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JURBARKO ANTANO GIEDRATdTO-CTNDRIAUS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. .Iurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising form4,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, Gimnazijos
buveing, grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4,
sritis, rDSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davim4i
Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
darb4 ir atleidim4 i5 jo, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij 4, Gimnazijos turt4, leSas, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, rcorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.
2..Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Jurbarko Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazlja,
trumpasis pavadinimas - Antano Giedraidio-Giedriaus gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq
asmenq registre, juridinio asmens kodas -290917890.
3. Gimnazija isteigta 1918 m. spalio 18 d. (remiantis istoriniais Saltiniais). 1998 metais
Gimnazij ai suteiktas Antano Giedrai dio-Giedriaus vardas.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. Gimnazijos savininkas - Jurbarko rajono savivaldybd, kodas 188713933, adresas Dariaus ir Gireno g.96,LT-74187 Jurbarkas.
6. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Jurbarko rajono
savivaldybes taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kituose istatymuose bei Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.
7 . Grmnazijos buveind: Vydlno g. 15, LT-74118 Jurbarkas.
8. Gimnazijos grupd - bendrojo ugdymo mokykla, kuriosl
. 8.1. tipas - gimnazijq'
8.2. pagrindine paskirtis - organizuoti ir vykdyti ugdymo proces4 mokiniams pagal
pagrindinio ugdymo programos antrqq dali ir vidurinio ugdymo program4 bei suteikti pagrindini ir
vidurini iSsilavinim4;
8.3. mokymo kalba - lietdviq;
8.4. mokymosi formos - grupinio ir pavienio:
8.4.1. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso
organizavimo bldais;
'
8'4.2. pavienio mokymosi forma igyvendinama savarankiSku, nuotoliniu ir (ar) ugdymosi
Seimoje mokymo proceso organizavimo bldais.
9. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, akredituotq vidurinio ugdymo,
suaugusiqjq pagrindinio ugdymo antrosios dalies, suaugusiqjq vidurinio ugdymo ir neformaliojo
Svietimo programas.
10. Gimnazija patikejimo teise valdo bendrabuti ir sporto kompleks4.
1 1. Gimnazija yra vieSasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biudZetine
istaiga, turintis
antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomqq ir kitas s4skaitai Lietuvos
Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, numatyta tvarka
fgyt4 paramos gavejo status4 ir
galintis gauti param4, savo veikla, grindLiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II

SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS IR UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTV ISDAVIMAS
12. Gimnazijos veiklos sritis

-

Svietimas, kodas 85.

Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys (pagal Ekonomines veiklos rtsiq klasifikatoriq,
patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. Dl-226):
13;1. pagrindine Svietimo veiklos rflSis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
13.2. kitos Svietimo r[Sys:
13.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
13.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
1 3.2.3.kultfrinis Svietimas, kodas 85.521,
13.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
13.2.5. Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
" 13.3. kitos, ne Svietimo veiklos r[Sys:
13.3.1. vaikq poilsio stor,yklq veikla, kodas 55.20.20;
13.3.2. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
13.3.3. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;'
13.3.4. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
13.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
14. Gimnazijos veiklos tikslas - teikti pagrindini ir vidurini ugdym4, pletoti dvasines,
intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti k[rybing4 ir atsaking4 pilieti, igrjusi bendrqjq ir esminiq
dalykiniq kompetencijq, bltinq sekmingai socialinei integracijai, tolimesniam mokymuisi,
profesinei karjerai ir savaranki5kam gyvenimui.
I 5; Gimnazijos uZdaviniai:
15.1. suteikti mokiniams kokybi5k4 pagrindini ir vidurini iSsilavinim4;
15.2. padeti mokiniams igyti bendrqji dalykini, sociokult[rini, technologini ra5tingum4,
doring, tauting ir pilieting brand4, profesines kompetencijos pradmenis;
15.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
15.4. teikti mokiniams pedagoging, psichologing, specialiai4 pedagoging, socialing
pedagoging, informacing ir kitoki 4 pagalb4
15.5. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4.
16. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:
16.1. formuoja ugdymo turini ir organizuoja darb4 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporlo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama
i
mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, mokiniq pasiekimq t paLangos vertinimo ugdymo
procese informacij4, Gimnazijos veiklos isivertinimo ir iSorinio vertinimo duomenis bei uZtikrina
ugdymo planq igyvendinim4;
16.2. rengia ir igyvendina formaliojo Svietimo programas ir mokiniq poreikius tenkinandiq
dalykq moduliq programas;
1$.3. konkretina ir individualizuoja formaliojo svietimo programas skirtingq gebejimq
mokiniams;
16.4. organizuoia mokiniams nuotolini mokym4, mokym4 riamie Lietuvos Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka;
16.5. padeda tdvams (kitiems atstovams pagal istatym4) organizuoti vaikq ugdym4(si)
Seimoje Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;
16.6. organrzuoia mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq,
itraukqj!ugdym4(si);
13.

