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PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2011 m. liepos 13 d.
sprendimu Nr. 1- 149

BTUDZETTNES

[SrArcos

VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines lstaigos Vilniaus Simono Daukanto progimnazijos nuostatai (toliau
Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus Simono Daukanto progirnnazijos (toliau Progimnaziji) teisinp
lorm4 priklausomybE, savinink4 savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq buveing,
mokyklos grupE, tip4 pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini
pagrind4 sritis, rDiis, tiksl4 uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimq
iteisinimo dokumentrl
iSdavimq Progimnazijos teises, veiklos organizavim4 ir valdymq savivald4 darbuotoj4 priemim4
i
darb4 jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4 le5q Saltinius, jq naudojimo tvarka ir finansines
veiklos kontrolq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.
2. Progimnaztjos oficialusis pavadinimas Vilniaus Simono Daukanto progimnazija.
Progimnazija iregistruota Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre, kodas 301'g0663g.
3. Progimnazijos istorija: Vilniaus miesto valdybos 1993 m. balandZio
23 d. potvarkiu
Nr. 678V isteigta Vilniaus pedagoginio universiteto universitetine (pagrindine) mokykla, kuri
Vilniaus miesto tarybos 1997 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. 56 reorganiiuota Vilniaus Simono
i
L)aukanto vidurinE mokykl+ vilniaus miesto savivaldybes taryboi 2007 m. geguZes 23 d.
sprendimu Nr. 1-40 prie mokyklos prijungta vilniaus ,,,{zuolo.. pagrindine *otiyt'tu. Vilniaus
miesto savivaldybes tarybos 2008 m. birZelio I 8 d. sprendimu Nr. t -S+Z mokykla reorganizuota
padali jant I dvi ugdymo istaigas Vilniaus Simono Daukanto vidurinp mokykl4
ir Vilniaus Simono
Daukanto pagrindinE mokykl4. vilniaus miesto savivaldybes tarybos io I i ,n. liepos 13 d.
sprendimu Nr. 1-149 ,,Del Vilniaus miesto savivaldybes bendrojo lavinimo mokyklq perlvarkymo
i
progimnazijas" mokyklos siruktura pertvarklta i vilniaus simono Daukanto progimnazl.l4
4. Progimnazijos teisine lbma biudZetine istaiga.
5. Progimnazijos priklausomybe - Savivaldybes mokykla.
6. Progimnazijos savininke Vilniaus mieslo savivaldybe.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto
savivaldybes taryba, kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-0960i Vilnius. Savininko
teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos sprendimai
ilominami raitu. Ji:
7.1 . tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;
7 .2. prlima i pareigas ir iS jq atleidZia biudZetines
istaigos vadov4;
7.3. priima sprendim4 del biudZetines istaigos buveines pakeitimo;
7.4. priima sprendim4 del biudZetines istaigos reorganizavimo ar likvidavimor
7.5. priima sprendim4 del biudZetines istaigos filialo steigimo ir jo veikios nutraukimo,
7.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukia
.jos
igaliojimus;
7.7. sptendLia kitus lstatymuose ir biudZetines istaigos Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
Progimnazijos veiklos koordinatorius .- Vilniaus miesto savivaldybes administracijos
.
Svietimo, kultlros ir spofio departamento Svietimo skyrius.
8. Progimnazijos buveine - Naugarduko g. 7, LT- 03231 Vilnius.
10. Svielimo istaigos grupe bendrojo lavinimo mokykla.
I l. Mokyklos ripas progimnazija.
12. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
1 3. Mokymo kalba lietuviq.

Mokymo fo,,r-ma dje:ine, .uuu.unU-ruko
mokymosi, mokymo namuose.
juridinis asmuo, turintis-a*rpl""Ao-"iriri"iiom4j4
ir kiras
sEskaitas Lietuvos Respublikos
1."gi"*"ir"." i"Jr",
Respubrikus x""-iii,.ir... Licruvoi
n"rp,ur,ro,
tt'rtarimais' svietimo ir mokslo minisrro;.uty,nuii l,iu'fix[:tii:,1"'#"^:ili;
rii"ii,"i.e, akLais ir iiais Nuosrarais.
1.1.

