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RASEINIU VIKTORO PETKAUS PROGIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseiniq Viktoro Petkaus progimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Raseiniq Viktoro Petkaus progimnazijos (toliau - progimnazija) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, jos kompetencij4, buveing,

progimnazijos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalbas ir formas, bDdus, progimnazijos

struktlr4, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus

iteisinandiq dokumentq iSdavim4, progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir
valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4,

progimnazijos turt4, leSas, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, progimnazijos veiklos

prieLlir q, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas - Raseiniq Viktoro Petkaus progimnazya,

trumpasis pavadinimas - Viktoro Petkaus progimnazija. Progimnazlja iregistruota Juridiniq asmenq

registre, imones kodas 190105799.

3 . Progimnazij a isteigt a l9l9 m. sausio 1 0 d.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - Savivaldybes mokykla.

6. Savininke - Raseiniq rajono savivaldybe.

7. Progimnazljos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Raseiniq rajono

savivaldybes taryba, kurios kompetencija progimnazijos atZvilgiu aplbreLiama BiudZetiniq

istaigq istatyme, Vietos savivaldos istatyme ir kituose teises aktuose. Raseiniq rajono

savivaldybes taryba:

7. 1 . tvirtina progimnazij os nuostatus;

7.2. prrima sprendim4 del progimnazijos reorganizavimo, struktlros pertvarkos ar

likvidavimo, struktlrinio padalinio steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.3. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.4. fiirtina didZiausi4leistin4 darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutartis, pareigybiq skaidiq;

7.5. tvirtina teikiamq paslaugq kainas;

7.6. tvktina biudZeto i5laidq s4mat4;

7.7. sprendZia kitus jos kompetencijai istatymais ir Siais nuostatais priskirtus klausimus.

8. Buveine - Vilniaus g. 11, Raseiniai, LT-60180.

9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

10. Tipas - progimnazija, kodas 3129.
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i1. Pagrindine paskirtis - organizuoti ir r,lzkdyti Svietimo programas ir iSduoti mokiniams
pasiekimus iteisinandius dokumentus (pazyma, mokymosi pasiekimq pazymejimas, pai,mejimas,
pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimq pazymejimai, pradinio, pagrindinio issilavinimo
palym€1imai).

12. Mokymo kalba - lietuviq.
13' Mokymosi formos - grupinio ir pavienio. Grupinio mokymosi forma igyvendinamakasdieniniu irlar nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bldu, pavienio mokymosi forma

igyvendinama ugdymosi Seimoje, savaranki5ku, individualiu irlar nuotoliniu ugdymo proceso
organrzavimo bUdu.

14' Progimnazijoje rykdomos formaliojo Svietimo programos: priesmokyklinio ugdymo,
pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmoji dalis, pradinio ugdymo individualizuota,pagrindinio
ugdymo pirmosios dalies individualiztrota, pritaikytos pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies, neformalioj o vaikq Svietimo programos.

15' Progimnazija yra juridinis asmuo, veikiantis kaip biudZetine fstaiga, galintis tureti
strukttuini padalini, turintis antspaud4 su savo pavadinimu ir Savivaldybes herbu, atsiskaito mqq ir
kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos fregistruotuose bankuose, atributik4, numatyta tvarka igytqparamos gavejo status4 ir galintis gauti param4, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais,
Svietimo, mokslo ir sporto ministro fsakymais, Raseiniq rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
Raseiniq rajono savivaldybes mero potvarkiais, Raseiniq rajono savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais, savivaldos institucijq nutarimais, kitais teises aktais ir siais nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS ,TIzITYINIAI, FUNKCIJSS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdNT DOKUMENTU ISDAVIMAS

16. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas g5.

17. Progimnazijos svietimo veiklos r[Sys pagal Ekonomines
(EVRK 2 red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos
generalinio direktoriaus i sakymu:

17 -1. pagrindine veiklos rusis - bendrojo ugdymo mokykla, kodas
17 .2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
17.2.1. prieSmokyklinis ugdymas, kodas g5.10.20;

17.2.2. pradinis ugdymas, kodas g5.20;

17 .2.3. pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;

17 .2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;

17.2.5. kultUrinis Svietimas, kodas g5.52;
17.2.6. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas g5.59;
17.2.7.Svietimui btdingq paslaugq veikla, kodas g5.60.
17.3. kifos ne Svietimo veiklos ruSys:

veiklos r[Siq klasifikatoriq
Respublikos Vyriausybes

3t20;