3

16.7. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 ir brandos egzaminus
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
16.8. vykdo Valstybines kalbos mokejimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindq
egzaminus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
16.9. sudaro s4lygas mokiniams ugdytis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje ir
mokiniq or ganizacijq ve ikloj e ;
16.10. vykdo profesiniorientavim4, ugdo asmenines karjeros planavimo igudZius;
16.1 1. sudaro sveikas ir saugias mokymosi ir darbo aplinkos s4lygas;
16.12. sudaro 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 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintas rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;
16.13. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatym4), asmens ir
visuomenes sveikatos prieZilr4 vykdandiomis institucijomis saugant ir stiprinant mokiniq sveikat4;
16.14. vykdo vaiko minimalios prieZilros priemones Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka, sudaro Gimnazijos Vaiko geroves komisij4, kuri organiztoja ir koordinuoja
Svietimo programq pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo
pagallios teikim4, rupinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos klrimu bei atlieka kitas su vaiko
gerove susljusias funkcij as;
16.15. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerqapatirtimi;
16.16. rlpinasi ugdymo turiniui igyvendinti reikiamos materialines bazds ir skaitmenines
mokymosi aplinkos klrimu;
16.17. atlieka Gimnazijos veiklos kokybes isiverlinim4;
16.18. nuolat kontroliuoja, kaip sutartyse numatytus isipareigojimus vykdo Gimnazijos
mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai, kiti darbuotojai, mokiniai, Gimnazijos partneriai ir
paslaugq teikejai;
16.19. nusistato Gimnazijos bendruomenes nariq elgesio ir etikos nonnas;
2
| 6 .20 . Gimnazij o s valdym4 grindlia demo kratini ai s principai s ;
16.21. atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
17. Gimnazija iSduoda mokymosi pasiekimus iteisipandius dokumentus Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
18. Gimnazija, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirlas
funkcijas, turi teisg:
18.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bldus;
18.2. kurti naujus mokymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 iSsilavinim4;
18.3. bendradarbiauti su Gimnazijos veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis;
18.4. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;
18.5. inicijuoti projektq ir programq rengim4, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose
'projektugse;
18.6. teikti projektq paraiSkas Europos Sqjungos finansinei paramai gauti;
18.7. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti'jq veikloje;
18.8. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
18.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq suteiktomis
teisemis.

4

19. Grmnazija, siekdama numatyto tikslo ir igyvendindama jai pavestus uZdavinius, atlieka
paskirtas funkcijas, teikia kokybi5kas paslaugas, sudaro mokiniams higienos normas
atitinkandias ugdymosi s4lygas, vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme ir kituose teises aktuose.

jui

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
20. Gimnazijos veikla organizuojama pagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4:
"
20.1. strategini plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Jurbarko rajono savivaldybes
vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
20.2. metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
20.3. ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir suderinusi Jurbarko rajono
savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo.
21. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuri vieSo konkurso b[du ipareigas penkeriems
metams skiria ir i5 jq atleidLia Jurbarko rajono savivaldybes meras Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos ir Svietimo istatymq nustatyta tvarka.
22. Gimnazijos direktorius tiesiogiai pavaldus Jurbarko rajono savivaldybds merui ir
atskaiiingas Jurbarko rajono savivaldybes tarybai.
23 ..Grmnazij os direktorius :
23.1. organrzuoja Gimnazijos darb4, kad b[tq igyvendintas Gimnazijos tikslas ir atliekamos
nustatytos funkcijos;
23.2. inicijuoja ir organizuoja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo
plano, Svietimo programq rengim4, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
23.3. tvirtina Gimnazijos vidaus struktflr4 ir pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto
didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
23.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidZia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apraSymus, atlieka
kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;
23.5. priima mokinius savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatyta
tvarka, sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
23.6. pagal kompetencij4leidZia isakymus ir kontroliuojafu vykdym4;
23.7. sudaro komisijas, darbo grupes;
'23.8. suderings su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
23.9. ui:tifuina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq
laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir
nepedagoginio personalo profesinitobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,
prievartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
23.10. nustato Gimnazijos darbuotojams metines uZduotis, atlieka pasiektq rezultatq
vertinim4;
23.11. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
.
23.I2. rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina
optimalq jq valdym4 ir naudojim4;
23.13. uZ mokinio elgesio normq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
23.14. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i
Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZilros priemoniq ir
koordinuotai teikiamq paslaugq skyrimo vaikams ir Seimoms;
23.15. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;
:

. 23.16. uZtikrina informacijos vieSinimq apie Gimnazijoje vykdomas formaliojo ir
neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokytojq
kvalifikacij4, svarbiausius Gimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenes
)

ir pasiekimus laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
nuostatq;
istatymo
23.17. kiekvienais metais teikia gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti ir
vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4;
23.I8. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatym4), pagalb4mokiniui,
mokytojui ir Gimnazij ai teikiandiomis istaigomis ir institucij omis;
23.19. uZtikrina racionalq le5q ir turto naudojim4, veiksming4 Gimnazijos vidaus kontroles
sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
23 .20. atstovauj a Gimnazij ai kitose institucij ose;
23.21. dali savo funkcijq Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti
Gimnazij os direktoriaus pavaduotoj ams;
23.22. atlieka kitas teises aktuose ir Gimnazijos direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas
funkcijas.
24. Gimnazijos direktorius atsako uZ:
24.1 . Gimnazijos veikl4 ir jos rezultatus;
24.2.Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Nuostatq laikym4si, tinkam4 funkcijq
atlikim4;
24.3. demokratini Gimnazijos valdym4, skaidriai priimamus 3prendimus, bendruomen6s
nariq informavim4, personalo kvalifikacijos tobulinim4, sveik4 ir saugi4 Gimnazijos aplink4;
24.4. asmens duomenq teising apsaug4, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq
teisingum4.
25. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai tiesiogiai vadovauja jq kompetencijai priskirtoms
veiklos sritims bei atsako uZ kokybiSk4 priskirtq funkcijq vykdym4.
tradicijas

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA
26. Gimnazljoje veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojq taryba,
Mokiniq taryba ir Tevq komitetas.
.Gimnazijos taryba yra aukSdiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokiniq,
atstovq pagal istatym4), mokytojq ir vietos bendruomends atstovus svarbiausiems
Gimnazijos veiklos sridirl klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti. ir sprgsti.
28. Gimnazijos taryb4 sudaro 13 nariq: po keturis mokiniq, mokytojq, tevq (kitq atstovrl
pagal 'istatym4) atstovus ir vienas vietos bendruomends atstovas, kuris nera gimnazijos
27

jq tevq (kitq

bendruomenes.

29. Grmnazijos tarybos nariu gali bDti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti
Gimnazijos strateginiq tikslq ir igyvendinti Gimnazijos misij4.
30. Gimnazijos tarybos nariu negali buti:
30. 1. Gimnazijos direktorius;
30.2. Valstybes politikai, politinio (asineninio) pasitikejimo valstybes tamautojai.
_ 31. { Gimnazijos taryb4 mokytojus deleguoja Mokytojq taryba, mokinius - Mokiniq taryba,
tevus, nedirbandius Gimnazijoje, - Tevq komitetas.
32. Vietos bendruomenes atstovo kandidatlr4 pasi[lo Gimnazijos direktorius i5 Gimnazijos
socialiniq partneriq ir remejq atstovq. Siai kandidatlrai atviru balsavimu balsq dauguma turi pritarti
gimnazijos Mokytojq taryba, Mokiniq tarybair Tevq komitetas. Jei nors viena i5 minetq Gimnazijos
saviValdbs institucijq nepritaria pateiktai kandidatlrai, Gimnazijos direktorius teikia nauj4
kandidat4. Prie5 kandidat[ros teikim4 svarstymui, Gimnazijos direktorius su kandidatu aptaria
galimybg del dalyvavimo Gimnazijos tarybos veikloje.
3 3. Gimnazij os tarybos sudeti tvirtina Gimnazij os direktorius.
. 34. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, jo nesant - pirmininko pavaduotojas.
Gimnazijos tarybos pirminink4, jo pavaduotoj4 pirmojo posedZio metu atviru balsavimu renka
Gimnazijos tarybos nariai.