15. progimnazija yra vieiasis

ft::t'rj;,li;l[::

II, PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS

IR RUSYS, TIKSLAS, UZNAVTNTAT,
FUNKCrJO.,MoKyMosrpAsrEKrMUiii.rsrNAniiuiio"Tr""*iTiSoournnn,
16. progimnazijos veiklos sritis _
Svietimas.
1 7. progimnazijos
Svietimo veiklos ruSvs:

l7.l . pagrindine veiklos r[Sis pag.injiois ugdymas,
kodas g5.3 1. t 0;
17.2.

kiros Svierimo reiklos rdsys:
pradinis ugdymas, kodas g5.20;
17.2.2. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas,
kodas g5.59;
17.2.3. Svietimui biidingq paslaugq veikla,
loaas SS.OO.
I 8. Kitos ne Svietimo veiklos ruivs:
1 8. I . kitq maitinimo paslaugq
teitimas, kodas 56.29;
l S 2 nuosavo arba nuomojamojo
nekilnojamojo lurto nuoma
I 7.2.1 .

6g.20.

l9

Progimnaziios veiklos

tikslas

pletoti dvasines, intelektines ir fizines
asmens galias,

ffi::i:ll'Jffii[i#'J]i:f;#mpet"n"ilai bo'i*,1"r*"i".

priezitiros

ir eksproatavimas, kodas

-"k.il;;;,i.i,

20. progimnazijos veiklos uZdaviniai:
20. l. teikti ."kil-iT: kokybiSkq.pradini
ir pagrindini ( I
20.2. tenl<in1i mokiniq pazinimo, lavinimosi'ir.saviraiSkos dalies) iisilavinin4
poreikius;
socialins pedagogine, psichotoginq,

rddJsi";^'-"'

o?in;t"t

iali4i4

ir

p.ot",in.i

sveikatos

20.4. uZrikdnti sveik4 ir saugiq mokymo (-si)
aplink4
2l . {gyvendindama pavestus uZdavinius p.oiimnarlo,

2l l '

vadovaudamasi Svietimo

i. motf;o

ministro tvirlinamomis benarosiomis
prograrnomis, atsiZvelgdama progimnazijos
i
n.na.uo,n"n", reikmes, taip pat mokiniq
poreikius ir
rnteresus, konkretina ir individualiiuoju
i
2r

'2

rengia pradinio

ir

ugdy.o tr.iri;'--'

pagiindinio.
mokrntLl poreikius tenkinaniius.Siq progranq
1'.gov-o I daries progranras papiidane ius bei
modu jius. nelirrmaliojo vaikq ivierinto
lrop,ramasi
2r"r' vy160 p.adinio ir pagrindinio ,ea"r1 r
daries bci adapruoras pradinio ir
l1::::.9i:l:-,sJrmo,rdaties. nero,.marioj"o;;J;;" *;;J,;;o prosran,a\. mokymo surrrrlse
\ura.us
.
lsrparelgo; rm_us, uZtikina geros kokybes Svictim4
21 4. isduoda mokvm,oli pagal pradiriio
pradini' ir pagrindinio u'dvmo IdaiicJ p.ograma, ir pagrindinio ugrymo I dalics bei adaptuotas
jrei:inancius dokumenrus
fuliliir^
"
r ieruvos
Respublikos ivicrirno ir mokslo minisrro
nrrl,ru irr.i.o,
2l 5 sudaro oalanJ<ia-s^sQlYSas veiiri mot inirl
organizacijoms. skatinaniirms mokiniu

llilll,ll i,i,lii"?',;:iJiil;JJr:lf*u:Xlt-J;11,"ieiu"e ;"'"'k,l;,;;;;;,":'i'';,';:;;]il
21.6. reikia inlormaeinq. psichologing.
,o.lafinq pcdagoginq.. speciali4q
speciaii4iq pagalb4 atlieka mokiniq sveikaros
p.i"ri*i"lto" prottsini orienlavima: pcdagoginq.
2t.7.

pasat parimihes jvenina mokiniu

ro""Lri.,"ri,l";;;;;;;,,'frreikius,

specialqji ugdym4 teises aktq nuslatyta tvarka;
skiria
teikia papildomas mokamas paslaugas (stovyklas,
ekskursijas ir kita) teises aktq
*?loX,
"rr,",r,u 21.9.
sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam
tobulejimui;
21. t0. u2rikrinr hir .
notmas bei teises aktq reikalavimus
atitinkandi4 sveikq saugi4
mokymosi ;il;";ililnrgrenos

3

21 . 1 1 . kuria ugdymo turinio reikalavimams lgyvendinti reikiam4 materialinp bazg
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirLir-rtais Svietimo

aprDpinimo standartais;
21.12. sudaro s4lygas mokiniq maitinimui;
21 .13. vie5ai skelbia inibrmacij4 apie Progimnazijos veikl4 Svietimo ir mokslo urinistro
nustalyta tvarka;
21.14. vykdo kitas istatymq ir teises aktq nustatytas funkcijas.
21.15. sickia glaudZios s4veikos su Lietuvos edukologijos universitetu, Lobulindama
pedagogq rcngimo bei ugdymo proceso organizavimo mokykloje modelius;
21.16. sudaro sqlygas Lietuvos edukologijos universiteto studentams atlikti stebim4j4 ir
iilisinQ praktik4 bei atlikti tiriamuosius darbus.