17.3.1. nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 6g.20;
17.3.2. vaikq dienos prieZi[ros veikla, kodas gg.91;

17 .3 .3 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .0 I ;
17 .3.4. muziejq veikla, kodas 91.02;
17 .3.5. sporto klubq veikla, kodas 93.12;
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17.3.6. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
17 .3.7 . kitas niekur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
17.3.8. kita, niekur nepriskiriama, asmenq aptamavimo veikla, kodas gg.99.
18' Progimnazijos veiklos tikslas - teikti prie5mokyklini, pradini ir pagrindini pirmosios

dalies ugdym4, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines
dalykines kompetencijas, b[tinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savaranki5kam
gyvenimui, dalyvavimui kra5to pilietiniame, kultlriniame ir socialiniame gyvenime.

19. Progimnazijos veiklos uZdaviniai:
19.1. teikti mokiniams kokybi5k4 prieSmokyklini, pradini, pagrindini pirmosios dalies

i5silavinim4 ir neformaliojo vaikq Svietimo programq rykdym4;
19'2' atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyti mening ir esteting kompetencijas,

puoseleti mokiniq iniciatyv4, savaranki5kum4, formuoti nuostat4 ir gebejim4 mokytis vis4
gyvenim4;

19.3. teikti ugdytiniams, mokytojams, tevams (globejams,
informacing pagalbq;

rupintojams) reikiam4 Svietimo ir

19'4' uLtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems
iprodiams aplink4;

19'5. ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo igldZius, kompetencij4,
butin4 darniam sugyvenimui lvairiq socialiniq kulturiniq tradicijq visuomeneje.

20. Vykdydama jai pavestus uZdavinius, progimnazija atlieka5ias funkcijas:
20' 1' vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama i vietos ir progimnazijos bendruomends reikmes, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir pazangos vertinimo
ugdymo procese rezultatus, progimnazijos veiklos isivertinimo ir isorinio vertinimo duomenis,
konkretina ir individualizuoja ugdymo turini, uZtikrina ugdymo planq igyvendinim4;

20'2' rengia formaliojo Svietimo programas, papildandius ir mokiniq savirai5kos poreikius
tenkinandius Siq programq modulius ir neformaliojo vaikq svietimo programas, jas pritaiko
specialiqjq poreikiq turintiems vaikams;

20.3. r.ykdo priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio pirmosios dalies
neformalioj o vaikq Svietimo programas;

20'4. otganizuoja ir r'ykdo nacionalini mokiniq pasiekimq patikrinim4 Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

20'5' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautinf, pilietini s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

20.6. telkia informacing, psichologing, socialing
speciali4j4 pagalbq;

pedagoging, specialiqj4 pedagoging,

20'7- ptogimnazijos vaiko geroves komisija organizuoja ir koordinuoja Svietimo
pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqiq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos
atsizvelgdafna i progimnazijos poreikius, r,ykdo vaiko minimalios prieZifiros priemones
kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas;

20'8' atlieka mokinio specialiqiq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, skiria specialqji
ugdym4 teises aktq nustatytatvarka ir organizuoja mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq,
integruot4 ugdym4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

ugdymo programas,

programq

teikim4,

ir atlieka
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20.9. bendradarbiauja su asmens ir visuomenes sveikatos prieziuros
(globejais, rlpintojais) saugant ir stiprinant mokiniq sveikat4;

20.I0. rykdo profesini informavim4 bei konsultavim4;
20.11. sudaro s4lygas kiekvienam vaikui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
Lalingr4 fprodiq (rukymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq) prevencij4;

20.12. organizuoja ter,r1 (globejq, rflpintojq) pageidavimu jrl mokamas papildomas paslaugas
(stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

20.13 . sudaro s4lygas profesiniam darbuotojq tobulej imui;
20.14. uZtikrina higienos nornq, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 ugdymo

ir darbo aplink4;

20.15. rengia Svietimo, kultlros, sporto, socialinius projektus, ie5ko remejq projektams
igyvendinti,'uykdo reikalingus tyrimus;

20.16. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg,
vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Svietimo apnlpinimo standartais;

20.17 . organizuoja ugdytiniq maitinim4 progimnazijoje;
20.1 8. r,ykdo progimnazij os veiklos kokybes isivertinim4;
20.19. organizuoja ugdytiniq veLim4 ! progimnazija, ir i5 jos i namus teises aktq nustatyta

tvarka;

