
bendraclhrbiavimo sutarli'rril V'ilniaus

proj ektuose, pagal savo kornpete,ncij 4 pasiraSyti ir fu;yve
organiza.cijas, dalyvauti tarptautiniuose
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XII. GI]UNAZIJOS VEIKLOS PRIEJZIURA

87. Girnna:zija vykdo Sr,ietimo stebesen4 pagal Svietimo ir mokslo ministro patvirtiltus
Svietimo stebesenos rodiklius ir,i o .nustatytqtv arkar.

88. Girnna:zrjoie vykdorrLas vidaus auditas, l<urio vyk.dym4 inicijuoja gimnazrjos clirektorius.
89. Girnnazijos veikl4 prrliun steigeja ir Valstybind Svietir:no prieZir:ros tarnyba.
90. Girnna;zijos finansinds veiklos kontrolE vykdo ig;aliotor; Valstybes kontroles instituciios

ir steigeja.

xItI. TURT;\S, LESU sArrrruW IR JU N:\UDOJTTVTAS

91. Gimnaz:|ja patlkejimo teise valdo, naudojasi ir istaq'mq nustatyta tvarka disponuoja
priskirta Leme ir pastalll, finansiniais i5tekliais, inventoriumi bei n:Lokymo priemonemis.

92. Gtmnaz:4a yra autonomi5ka [kine-finansin,i institur:ija, i5laikoma iS savivaldybes
biudZeto pagal asignavimq valdytoj o patvirtint4 s4rnat4.

93. Gimnaz:,lja pagal Klaipedos miesto savivaldybes tarybos pn:iskirt4 kornpetencij4
suderinusi su liavivalJybes adnrinistracijos Socialinio departamento Svietimo skyriumi, tvirtina
etatus bei pa2gal Vyr.iausybes ir Svietimo ir mokslo ministro patvirtirrtas schemas nustato
pagrindiniuLs darbuotoj qL atlygius.

94. Ginnazijos; mokytojams, vadovams ir kitiems darbuotoijams prie pagrindinio atlyginimo
gali bfti mokami prie,Cai ir priemokos Lietuvos R.espublikos Vyriausybds, Svietimo ir mokslo
ministro nu statlrta t,rzarka.

95. Gimnazlja gali atlygintinai teikti Svietimo paslaugas ir tureti specialiqjq programq leSq,
kurios naudojarnos I-i,etuvos Resprublikos Vyriaus;rbes ir lLlaipeclos miesto savivaldybes tarybos
nustatyta tvarka.

96. Gimnazija, kaip biudZertine istaiga, [statymq nushqda tuarka gali lgyti para]nos gavejo
statusq ir gauti paramq.

91. Ginnazlja gali turetiL savo fond4 kurio sudarl'mo Saltiniai yra savanori5ki aiimenu,
organrzac{14 ir ,imorniq jina5ai, paiarnos i5 paties fondo veiklos, uZsienio valrstybiq organ:izacijtl bei
piliedi% taip pal ta4rtaurliniq organiz:acljrl aukojamosr le5os ir ;materialines vertybes.

98. Gim:nazijos finansind,s operacijos ir buLhalterine apskaita ir atsiskaitomybe vykdoma
istatymq nustatlta trrarllra.

XIV. ATSAKOMYBT]

99. G.imn:azijaL atsako uZ Svietimo kokybE, girnn,azijos vadovai aLtsako uZ S.yietimo ir
mokslo ministro isakyrnLq, kitq norminiq dokumentq vykdl,m% uLttI<rinta, kad neb[tq vykdomi
moksliniai bandl4mai ar kitokie eksperimentai su I'aiku, galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai,
normaliai asmenlrbes brzundai.

100. Gjimnazijos direktolius atsako uZ vis4mokyklor; veikl4 ir jos rezmltatus.
101. Giimnazijc,s vadov,arrLs ir kitiems <larbuotojams, paZeidusiems darbo drausm"

Lietuvos RespubJikos i,slatymq nustal.yta tvarka gali bUti skiriamos drausmines nuobaudos.

xv. t{uosTATU T\/IRTINIMAS, IKEITIMAS IFt pApILDyM.dS

l02.Gimnazijos rruostatai kejidiami ir papildonri gimnazijos vadovybes, mokyklos tarybos ar
Klaipedos rniesto savivaLldybes institucijq iniciatyva Nauj4 nuostatq redakcijzg nuostatq pataisas ar
papildymus tvirtina steip;eja ar jos [galiota institucija.
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XVI. DOI(UIMENTU VALDYMAS IIT SAUGOJIMAS

103. Ciimnaz,ijos dokurne:ntq saugojim4 ir valdym4 reg:lamentuoja Lietuvos llespublikos
archyvq istatymas, RaStvedybos ta.isykles, patvirtintos I.ietuLv,cs archyvrl departamento prie Lietuvos
Respublikos \/yriausybes generalinio direktoriaus isakymu, Dokumentq rengimo ir iforminimo
taisyklds, patvirtintos Lietuvor; archyvq departamento prir; Lietuvos Respublikos 't/yriausybes

generalinio direktorjLaus isakyrnu, Bendrojo lavinimc mokyklq dokumentrl saugojinno rodykle,
patvirtinta. Svietirrro ir mokslo miniistro isakymu.

XV]II. MOKYKLOS REGISI'FIAV]IMAS

104. MokykleL registruojama Juridiniq asmenq re:gistre Civilinio kodekso ir Juridinirl asmenq
registro nuostatq, pafvirtintq Lir:tuvos Respublikos Vyriaus'ytrds nutarimu, nustatyta tvarka.

)VIII. MOKTKLOS PABAIGA ltR P'ERT\/ARKYMAS

105. Gimna::rLja reorgani:zuojama ir likviducrjama ar pertvarkoma Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos iniciatyva, r,'adovaujantis Lietuvos Rer;publlikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos i;vietin:Lo [statymu ir Lietuvos Resputrlikos Vyriausybes patvirtintais mokyklq
stei g imo, rcor ganizat'imo, likvid avimo ir p ertvarkyrno kriterij ai s.

10t5. A.pie buisim4 girrLnazijos rcorganizavimil p,s11yar:kym4 ar likvidavim4 rnokyklos
bendruomenes nariai rinformuojami ra5tu Lietuvos Resprublikos Sl,ietimo istatymo numatyta tvarka.
Klaipedos miesto sa'rivaldybes inr;titucijos uZtikrina, kad bDtq ivykdomi visi mokymosi sutartyje
numatyti gimnzrzij os ji;iparei goj i maLi mokini ams.

xlll. NUOSTATU IFOIRMIINIIM,{S

10i/. Gimnazliios nuostatai keidiami ir papildomi laikantis Istatymq ir kitq teises aktq
rengimo re,komendacijq ir Dokurnentq rengimo ir iforrninimo rtaisykliq reikalavimq.

108. T'rirti.nti Klaipedosr naiesto savivaldybds ,institucijorns nuostalai ar jr1 pakeitimai ir
papildymai teikianni suderinus su mokyklos taryba bei ifonninti vadovaujantis Svietimo ir mokslo
ministro patvirtintais .Reikalavir:oaiis valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq nuostatams.

SUDERINTA
,,,{Zuolyno" girnnazij,o s tarybo s
2005 m. birZelio 1 d. posedZio
Protokoliruiu nuLtarimur
(protokolas Nr. 3)
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