35. Mokinys negali bfiti

Gimnazijos tarybos pirmininku.
36. Grmnazijos tarybos dokumentus tvarko Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka
Gimnazijos tarybos sekretorius, i5renkamas i5 Gimnazijos tarybos nariq atviru balsavimu balsq
dauguma pirmojo posedZio metu visam kadencijos laikotarpiui. Gimnazijos tarybos posedZiai
protokoluojami.
37. Pirmqji naujos kadencijos Gimnazijos tarybos posedikviedia Gimnazijos direktorius be
balso teises, kitus - Gimnazijos tarybos pirmininkas.
38. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne rnaliau kaip du treddaliai visq jos nariq.
Nutarimai priimami dalyvaujandiqiq tarybos nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
sprendZiamasis balsas priklauso Gimnazijos tarybos pirmininkui. Nesant kvorumo sprendimai
nepriimami.
39. Nutarimus, kurie prie5tarauja Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
Gimnazijos direktorius pra5o svarstyti i5 naujo.
40. Eiliniai Gimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip 3 kartus per metus.
Prireikus gali buti suSauktas neeilinis Gimnazijos tarybos posedis. Neeiliniq posedZiq kvietimo
iniciatyvos teisg turi Gimnazijos tarybos pirmininkas ir Gimnazijos direktorius.
41. I Gimnazijos tarybos posedZius be balso teises gali btti kviediamas Gimnazijos
direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, mokiniq tevai ir kiti asmenys, susijg su svarstomu
klausimu.
42-Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams. Likus ne maLiau kaip vienam menesiui
iki Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos, skelbiami nauji Gimnazijos tarybos rinkimai.
Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos tarybabaigia savo veikl4 ir perduoda savo
igaliojimus naujai iSrinktai Gimnazijos tarybai. Kadencijq skaidius Gimnazijos tarybos nariams ndra
ribojamas.
43. Pasibaigus Gimnazrjos tarybos nario igaliojimams anksdiau laiko, i jo viet4 ta padia
tvarka i5renkamas naujas narys i5 tos grupes, kuriai atstovavo buvgs Gimnazijos tarybos narys, iki
veikiandios Gimnazij o s tarybos kadencij os pabaigos.
44. Gimnazijos taryba gali b[ti atSaukiama ne maLiau kaip dviejq treddaliq Gimnazijos
tarybos natiq reikalavimu. AtSaukus Gimnazijos taryb4 skelbiami nauji Gimnazijos tarybos
rinkimai.
45. Pavienius Gimnazijos tarybos narius gali atSaukti juog rinkg mokytojai, mokiniai, tevai
(kiti atstovai pagal istatym4). I at5auktq nariq viet4 iSrenkami nauji nariai iki veikiandios Gimnazijos
tarybos kadencij os pabaigos.
46. Gimnazijos tarybos veikla organizuojamapagal parengt4 metini veiklos plan4, kuriam
pritaria Gimnazijos tarybos nariai.
47. Grmnazijos taryba atlieka Sias funkcijos:
47.1. teikia si[lymus del Gimnazijos veiklos prioritetq ir perspektyvq, strateginiq tikslq,
uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
47.2. derrna Gimnazijos strategini plan4, Gimnazijos metini veiklos plan4, Gimnazijos
ugdymo plan4, Gimnazijos nuostatus, Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, Gimnazijos Mokytojq ir
pagalbos mokiniui atestacijos program4, kitus Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus,
teikiamus Gimnazijos direktoriaus;
47.3. parenka Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo sritis ir atlikimo metodik4;
47 .4.kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendirh4 del ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;
47.5. svarsto vadoveliq ir mokymo priemoniq, perkamq i5 mokymo reikmiq leSq, s4raSus;
41.6. svarsto sirllymus del gyventojq pajamq mokesdio 2 procentq paramos le5q
panaudojimo ir kitus su Gimnazijos finansine veikla susijusius kausimus;
47.7. svarsto Gimnazijos pedagoginiq darbuotojq, tevq (kitq atstovq pagal istatym4),
mokiniq savivaldos institucijos ar bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Gimnazijos
direktoriui;