20.20. vie5ai skelbia informacij4 apie progimnazijos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka
progimnazijos intemeto svetaineje, spaudoje ir kt.;

20.21 . sudaro galimybg mokiniams naudotis progimnazij os biblioteka;
20.22. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.
21. Progimnazlja teises aktq nustatyta tvarka iSduoda mokymosi pasiekimus ir i5silavinim4

iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka.

teisg:

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

22. Progimnazlia, igyvendindama tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

22.1. parrnkti ugdymo(si) ir mokymo metodus, mokymosi veiklos budus;
22.2. kurti naujus ugdymo(si), mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybisk4

ugdym4si;

223. stdaryti mokymo(si) sutartis, kitas sutartis, susitarimus;
22.4. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
22.5. teises aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas bei organizacijas, dalyvauti jq veikloje;
22-6. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies bei tarptautiniuose Svietimo projektuose;
22.7 - gauti param4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
22.8. telkti Svietimo ir papildomas paslaugas pagal Savivaldybes tarybos patvirtintus teises

aktus;

22.9. fiiil<rinti veiklos atvirum4 vietos bendruomeneje;
22.10. rupintis mokytojq ir kitq ugdymo proceso dalyviq kvalifikacijos tobulinimu;
22.11. uZtikrinti mokymo sutardiq sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
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22.12. rykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teisesif5lrr- 

nazija,ri.kdu*u numatyto tikslo ir igyvendindama jai pavestus uZdavinius,
privalo kokybi5kai atlikti jai paskirtas funkcijas, teikti kokybi5kas paslaugas, sudaryti mokiniams
higienos norrnas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Progimnazijos veikla organizuojama pagal progimnazijos direktoriaus patvirtint4:
24.1. strategini veiklos plan4, kuriam yra pritarg progimnazijos taryba ir Raseiniq rajono

savivaldybes r,ykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

24.2. metrni veiklos plan4, kuriam yra pritarusi progimnazijos taryba;
24.3.ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi progimnazijos taryba ir yra suderinta su Raseiniq

rajono savivaldybes r,ykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu.

25. Progimnazijar vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso budu ! pareigas skiria
penkeriems metams ir i5 jq atleidlia Raseiniq rajono savivaldybes meras teises aktq nustatyta
tvarka.

26. Direktorius tiesiogiai pavaldus Raseiniq rajono savivaldybes merui, veiklos ataskaitas

teikia teises aktq nustatyta tvarka.

27. Progimnazijos direktoriui sergant, iSi,ykus i komandiruotg, atostogq metu, jo funkcijas
atiieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Raseiniq rajono
savivaldybes mero potvarkiu paskirtas asmuo.

28. Progimnazijos direktorius:

28.1. vadovauja progimnazijos strateginio plano, metiniq veiklos planq, Svietimo programrl

rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo progimnazijoje priemoniq
igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq r.ykdymui;

28.2. tvirtina progimnazijos etatiniq darbuotojq pareigybiq s4ra54 ir etatq skaidiq,
nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir istaigai skirtq asignavimq;

28.3. teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir i5 jo atleidLia direktoriaus pavaduotojus,

mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujantf personal4, nustato jq
r.eiklq sritis ir metines uZduotis, darbo uZmokesti, atlieka kasmetini jq veiklos vertinim4, tvirtina
darbuotojq pareigybiq apraSymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, atlieka kitas su

darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;
28.4. prttma mokinius i progimnazij4 savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos

nustatyta tvarka, sudaro su tevais (globejais, rupintojais) ir mokiniais mokymo sutartis;

28.5. rupinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina
racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 progimnazijos vidaus kontroles sistemos

suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
28.6. pletoja rySius su progimnazljos veikla susijusiomis institucijomis, sveikatos, teisesaugos,

vaikq teisiq, socialines paramos, idarbinimo ir kitomis istaigomis, ivairiq tipq mokyklomis, vietos

bendruomenes savival da, b aLny dia, rlpinasi tarptautiniai s ry Siai s ;

28.7. rnpinasi palankaus darbo ir ugdymosi mikroklimato klrimu, puoseleja demokrati5kus
progimnazijos bendruomends santykius;

2 8. 8. atstovauj a progimnazij ai kitose institucij ose;
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28.9. vie5ai skelbia informacij4 apie progimnazijos veikl4 Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