III.

PROGIMNAZIJOS TEISES

22. Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, vykclydama jai
priskiflas funkcij as, turi teisE:
22. I . parinl{1i mokymo metodus ir mokymosi veiklos bDdus;
22.2. kwti naujus rnokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiik4
iSsilavinimq
22.3. bendradarbiauli su savo veiklai ltakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
22.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo pro.jektus;
22.5. stoti irjungtis i asociacijas ir dalyvautijq veikloje;
22.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka:
22.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
23 - Progimnazij os veikla organizuojama pagal :
23.1. di.ektoriaus patvirtint4 strategini veiklos plan4 kuriam yra pritarusios
Progirnnazijos taryba ir Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti instituciji;
23.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos planq kuriam yra prilarusi Progimlezijss

laryba;

23.3. direkloriaus patvirtinl4 Progimnazijos ugdymo planq, kuriam

yra

pritarusi

Progirnnazi jos taryba.

24. Irrogimnazijai vadovauja dilektorius, skiriamas i pareigas alviro konkurso budu ir
jq teises aktq nustatlta tvarka.
25. Direktorius:
25.1 . suderinEs su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriLrmi ar jo
igaliotu asmeniu, tvirtina Progimnazijos vidaus struktDr4, Progimnazijos darbuotojq pareigybiq
sqraS4, nevirSijant nustatyto didZiausio leistino pzueigybiq skaidiaus;
25.2. nustato Progimnazijos struktrtriniq padaliniq likslus, uZdavinius, funkcijas.
direktoriaus pavaduotojq ir struktDrinir-1 padaliniq vadovq veiklos sritis;
25.3. tvirtina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktrl nustaryra tvarka priima i darb4 ir atleidzia is jo progimnazijos
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
25.4. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustat)'ta lvarka, suclaro
mokymo sutafiis teises aktq nustatyta lvarka:
25.5. suderinps su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
25.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir svcikatai nekenksmingas darbo
s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
25.7. organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veikl4 pavcstoms funkcijoms vykdyti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veikl4 materialinius ir intelektinius
atleidZiarnas i5

iSteklius:

:t
4

25

8. leidZia isakymus, kontroliuojajq vykdym4 uZtikrina, kad b[t4 laikomasi Lieluvos

Respr-rblikos [statymq, kitq teises aktr-1 ir Siq Nuostatq;
25.9. sudaro konisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding taryb4;
25.10. Progimnazijos vardu sudaro sutartis progimnazijos lunkcijoms vykdyti;

T

t
t-r
Lt

t,
Lt

-l
:1
I

I
-t

I
-t

I
l
I
I

,

25-11. organizuoja Progimnazijos dokumentrl saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustat].ta

tvzirka;

25.12. teises akttl nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turt4 leias ir jais
disponuoja; rDpinasi intelektiniais, materialiniais, hnansiniais, inlormaciniais iitekliais, uztiklina jr{
optinial14 valdym4 ir naudojim4;
25.13. Progimnazijos direktorius nira atsakingas uZ Lietuvos Respublikos teises
aktuose numatytq pareigq netinkam4 vykdym4 ar nevykdym4, jei iiq pareigq vykdymas yra susijqs
su finansiniq lesq lrukumu, o Progimnazijos direktorius yra rastu kreipgsis i progimnazijos
savininko teises ir pareigas igywendinandi4 institucij4 del tokirl le5q skyrimo, tadiau leios nebuvo
skirtos arba skirta tiek le5q, kad jq nepakako tinkamai igyvendinti Lietuvos Respublikos teises
aktuose numatytas pareigas;
25.14. Progimnazijos direktorius ndra atsakingas uZ Lietuvos Respublikos teiscs
aktuose numatytq pareigq netinkam4 vykdym4 ar nevykdym4 kai jr1 [vykdymas nera
imanomas dcl
objektyviq aplinkybiq, kitq valstybes inslitucijq sprendimq ar pan.;
25.15. rlpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq prot'esiniu tobulejimu,
sudaro jiems s4lygas kelti kvalilikacij4 mokltojams ir kitiems pedagoginianrs darbuotojams
galimybp atestuotis ir organizuoja.jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.16. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatinajq veikl4;
25-1'l- benrlradarbiauja su mokiniq tevais (rupintojais), pagalbE mokiniui, mokytojui ir
mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaug4 sveikalos
istaigomis,
vaiko leisir-1 apsaugos tarnybomis ir kilomis instituoijomis, clirbandiomis vaiko teisiq apsaugos
srityj e;