47.8. teikia siDlymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq, be patydiq ir smurto
apraiSkq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo;

.9. talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir intelektualinius iSteklius;
.I0. deleguoja atstovus i Gimnazijos Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos
komisij4 ir vieSo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai uZimti komisij4;
47 .ll. gali sustabdyti kitq Gimnazijos savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4, kol jq
teisetum4 iStirs kompetentingo s institucij os ;
47 .12. sprendZia kitus teises aktq nustatytus ar Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
48. Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kar14 per metus atsiskaito Gimnazijos
bendruomenei. Atsiskaitymo formas ir bldus nustato Gimnazijos taryba.
47
47

49. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Gimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalbos
specialistai, bibliotekos veddjas, bibliotekininkas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
50. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jo nesant - Gimnazijos direktoriaus
funkcij as atliekantis pavaduotoj as ugdymui.
51. Mokytojq tarybos dokumentus Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka tvarko
Mokytojq tarybos sekretorius, iSrenkamas i5 Mokytojq tarybos nariq atviru balsavimu balsq
daugtima vieneriems metams.
52.. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prasidedant mokslo metams, pasibaigus
pirmajam pusmediui ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali buti kviediamas neeilinis Mokytojq
tarybos posedis.
53. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai visq Mokytojq
tarybos nariq. PosedZius kviedia tarybos pirmininkas. { posedZius pagal poreiki gali blti kviediami
kitq Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai, kiti asmenys, kurie turi patariamojo balso teisg.
54. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso Mokytojq tarybos pirmininkui. Nesant
kvorumo sprendimai nepriimami.
"
55.'Mokytojq taryba veikl4 organizuoja pagal Mokytojq tarybos nuostatus, patvirtintus
Gimnazijos direktoriaus.
56. Mokytojq taryba atlieka Sias funkcijas:
56.I. aptaria praktinius Svietimo igyvendinimo klausimus, mokiniq mokymosi rezultatus,
pedagogines veiklos tobulinimo bldus, Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimo rezultatus;
56.2. teikia sillymus del Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo planq
igyvendinimo, mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo tobulinimo;
56.3. priima sprendimus del mokiniq kelimo i aukStesng klasg;
56.4. deleguoja atstovus i Gimnazijos taryb4, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq
atestacijos komisij4:
56.5. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais,
klausimais.
57. Mokiniq taryba - auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, renkama vieneriems
metams. Mokiniq taryb4 sudaro i5 kiekvienos klases po du mokinir4 atstovus, kurie renkami klasiq
mokiniq susirinkimuose atviru balsavimu.
58.. Mokiniq tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas renkami vieneriems rnetams atviru
balsaviniu balsq dauguma pirmajame tarybos posedyje.
59. Mokiniq tarybai vadovauja pirmininkas, jo nesant - pirmininko pavaduotojas.
60. Pirmqii naujos kadencijos Mokiniq tarybos posed! kviedia Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, koordinuojantis mokiniq savivald4, be balso teisds, kitus Mokiniq tarybos
pirmininkas.
61. Mokiniq tarybos posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jei jame dalyvauja ne
maLiau kaip du treddaliai visq tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq tarybos nariq talsq

dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso Mokiniq tarybos
pirmininkui.
62. Mokiniq taryba veikl4 organizuoja pagal Mokiniq tarybos nuostatus, patvirtintus
Gimnazij os direktoriaus.
63. Mokiniq taryba atlieka Sias funkcijas:
63.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines
programas;