28.10. kiekvienais metais teikia progimnazijos bendruomenei ir progimnazijos tarybai

svarstyti bei vieSai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, kurios reikalavimus nustato Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

28J1. rupinasi metodines veiklos organizavimq darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro s4lygas

jiems kelti lwalifikacij4 mo$tojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir
organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatl.tatvarka;

28.12. analizuoja progtmnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq bflklg, ugdymo rezultatus,

inicijuoj a progimnazij os veiklos kokybes lsivertinim4;
28.13. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb1 mokiniui,

mokytojui ir progimnazljai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybomis bei kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

28.14. uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq

laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomends nariq informavim4, sveik4, saugi4,

uZkertandi4 ke1i4 bet kokioms smurto aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4, socialini ir
emocinf mokiniq ugdym4;

28.15. kartu su mokyklos taryba sprendZia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos

klrimo klausimus;

28.16. uZ mokinio elgesio nonnq paLeidrmq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo

poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq fstatyme;
28.17. Vaiko minimalios ir vidutines prieiluros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi ! Savivaldybes

administracijos direkloriq del minimalios ir vidutines prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo;

28. 1 8. atstovauj a progimnazij ai kitose institucij ose;

28.19. atlieka kitas funkcijas, nustatytas progimnazijos nuostatuose ir progimnazijos

direktoriaus pareigybes apra5yme.

29. Direktorius atsako uZ:

29.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si progimnazijoje, demokratini

progimnazijos valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikimq,

progtmrTazijos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, progimnazijos veikl4 ir jos rezultatus;

29.2. Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet

kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplink4, progimnazijos pedagoginio

ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4;

29.3. savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimuose, mero

potvarkiuose ir kituose teises aktuose, direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytq funkcijq
rykdym4, progimnazijos savivaldos sprendimq iteisinim4 ir vykdymo prieZirlr4.

30. Progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine taryba ir metodines

grupes.

31. Metodine taryba - metodiniq grupiq pirmininkq grupe, organizuojanti metoding veikl4

progimnazijoje. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veikl4 organizuoja metodinds tarybos

pirmininkas, i5rinktas tarybos nariq atviru balsavimu balsq dauguma. MetodinE tarybos veikl4

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodines tarybos kompetencija ir veiklos

organizavimo tvarka nustatoma direktoriaus tvirtinamame metodines tarybos darbo reglamente.

32. Metodine taryba:

32.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus;



32.2. koordinuoja progimnaziiole

dermds, tgstinumo ir kokYbes;
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veikiandiq metodiniq grupiq veikl4 siekiant ugdymo

32.3 . aptaria mokytojq kvalifikacij os tobulinimo poreikius, susitaria ir nustato proglmnaz4os

prioritetus;
32.4. inicrjuoja mokytojq bendradarbiavim4 ir gerosios patirties sklaid4, rysius su mokytojq

asociacij omis ir Svietimo pagalbos istaigomis;

32.5. nagrineja ir planuoja ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus'

kontekst4, mokiniq pasiekimq * pazangos vertinimo btdus ir kita) ir pritaiko ji mokiniq

individualioms reikmems, planuoja ugdymo proceso aprtpinim4, nagrineja ugdymo kokybE ir

ugdymo naujoviq diegim4;

32.6.vertinamokytojqmetodiniusdarbusirmokytojqpraktinEveikl4;
32.7 . tetkiapasi[Lymus metodinems glupems, pro gimnazij o s direktoriui.

33. Mokytojq metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai'

Metodinei grupei vadovauja grupes nariq iSrinktas pirmininkas' Metodiniq grupiq veikl4

organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui' Metodiniq grupiq veiklos

organizavimo tvarka nustatoma metodiniq grupiq nuostatuose'

34. Metodine grupe:

34.1. derina.rgiy-o srities, dalyko turinio planavim4, ugdymo organizavim4 ir vertinim4;

34.2. aptaia naujus dokumentus ir metodines naujoves;

34.3. susitaria ajt itgalaikiq mokomqiq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos;

34.4. suderina vadoveliq ir mokymo priemoniq pasirinkim4, aptaria jq naudojimo

r eiksmingumq:

34.5. tariasi del mokomqiq ir pasirenkamqiq dalykq bei jtl moduliq pasi[los bei

tarpdall'kines inte gracij o s ;

34.6.aptariamokiniqmokymosiporeikiusirsusitariadelgabiqjqirmokiniq,turindiq
specialiqiq ugdymo(si) poreikiq, individualizuoto ugdymo;