25.18. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;
25.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sekloriaus atskaitomybis
.
istatym4 teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bftq teisingi;
25-20. ultikrina racionalq ir taupq leiq bei turto naudojim4 veiksming4 Progimnazijos
vidaus kontroles sistemos sukurim4 jos veikim4 ir tobulinim4;
25.2),. rlali savo funkcijq teises aktq nustat)'ta tvarka gali pavesli vykdyti direktoriaus
pavaduoto.jams;

25.22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas f-unkcijas.
26- Progimnazijos direktorius atsako uZ tai, kad Progimnazijoje botq laikomasi Lictuvos

Respublikos istatymq ir kitq teises aktq uZ demokratini Progimnazijos valdym4 benr:lruomends
nariq inlormavim4 tinkam4 funkcijq vykdym4 nustat].tq likslo ir uzdaviniq igyvendininq

Progimnazijos veiklos rezultatus, uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemonirl
[gyvendinim4
27 - Progtmnazijos mokytojq mokomojo (L!q) dalyko (-q) metodiniams klausimams
sprqsti sudaromos mokylojq metodines grupes:
27.1. metodincs grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjr-1 dalykq mokytojai;
27.2. metodines grupes planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir
susitaria del mokomqjrl dalykq, dalykq moduliLL pasirenkamqjq dalykq galimos pasiulos; atrenka.
intcgruoja ir derina dalykq mokymo turin!; susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjq clalykrl
planq rengimo principq ir tvarkos; parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojin4;
ivertina ugdymo procese mokiniq sukaupt4 patyrim4 susitaria del rnokiniq pasiekimq ir paiangos
vertinimo bDdr-1. Metodines grupes konsultuojasi tarpusavyje ir su Svietimo pagalbos specialislais
del specialiqjq poreikiq mokiniq ugdymo bendrosiose klasise, pedagoginiq problemq sprendimo b[dr,1
ir darbo mctodikos; dalyvar"rja nustatant mokiniq pasiekimus; dalijasi ger4ja patirtimi; aptarizi
mokiniq elgesio, .jq lankomumo gerinimo, mokymosi kr[viq optimalumo klausimus, kvalifikacijos

kelimo poreikius, .iuos derina su Progimnazijos veiklos tikslais; keidiasi infbrmacija

ir.

bcndradarbiauja su bendladarbiauj andiq mokyklLl metodinemis grupemis, tcikia Metoilinei tarybai
siulymus del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimb gerinirno.
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27.3. metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas pirmininkas;
27.4. metodines grupes veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
28. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti skirla metodind taryba:
28.1 . metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq pirmininkai;

28.2. metodine taryba nustato moky'tojq metodinis veiklos prioritetus, inicijuoja
pedagogikos naujoviq diegim4 Progimnazijoje, metodiniq grupiq bendradarbiavim4 gerosios
pedagogines patirties sklaid4 bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis
nevyriausybinemis organizacij omis, Svietimo pagalbos istaigomis, prireikus vertina mokytoirl
metodinir,rs darbus ir praktinq veiklit nustato mokytojq kvalifikacijos kelimo prioritetus, teikia
metodinems grupems sir:lymus del veiklos tobulinimo, Progimnazijos direktoriui del turinio
Llrmavimo ir ugdymo organizar imo gerinimo:
28.3. metodinei tarybai vadovauja metodines tarybos nariri iSrinktas pirmininkas;
28.4. metodines tarybos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
29. Ugdymo turinio lbrmavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais
Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistrg kuriq veikla
susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.
V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