63.2. teikia siulymus del mokymo(si) organizavimo, neformaliojo Svietimo, socialines
veiklos;
63.3. deleguoja mokinius i Gimnazijos tarybq, atstovauja mokiniq interesams savivaldos
institucijose;
63 .4. dalyvauj a rengiant Gimnazij os veikl4 reglamentuoj andius dokumentus;
63.5. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis,
socialiniais partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos institucij omis.
64. Mokiniq taryba apie savo veikl4 atsiskaito mokiniq bendruomenei.
65. Tevq komitetas - savivaldos institucija, kuri atstovauja tevq (kitq atstovq pagal istatym4)
interesams Gimnazij oj e.
66. Tevq komitet4 sudaro i5 kiekvienos klases po vien4 tevq atstova ftitE atstov4 pagal
istatym4), kurie i5rinkti klasiq tevq susirinkimuose atviru balsavimu balsq dauguma.
67..Tevq komitetas renkamas vieneriems metams.
68. Tevq komiteto pirmininkas, jo pavaduotojas renkami atviru balsavimu balsq dauguma
pirmaj ame komiteto posedyj e.
69. Gimnazijos darbuotojai, kuriq vaikai mokosi Gimnazijoje, i Tevq komitet4 gali bDti
renkami, tadiau negali bDti komiteto pirmininku ir pirmininko pavaduotoju.
70. Tevq komitetui vadovauja pirmininkas, jo nesant - pirmininko pavaduotojas.
71. Pirmaiinaujos kadencijos Tevq komiteto posedikviedia Gimnazijos direktorius be balso
teisds, kitus - Tevq komiteto pirmininkas.
72. Tevq komiteto posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jei jame dalyvauja ne maLiau
kaip du treddaliai visq nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq komiteto nariq balsq dauguma.
73. Pasibaigus Tevq komiteto nario igaliojimams anksdiau laiko, ijo viet4 ta padia tvarka
i5renkamas naujas narys iS tos klases, kuriai atstovavo buvgs Teyq komiteto narys, iki veikiandio
Tevq komiteto kadencij os pabaigos.
'74. Tevq komitetas veikl4 organizuoja pagal Tevq komiteto nuostatus, patvirtintus
Gimnazij 6s direktoriaus.
75. Tevq komitetas atlieka Sias funkcijas:
75.1. telkia tevus (kitus atstovus pagal istatym4) lgyvendinant Gimnaziios tiksla ir
uZdavinius, sprendZiant i5kilusias klausimus;
75.2. telkia siDlymus Gimnazijos administracijai del ugdomojo proceso, neformaliojo
Svietimo veiklos organizavimo;
- 15.3. deleguoja tevq atstovus (kitus atstovus pagal istatym4) i Gimnazijos taryb4.
76. Gimnaziioje gali blti klasiq tevq komitetai, kuriuos renka klases mokiniq.tevai (kiti
atstovai pagal istatym4). Sie komitetai, bendradarbiaudami su klasiq vadovais, padeda spigsti klases
veiklos ir mokiniq ugdymo(si) klausimus.
71. Gimnazljoje veikia Metodine taryba ir metodines grupes.
78. Metodine taryba sudaroma dvejiems metams i5 Gimnazijoje veikiandiq metodiniq grupiq
pirmininkq. Metodinei tarybai vadovauja Metodines tarybos pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu
balsq dauguma pirmajame tarybos posedyje.
79. PirmEji naujos kadencijos Metodines tarybos posed! kviedia Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, koordinuojantis metoding veikl4, be balso teisds, kitus Metodines tarybos
pirmininkas.

80. Metodine taryba veikl4 organizuoja pagal Metodines tarybos nuostatus, patvirtintus
Gimnazij os direktoriaus.
81. Metodine taryba atlieka Sias funkcijas:
81 .1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus;
81.2. koordinuoja Gimnazijoje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, siekdama ugdymo
dermds, tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
81.3. dalyvauja ir teikia sillymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso apr[pinim4,
ugdymo kokybg ir pedagoginiq inovacijq diegim4;
81.4. aptaria mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus; /
81.5. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4,
bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacljomis;
81.6. prireikus vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikl4;
81.7. teikia si[lymus metodinems grupems del veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui
del
ugdymo
turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
82. Metodines grupes sudaro vieno ar keliq giminingq mokomqjq dalykq mokytojai. Klasiq
vadovai sudaro Klasiq vadovq metoding grupg.
83. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu balsq dauguma dvejiems metams iSrinktas
pirmininkas, kuris organizuoj a grupes veikl4.
'' 84. Metodine grupe atlieka Sias funkcijas:
84.1. aptaria ugdymo turini, mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjq dalykq,
dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq pasiUlos;
84.2. atrenka, integruoja ir derina mokomqjq dalykq mokymo turini;
84.3. tariasi del mokomqjq dalykq ilgalaikiq planq rengimo principq ir tvarkos;
84.4. aptarra klausimus del vadoveliq ir mokymo priemoniq pasirinkimo bei naudojimo;
84.5. nagrineja mokiniq mokymo(si) sekmingum4, jq pasiekimus;
84.6. susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo b[dq;
84.7. konsultuojasi tarpusavyje ir su Svietimo pagalbos specialistais del mokiniq, turindiq
specialiqiq ugdymosi poreikiq, mokymo, pedagoginiq problemq sprendimo bDdq ir darbo
,

metodikos;