34.7.nagrineja ugdymo sekmingum4 ir mokiniq pasiekimus;

34.8. tariasi del pedagoginiq problemq sprendimo bfldq ir konsultuoja maZesng patirti

turindius kolegas;

34.g.stebiiranalizuojaindividuali4mokiniqpaLang4irpasiekimus;
34.10. analiztrota kvalifikacijos tobulinimo renginiq kokybg' keidiasi informacija ir

bendradarbiauj a su kitomis metodinemis grupemis;

34.ll.teikiapasiulymusmetodinesveiklosorganizavimobeiugdymoprocesotobulinimo
k 1 au s i mai s metodi nei tarybai, mokytoj q taryb ai, pro gimnazij o s direktoriui'

35.Ugdymoturinioformavimoirugdymoplocesoorganizavimoklausimaisprogimnazijos
direktorius organizuoja mokytojq ir svietimo pagarbos speciaristq, kuriq veikla susijusi su

nagrinej amu klausimu, pasitarimus'

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

36. progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojq

r:.ry ba- mokiniq taryba,klases / grupes tevq komitetas'

37. progimnazijos savivaldos institucijq veikla grindZiama Svietimo tikslais, progimnazi-ios

,.-. kdomomis svietimo prog.u-o-is ir susiformavusiomis tradicijomis. Progimnazijos savivaldos

ir:=iitucijos kolegialiai svarsto progimnazijos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal
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kompetencij4, apibreltq progimnazijos nuostatuose, priinra nutarimus, atlieka visuomeninE
mokyklos valdymo prieLiirq.

38. Progimnazijos taryba (toliau - Taryba) - aukSdiausia progimnazijos savivaldos
institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tdvams (globejams, rDpintojams) ir vietos
bendruomenei. Taryba telkia progimnazijos mokiniq tevus (globejus, rDpintojus), mokytojus, vietos
bendruomeng demokratiniam valdymui, padeda sprgsti progimnazijos aktualius klausimus, padeda
direktoriui atstovauti teisetiems progimnazijos interesams.

39. Tarybq sudaro 17 nariq: 5 mokiniai, 5 mokytojai, 5 tevai (globejai, rupintojai), 2 vietos
bendruomends atstovai.

40. { Taryb4 lygiomis dalimis tdvus (globejus, rupintojus) deleguoja visuotinis
progimnazijos mokiniq tevq susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, mokinius - mokiniq
taryba. Deleguojami 2 vietos bendruomeniq atstovai, iSrinkti senilnaidiq sueigose. Tarybos nariu
gali bDti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietimo istaigos strateginiq tikslq ir
igyvendinti Svietimo istaigos misij4. Tarybos nariu negali bDti progimnazijos direktorius, valstybes
politikai, politinio (asmeninio) pasitikej imo valstybes tamautoj ai.

41. Taryba sudaroma progimnazijos nuostatuose patvirtinta rinkimq proced[ra, laikantis
demokratiniq rinkimq principq - procedDros ai5kumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos,
periodi5kumo - renkama dvejiems mokslo metams. T4 pati atstov4 galima rinkti ne daugiau kaip 2
kadencijas i5 eiles.

42. Nutrlkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas atitinkamos
bendruomenes grupes nariq susirinkime.

43. Tarybos sudeti isakymu tvirtina progimnazijos direktorius.
44. T arybai vadovauj a pirmininkas.
45. Pirmininkas ir posedZiq sekretorius renkami pirmame Tarybos posedyje.
46. Tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maiiat kup 213 visq jos narir+.

\utarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai, lemiam4 bals4 turi
Ta4'bos pirmininkas. Tarybos nutarimai iteisinami progimnazijos direktoriaus isakymais.

47. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip tris kartus per metus. Teisg su5aukti neeilini
Tan bos posedi turi progimnazijos direktorius arba ne maiiaukaip 213 Tarybos nariq.

48. { progimnazijos Tarybos posedZius patariamojo balso teisemis Taryba gali kviesti
vietos bendruomenes bei savivaldos atstovus, mokytojus, mokinius ir jq tdvus (globejus,
rupintoj us), progimnazij o s administracij os narius.