30. Progimnazijos taryba yra auk3diausioji Progimnazijos savivaldos institucija.
Progimnazijos taryba teikia Progimnazijos mokiniq mokylojq, tevq (globej4, rlpintojq)
bendruomcnq, vietos bendruomenq demokratinizrm Progimnazijos valdymui, padeda sprgsti
Progimnazijai aktualius klausimus. atstovauti teisetiems Progimnazrjos interesams.
31. Progimnazijos taryb4 sudaro 9 nariai. Lygiomis dalimis ( 3+3+3 ) tevus (globejus,
r[pintojr-rs) deleguoja klasiq levq (globejq" rlpintojq) komitetq pirmininkq susirinkimas, mokytojus
mokytojq taryba, mokinius - 5-8 klasiq mokiniq taryba.
32. Progimnazijos tarybos sudeti tvirlina Progimnazijos direktorius.
33. Progimnazijos taryba renkama trejiems metams.
34. Progimnazijos direktorius tvirtina Progimnazijos tarybos sudeties pakeitimus
likusiam iSrinktos Progimnazijos tarybos kadencij os laikotarpiui.
35. Progimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kadus per melus.
Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. PosedZiai yra protokoluojami.
36. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas slaptu balsavimu
Progimnazijos tarybos posedyje. Progimnazi.jos direktorius negali b[ti Progimnazijos tarybos
pirmininku.
37. Progimnazijos taryba:
37.1. teikia siDlymus dcl Proginrnazijos stratcginiq tikslq, uidaviniq ir.jq igyvendinimo
priemoniq;
37.2. pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam Progimnazijos veiklos
planui, Progimnazijos nuostatams, jq pakeitimams, papildymams, Progimnazijos darbo tvarkos
taisyklems;
37.3. teikia Progimnazijos direktoriui siulymus clel Progimnazijos vidaus slrukt[ros
tobulinimo;
37.4. svarsto Progimnazijos leiq naudojimo klausimus;
37.5. iSklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Progimnazrjos
direktorir"ri siuiymus del Progimnazijos veiklos lobulinimo;
37.6. leikia Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai
siulyrnus clel Progimnazijos materialinio aprlpinimo, veiklos tobulinimo;
37.7. svarslo Mokytojq mctodines tarybos, mokiniq ir tevLl (globejq, rupintojrl)
savivaldos institucijrtr ar Progimnazijos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sillymus
Progimnazi ios direktoriui;

rl
n

il
r]

rl

il
t-l
t-l

6

37.8. teikia sillymus del Progimnazijos darbo tobulinimo, saugir-1 mokiniq ugdymo ir
darbo s4lygq sudarymo, talkina formuoj ant Progimnazijos materialinius, fininsinius ir intelektinir-rs
iSreklius;
37.9. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
37.10. priima sprendim4 del ugdymo plano pakeitimq.

38. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teises aktams.
39. Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 karl4 per metus atsiskaito Progimnazijos
bendruomenei Progimnazijos tarybos nustatyta tvarka.
40. Mokytojq laryba - nuolat veikianti Progimnazijos savivaldos institucija mokytoj4
prof'esiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprpsti.
41. MokytojLl taryb4 sudaro Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, visi Progimnazijoje dirbantys rnokytojai, sveikatos prieZilros specialistai, Svietimo

pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkai,

kiti

tiesiogiai ugdymo procese

dalywar-rjantys

asmenys.

42. Mokylojri tarybai vadovauja Progimnazijos direktorius.
43. MokytojLl tarybos posedZius Saukia Progimnazijos direktorir-rs. Posedis vra teisetas.
jei .iame dalyvarrja du treidaliai moklrojq tarl bos nariq. Nutarimai priimami poscdyje .lalyvavurirl
narirl balsrl dauguma.
44. MokytojLl taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Progimnazijos
d irek toriaus teikiamais kiausimais.
45. Mokiniq taryba nuolat veikianti Progimnazijos mokiniq savivaldos institucija.
46- Mokiniq taryba renkama vieneriems mokslo metams, j4 sudaro 5-8 klasiq seniulai,
4 klasiq senilnai Mokiniq taryboje dalyvauja patariamojo balso teise.
47. Mokinirl tarybai vadovauja atviru balsavimu iSrinktas pirmininkas.
48. Mokinirl tarybos veikl4kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
49. Mokiniq tarybos veikl4 reglamentuoja Mokinirl tarybos nuostatai, kuriuos tvirtina
Progimnazijos di rekrorius.
50. Progimnazijo.ie veikia mokiniq klasiq ter,t1 komitetai. Jie renkami klasiq tevq
susirinkime kiekvienq mokslo metq pradzioje (rugsejo men.) ii triiq asmenq, vienas is kuriq yra
pirmininkas. Tevq komitetai, bendraudami su klasiq aukletojais, padeda sprqsti klases veiklos
ir
nokiniq aukle.iimo klausimus: aplaria su klases vadovu klases mokiniq lunkor1,r-o, elgesio ir
paiangumo, saugumo, maitinimo, inlormacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoli
klases renginius, isvykas, kurti edukacing aplink4 teikia sillymus progimnazijos tarybai ir
direktoriui.
51. Klasiq tevq komitetq pirmininkai sudaro Progimnazijos tevq komiteta, kuris renka
Progimnazijt.rs rcvq komitero pinnininkq balsq dauguma. Susirinkimas yra reiseras. jei jame
dalyvauja ne maziau kaip 2/3 komiteto nariq. Nutarimai priimami posedyj" dallwaujandiqjLl nariq
balsq dauguma. Progimnazijos tevq komitetas padeda sprgsti svarbiausiui Seimos ir i'rogimnazlos
bendradarbiavimo klausimus.
52. Visuotinis Progimnazijos mokiniq tevq susirinkimas gali blti Saukiamas direktoriaus
inioiatlva arba l/5 tevq reikalavimu ypad svarbiais Progimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