84.8. dalijasi ger4ja patirtimi;

84.9. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupems, teikia
siDlymus Metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
'85. Savivaldos institucijq posedZiai gali b[ti organizuojami ir vykdomi nuotoliniu bldu
Gimnazijbs nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, ATLEIDIMAS T5 UINBO, DARBO
APMOKEJIMO TVARKA IR ATESTACIJA
86. Darbuotojai i darb4 Gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5

jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
87. Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Gimnazijos darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apraSu,
suderintu su darbuotojq atstovais ir patvirtintu Gimnazijos direktoriaus.
88.' Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai, Svietimo
pagalbos specialistai, kiti darbuotojai kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos
istatymq,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos'Svietimo, mokslo ir rpotto
ministro nustatyta tvarka.
89. Gimnazijos mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojami Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
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VII SKYRIIJS

GIII\.\ZI,IOS TURTAS, LESOS, JV NAUDO.IIMO TVARKA,
FI\.T\ST\ES \/EIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VF]IKLOS PRIEZIURA
9*. G!-:nazija patikejimo teise perduotrl Jurbarko rajono savivaldybeslurt4 valdo, naudoia
ir disptrn a jilo i-ietr-rvos Respublikos istatymq ir Jurbarko raiono savivaldybds tarybos nustatyta
,,.^*:...
t \ r,\:_

*i . Gimr,azijos leS<ls:
9:.1 r aisl bes biLrdZeto specialiqjq tiksliniq

f,'l

dotacijLlJurbarko rajono savivaldybes biudZetui
sii;:c,s l::i.*s ir.iurbarko rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirlintas s4matas;
"1 l. F,eianros uZ teikian-ras paslaugas;
al l. lbndu. orsanizaciiq, kittliuridiniq ir fiziniilasmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
periu.r:.os iesos. rikslinds paskirties leSos pagal pavedimus;
9i.-9. kiios teis€tu bhdu igytos leSos.
91. Giinnaziios leSos naudojantos teisds aktul nustatyta tvarka.
?-1. Gimnaziia br-rl-raltering apskait4 organizuoja ir finansinq atskaitomybg tvarko Lietuvos
Re-;pubiikos teis€s aktq nustat-vta tvarka.
" 9'r Gimnazijo-s tlnansines veiklos kontrold vykdoma Lietuvos Respublikos teises akttl
nusiar il i., a:-kaQj.'Gimnazijc's veiklos prieZiDrE vykdo Jurbarko rajor-ro savivaldybes vykdomoji irrstitucila.
priieiku-s pa,sirelkiant iSorinius vertintojus, Lietuvos Respublikos Svietimo, rnokslo ir sporto
mini-sienja- Gimnazijos veiklos kokybes iSorini vertinim4 atlieka Nacionaline Svietinro agentllra.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
96. Ginltazija turi interneto svetaing (www.iurbarkogirnnazija.lt), atitirrkandi4 Lietuvos
Re spr,rblikos

teises akttp reikalavimus.

97..lnfon.nacija visuomenei apie Gimnazijos veik14 skelbiama Gimnazijos interneto
srerainije. L-ietuvos Respr-rblikos teisds aktr"1 nustatytais atvejais informacija gali blti skelbiama
.Ir.rrbarko raiono savivaldybes interneto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo priemondse.
98. Gimnaz-ijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus prifarus Gimnaziios tarybai, tvirtina
.l iirb:rktr raj ono savi valdybes taryba ar.i os i galiota instituci j a.
99. Ciimnaziios nuostatai keiciami ir papildomi .lurbarko rajono savivaldybes. Gimnazijos
di rekron ar-r-s ar (ii mnazij os talybos iniciatyva.
i CILJ. Ginlrazija reorganizuo.ianra, pertvarkoma ar likviduojama Lietr"rvos Respublikos teisds
aktu nusiatvta tr,arka.
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