49. UZ savo veikl4 Taryba atsiskaito j4 rinkusiems mokyklos bendruomenes nariams.
50. Tarybos funkcijos:
50.1. teikia si[lymus del progimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

50.2. pritaria progimnazljos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui,
progimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems progimnazijos veikl4 reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems pro gimnazij os direktoriaus;

50.3'. teikia sitlymus progimnazijos direktoriui del progimnazijos nuostatq pakeitimo ar
papi ldvmo, progimnazij os vidaus struktlros tobulinimo ;

50.4. svarsto progimnazijos le5q naudojimo klausimus;
50.5. i5klauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifilymus progimnazijos

oi rektoriui del progimnazij os veiklos tobulinimo ;

50.6. teikia si[lymus progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai
rei progimnazij os materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo;
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50.7. svarsto mokytojq metodiniq grupiq, mokiniq i.l tevq (globejq, rtpintojq), savivaldos
institucijq ar progimnazijos'bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus progimnazijos
direktoriui;

50.8. teikia si[lymus del progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo
s4lygq sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

5 0. 9. svarsto progimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus;
50.10. kiekvienais metais vertina progimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir

teikia savo sprendim4 del ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai
institucijai (dalyviq susirinkimui);

50.1 1. Tarybos nutarimai yra teisdti, jei jie neprie5tarauja teises aktams;
50.12. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito progimnazijos bendruomenei.

51. Mokytojq taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojq
prolesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

52. Mokytojq taryb4 sudaro visi progimnazijoje dirbantys mokytojai. Mokytojq tarybos
s udeti tr'i rti na pro gimnazij os direktorius. Mokytoj q tarybai vadovauj a pirmininkas :

,i2.1. pirmininkas renkamas pirmame Mokytoiq tarybos posedyje;

-s 2. 2. Mokytoj q tarybos nutarimai iteisinami progimnazij os direktoriaus isakymais;
-i2.3. Mokytojq taryba sudaroma progimnazijos nuostatuose patvirtinta rinkimq procedura,

i:riantis demokratiniq rinkimq principq - procedlros ai5kumo ir skaidrumo, visuotinumo,
..',lkurenctjos. periodiSkumo - renkama dvejiems mokslo metams. T4 pati atstov4 galima rinkti ne

;:uriau kaip 2 kadencijas i5 eiles;

il.'l. nutrlkus Mokytojo tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas narys renkamas
:,-r\. rtr.ju tarybos nariq artimiausiame posedyje.

-il. Mokytojq tarybos sekretorius balsq dauguma renkamas pirmame mokslo metq
1. 1 " .:-. :..j u tan bos posedyj e. Rinkimq rezultatai fi ksuoj ami protokoluose.

5-1. Mokytojq tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maliat kaip 213 tuo
-';., trr--,{imnazijoje dirbandiq Mokytoiq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq
-:. -. r:,st.l dauguma. Esant balsq po lygiai, lemiam4 bals4 turi Mokytojq tarybos pirmininkas.

-',;. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip keturis kartus per mokslo metus. {
., :.:zius stebetojq teisemis gali bfti kviediami mokiniai ir jq tevai (globejai, rupintojai), vietos
'-'..'' :.itrs ir vietos bendruomends atstovai. Mokytoiq tarybos posedZiai planuojami metams.

-i6. Mokytoiq tarybos funkcijos:
56.1. planuoja ugdymo turini ir priima nutarimus mokiniq ugdymo kokybes, pedagogines

: .-. s tr.buiinimo klausimais;

-<6.1. svarsto ugdymo turinio atnaujinimo, optimaliq mokymosi s4lygq ir mokytojq veiklos
' - -.-:--:lo b[dus;

i6.i. nustato mokytojq bendravimo ir bendradarbiavimo bldus, rySiq palaikymo ir tevq
- :::-1":mo principus;

-<6.-1. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo
: - -. ::-.3S. nletOdUS;

-<6.5. svarsto ir teikia si[lymus direktoriui del mokiniq kelimo i aukStesng klasg;

-i6.6. nustato mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo ir
r - - : - l -,: imo n'ark4, atsiskaitymo formas;

,6.7. inicijuoja progimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei

- .1:'. ,ll'--<l
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56.8. diskutuoja del progimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo plano, programll

igr vendinimo, mokiniq paZangos ir pasiekimq verlinimo klausimus;

56.9. renka atstovus iprogimnazijos Taryb4;

56.10. aptaria mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mirybos klausimus;

56.11. teikia si[lymus Tarybai ivairiais progimnazijos veiklos organizavimo ir ugdymo

*-,::--.Lmais.