vr. |)ARBuOTOJU PRTEMIMAS I DARBA,.IV DARBO APMOKEJTMO
TVARKA IR ATESTACIJA

53. Darbuotojai ,l darb4
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Progimnazijo.ie priimami ir atleidziami ii.io Lietuvos
l{espublikos darbo kodekso 1zin.,zooz,Nr. 64-2569) ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
54. Progimnazijos darbuotojams uZ darbq mokoma Lietuvos Respublikos
lstatymq ir
kitq tcises aktq nustatyta tvarka.
55. Progimnazijos direklorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos n1okiniui
specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 kelia Svietimo ir mokslo ministro nustatr,ta ivaika.
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VII. PITOGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDO.IIMO TVARKA IR
FINANSINiS VEIKLOS KO]\TROLE
56. Progimnazija patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4 valdo,
naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq
nustatyla tvarka.
57. Progimnazijos IeSos:
57.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos
leios ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto ld5os, skiliamos pagal patvirtintas s4matas;
57.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
57.3. fbndq, organizacijq kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
b[dais perduotos le5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
57.4. kitos teisetu budu lgltos leSos.
58. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta lvarka.
59. Progimnazijos finansines operacijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybes biudZetine
istaiga,.BiudZetiniq lstaigq buhalterine apskaita".
60. I'rogirnnazijos finansind veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq
nlrstatvta tvarka.

VIII. VIESU PRANESIMU SKELBIMO TVARIiA
61. Praneiimai, kuriuos pagal Siuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos tcises aktus reikia
paskelbti vieiai, skelbiami Progimnazijos intemeto svetaineje, prireikus teises aklrl nustatyta tvarka
lstaigos savininko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos interneto svetaineje.
62. Praneiimai apie Plogimnazijos likvidavim4 reorganizavim4 ar vidaus strukturos
pertvark4 ar perlvarkym4 bei kitais Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigLl ir kituose istatymuose
numatylais atvejais istatymq nustatyta tvarka ir tenninais skelbiami vie5ai spaudoje (dienraStyje
,,Vilniaus diena") irlarba pranelama visiems lstatymrl numatytiems asmenims pasira5ytinai ir'larba
registruotu laiSku. Prane5imuose turi buti nurodyta visa informacija, kuri4 pateikti rcikalauja
I-ietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigr"l istatyrnas.
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IX. AITCIIYVAS IR ITASTVEDYBA
63. Mokyklos archyvo tvarkym4 ir raitvedyb4 reglamentuoja Lietuvos Respublikos
dokumentq ir archyvq istatymas, tarptautinis standartas ISO 1 5489- I :2001, Dokumentq tvarkymo ir
apskaitos taisykles, Dokumentq rcngimo taisykles, Benclrojo lavinimo mokyklq dokumentq
saugoj imo terminq rodykle.
64. N4okyklos raStvedyb4 ir archyv4 lvarko etatiniai darbuotojai (sckretorius ar
archyvaras).
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
65. Progimnazijos nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus tvirtir.ra savirrinko tcises ir
pareigas igyvendinanti instituclj a ar.j o igaliotas asn.ruo.
66. Progimnazijos nuostatai keidiami ar papildomi, savininko teises ir pareigas
igyvcndinandios institucijos, Progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva.
Progimnazija registruojama LieLuvos Respublikos teises aktlt nustatyla tvarka.
68. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lielr-rvos Respublikos
teises aktrl nustalyta tvarka.
67 .