57. Mokytojq tarybos pirmininkas informuoja Mokytojq tarybE apie posedZiuose priimtq

s::eldimu lykdym4.
58. Mokiniq taryba - nuolat veikianti auk5diausia mokiniq savivaldos institucija.

-59. Mokiniq taryba:

59.1. atstor.auja mokiniq interesams, inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos

::: ;rlius. akciias. vykdyti prevencines programas;

59.1. teikia sillymus del mokymq organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programrl

:. :::..s. socialines veiklos;

-ig.i. organizuoja savanorystes veiklas, bendradarbiauja su visuomenindmis

:_*::iz:ciiomis:
59.-1. dalyvauja rengiant progimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svarsto

:: -i:rn:zrjos direktoriaus teikiamus klausimus. susitaria del institucijos veiklos organizavimo;

59.5. deleguoja narius iprogimnazijos taryb4;

59.6. kuria teigiam4 progimnazijos ivaizdi.
6(1. Mokiniq taryb4 sudaro po I mokiniq atstov4 i5 7-8 progimnazijos klasiq. Mokiniq

:::," r:l renlama vieniems mokslo metams, atstovq kadencijq skaidius neribojamas. I mokiniq taryb4

::-.<-riai renkami balsq dauguma pirmame mokslo metq klases susirinkime. I5vykus Mokiniq
'-:r btrs nariui. naujas narys renkamas laikantis tos padios tvarkos. Mokiniq tarybos sudeti isakymu

:'. : :ina progimnazijos direktorius.

61. Mokiniq tarybai vadovauja Mokiniq tarybos pirmininkas. Jis renkamas mokslo metq

::.:zioie slaptu balsavimu mokiniq tarybos susirinkime. Mokiniq tarybos posedZiq sekretorius

-'.s,-, iauguma renkamas pirmame Mokiniq tarybos posedyje.

61. Mokiniq tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maLiau kaip 213 visq jos

.'.... Esant balsq po lygiai, lemiam4 bals4 turi Mokiniq tarybos pirmininkas. Nutarimai priimami

::.s*,1auguma.
63.UZsavo veikl4 Mokiniq taryba atsiskaito mokiniq visuotiniame susirinkime kadencijos

: :::: gOi e.

6-1. Progimnazljoje veikia klasiq mokinit/prie5mokyklinio ugdymo grupiq tevq (globejq,

--:.:.'.rtut komitetai, kuriuos kiekvienq mokslo metq pradZioje vieniems mokslo metams klases

-' ,.::r.u terai (globejai, rupintojai) renka balsq dauguma savo klases/grupes mokiniq tevq (globejq,

--:.-:otut susirinkimuose. Klasds mokiniq tevq komitet4 sudaro pirmininkas ir ne maLiaukaip2

- ,:. globejai, rlpintojai). Klases mokiniq tevq komiteto kadencija - vieni mokslo metai. Klasiq

l.:.i.1 tevq komitetai su klases vadovais planuoja klases mokiniq tevq susirinkimus, padeda

,"r--:.1 ugdomosios veiklos organizavimo klausimus (aptaria su klases vadovu klases mokiniq

--:. :ufito. elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo, veZimo, informacijos ir kitus klausimus),

r:*-r.r organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacines aplinkas, rykdyti profesini

:;::r\ ima. teikia sillymq progimnazijos tarybai ir direktoriui.
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VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO hPMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

65. Darbuotojai I darb4 progimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos

darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

66. Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq, kitq

teises aktq nustatyta tvarka.

67. Mokytojq darbo kruvis nustatomas iki kiekvienq mokslo metq pradZios, atsiZvelgiant i

ugdl'mo plan4, neformaliojo Svietimo parengtas ir mokiniq pasirinktas programas, skiriamus

papildomus darbus ir turimus asignavimus.

68. Esant darbo uZmokesdio ekonomijai, darbuotojams gali b[ti skiriamos premijos,

r aJoyaujantis teises aktais ir progimnazijoje patvirtintomis darbuotojq darbo tvarkos taisyklemis.

69. UZ papildomq darbq. kurie nenumatyti pareigybes apra5yme, atlikim4, direktorius

.s:k1n1u gaii paskirti vienkartinq priemok4 arba priemok4 tam tikram laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip

rki kalendoriniq metq pabaigos.

rrl \4okytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojasi pagal kiekvienais metai patikslint4

.: sai ininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos patvirtint4 perspektyvinq atestacijos

trrr{rorn&- vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta

:i :rka.

71. Progimnazijos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui

srecialistai kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos

Vr riausl bes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

-1. Progimnazija patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja Raseiniq rajono savivaldybes

:,.rruora turt4 istatymq ir savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatytatvarka.
-3. Progimnazijos leSos:
-3. 1 . valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos;
--1.1. Savivaldybes biudZeto leSos;

-3.3. Europos S4iungos leSos;

-3.-1. specialiosios le5os uZ teikiamas paslaugas;
-1.-;. fondtl, organizaciiq, juridiniq ir fiziniq asmenq dovanos, paramos ar kitais teisetais

- -:,,s perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
--:.6. kitos teisetu budu igytos 1e5os.

-: , . :-riantis savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatyta tvarka.
-:. Progimnazijos le5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka.
-:. ProgimnazijabuhalterinE apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybE tvarko teises aktq

- -::::" ta tYafka.
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77. Finansiniq ir biudZeto ataskaitq rinkinius sutartiniais pagrindais sudaro Raseiniq rajono

sar.i'aldybes administracijos 
'{staigq centralizuotos buhalterines apskaitos skyrius. Rinkiniai

:eikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos lstatymo, Lietuvos Respublikos viesojo

sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

7g. progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teisds aktq nustatyta tvarka: i5ankstine

:ln:nsind kontrole atliekama pagal progimnazijos direktoriaus patvirtint4 apskaitos politik4, vidaus

,r:lira atlieka Raseiniq rajono savivaldybes administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrius,

..::r,trs ir finansini audit4 atlieka Raseiniq rajono savivaldybes Kontroles ir audito tarnyba,

", ,--:r bini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole.

-g. progimnazijos veiklos prieZiur4 r,ykdo Savivaldybes rykdomoji institucija, Lietuvos

..:s:ublikos Svietimo. mokslo ir sporto ministerija, veiklos kokybes i5orini vertinim4 atlieka

' .,- i.rnaline 5r ietimo asent[ra.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

grr. p:cgimnazija turi teises aktu nustatytus reikalavimus atitinkandi4 interneto svetainq

..,,-,.,.,r.,, irl,:,:t Ferkaus.lt . kurioje r ieSai skelbia informacij4 apie savo veikl4. Svetaineje yra vie5ai

.kelb:=-.r ,:tirrmaciia apie proeimnaziios r eikl4. Pranesimai, kuriuos pagal Siuos nuostatus ar

L::r_,, _. R.espublikos teises aktus reikia paskelbti vie5ai, skelbiami progimnazijos internetineje

s,,:..ir.=re. prireikus. teisds aktu nustanra n'arka. Savivaldybes intemetineje svetaineje arlir rajono

:.:-
]--1-gr- g.

S -. pr.._iimnaziios nuostatai keie iami ir papildomi Raseiniq rajono savivaldybes tarybos

,::j:l1:ru. Keitinras inici,iuojamas direktoriaus arba progimnazijos tarybos iniciatyva.

!1. pr.rgimnaziia reorganizuojama- likriduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

.::.-,:li:i3s de1 progimnazijos reorganizar.imo. likvidavimo, pertvarkymo skelbiamas vietos

:r:-I-.e. Sariraldlbes ir progimnazijos intemeto svetaindse teisds aktq nustatytatvarka.

!:. pa-.ikeitus teisis aktams. reglamentuojantiems Siuose nuostatuose iSdestytus klausimus,

::,:s--3\ intai sprendZiami taikant teises aktq nuostatas'

rj. R.a-<einiu rajono saviraldl'bes taryba s'kdo teisds aktuose progimnazijos savininko teises ir

:,:::g:_. igrrendinandiai institucijai paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai teises

.-. .:. :r Ra-seiniq rajono savivaldybes tarybos priimti teises aktai nustato, kad atskiras Savivaldybes

rj-, r._ s komperencijos funkcijas gali r,ykdyti Sar ir,aldybes administracijos direktorius, jis tai vykdo

-,: :-i-ilrtr iiu nuostatq pakeitimo.
. j Fasikeitus teises aktams, reglamentuojqqliqps Siuose Nuostatuose i5destytus klausimus, ar

,..r ,.-,i aririnkamus klausimus reslamerifniiii€ffip nei Sie nuostatai, taikomos tq teises aktq
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