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PATVIRTINT
Kauno miesto savivaldybes tarybos
2017 m. vasario 28 d.
sprendimu Nr. T- I 10

KAUNO MARTYNO MAT,VYDO PROGIM AZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

t' Sie nuostatai reglamentuoja

Kauno Marlyno MaZvydo progimnazijos teising form4,
priklausomybg, savininkE, savininko teises ir pareigas
igyvendinandi4 institucij4, buveing, grupg ir
tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir formas, vykdomas Svietimo
programas, veiklos teisini
pagrind4, veiklos sriti ir ruSis, tiksl4, uZdavinius, fi.urkcijas,
mokymosi pasiekimus iteisinandirl
dokumentq isdavim4, teises ir pareigas, veiklos organizavim4
ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4,
turt4, lesas, jq naudojimo tvark4,
finansines veiklos kontrolg

ir

veikios prieZiDr4, informacijos vieso paskelbimo

ir

visuomenes

informavimo, progimnazijos reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo
tvark4.

2' oficialusis

Svietimo istaigos pavadinimas - Kauno Martyno MaZvydo
progimnazija, trumpasis pavadinimas Martyno MaZvydo progimnazija
(toliau - progimn azija),
juridinio asmens kodas 190138176.

3' Mokykla isteigta Kauno miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo komiteto
1978 m' birZelio 28 d. sprendimu Nr, 292,,Del 38-os ir 39-os
viduriniq mokyklq atidarymo,,.
Kauno miesto valdybos 1997 m. gruodZio 23 d. sprendimu Nr. 997 Kauno
3g-ajai vidurinei
mokyklai suteilctas Kauno Martyno MaZvydo vidurines mokyklos pavadinimas.
Kauno miesto
savivaldybes tarybos 2012 m. birZelio 7 d. sprendimu Nr, T-302
nuo 2012 m. rugsejo 1 d. Kauno
Martyno Malq'do vidurines mokyklos strukfira pertvarkyta keidiant
mokyklos tip+ iS

-

mokyklos i pagrinding mokykl4.

vidurines

4. Progimnazijos teisine forma _ biudZetine
istaiga.
5' Progimnazijos priklausomybe Kauno miesto savivaldybes mokykla.
-

6.

Progimnazijos savininke

- Kauno miesto savivaldybe (toliau - savininkas),
Laisves al' 96, kodas 111106319,LT-44251 Kaunas. Progimnazijos savininko
teises ir pareigas
institucija
igyvendinanti
- Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas.
7. Progimnazijos buveine - siaures pr. 55, LT-4g202Ka'nas.
8. Progimnazijos grupe

- bendrojo ugdymo mokykla.
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9. Svietimo istaigos tipas

"
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progimnazija.
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10.1. Grupinio mokymosi forma iglvendinama kasdieniu mokymo

kvmo

proceso

orgarizavimo b[du.
10.2. Pavienio mokyrnosi forma igyvendinama individualiu

ir

savaranki5ku mokymo

proceso organizavimo b[dais.

11. Progimnazija nustat5rta tvarka vykdo priesmokyklinio ir pradinio ugdymo
progrilmas, pagrindinio ugdymo programos pirmAj+ dali. Mokiniams i5duodami mokymosi
pasiekimus fteisinantys dokumentai:
11.1. pradinio iSsilavinimo paZymejimas;

11.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
11

.3. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

11.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas;
11.5. paZymejimas.
12.

Progimnazijaixi s4skaitas bankuose, antspaud4

su herbu

ir

savo pavadinimu.

13, Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministerijos teises aktais, Kauno miesto savivaldybes institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir
Siais nuostatais.

II

SKYRIUS

PRO GIMNAZIJOS VEIKLOS SRTTIS IR RUSYS, TIKSLAS, UL.D AVTNIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMO Sr PASTEKIMUS ITErS INANirql
14. Progimnazijos veiklos sritis

U

OTUMENTV rs U.q.VIMAS

- Svietimas. Veiklos

ruSys (pagal Ekonomines veiklos

r[Siq klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,DeI Ekonomines veiklos ruSiq
klas ifi katoriaus

patvirtinimo")

:

14.1. pagrindines Svietimo veiklos ruSys:

14.I.l. priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85'10.20;
14.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

14.L3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
14.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

14.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;
14.2.2. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;
14.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

3

,

4.2.4.Svietimui bfdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

1

14.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

.

14.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

"1
j
,

14.3.2. bibliotekq ir archlwq veikla, kodas 91'01.
15. Progimnazijoje gali buti teikiamos mokamos paslaugos, kuriq ikainiai nustatomi

pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

16. Progimnazijos tikslas

,,'
,
:

-

i5ugdyti harmoning4 ir savaranki5k4, laisv4

ir

atsaking4,

k[rybing4 ir krikSdioni5komis vertybemis besivadovaujandi4 asmenybg, siekiandi4 vis4 gyvenim4
mokl'tis, tobulinti savo gebejimus, padeti jai igyti asmening, pilieting ir sociokult[rinq
kompetencij4, bUtin4 sekmingam tolesniam mokymuisi, isiWirtinimui profesines veiklos srityje,
prrrybingam dalyvavimui pilietiniame, kulflrriniame ir socialiniame gyvenime.
1

7. Progimnazijos uZdaviniai:

1

7. 1.

prieSmokyklinio ugdymo programos:

17.l.L laiduojant vaiko

asmenybes skleidim4si ugdyti aktyvr4, savimi

ir

savo

gebejimais pasitikint!, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4;

.L2. sudaryti prielaidas tolesniam sekmingam ugdyrnuisi progimnazijoje;
I1.I.3. padeti vaikui igyti kasdieniam gyvenimui ir sekmingam ugdymui (si)
17

progimnazij oj e btrtinq kompetencijq;
17.2. pradinio ugdymo programos:

I7.2.L sukurti saugi4 ir sveik4

psichologing

ir

fizing aplink4, bfitin4 mokiniq

kflrybinems, emocindms ir intelektualinems galioms skleistis;
17.2.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui pletoti savo Zmogi5k4sias galias;

I7.2.3. ugdymo proces4 gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZitros, dorovinds ir
profesines kompetencij os nuolatinio augimo nuostata;

17.2.4. sudaryti s4lygas intelektiniam, doroviniam, socialiniam, kult[riniam ir
fiziniam mokiniq brendimui pagal dorovines pedagogikos principus;
l7 .2.5. skatinti savaranki5k4 mokiniq veiklq, padeti jiems pletoti savo kurybines galias,
problemq sprendimo ig0dZius;
L7.2.6. taikl'ti ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo
sistem4;

teikti neformalqj i ugdym4, puoselej anti ir pletoj anti vaiko individualybg;
17.2.8. teikti vaikui bltin4 pedagoging, psichologing, informacing, speciali4j4

17 .2.1 .

ir kt'

pagalb4;
17.3. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies:
17

pilietiSkum4;

,3.1. uZtikrinti darni4 prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseldti jo dvasing kulh1r4,

4

jiems igyjant Ziniq
17.3.2. siekti aukStq mokiniq pasiekimq moksle,

ir

i5siugdant

bendruosius gebej imus ir kompetencij as;

kultflros,

gebejimus, igyti informacinds
17,3.3. padeti mokiniams i5siugdyti komunikacinius
glvenimo ir ateities
kompiuterinio ra5tingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio

poreikius;

17.3'4' atskleisti

ir

pletoti k[rybines mokiniq galias' ugdyti mening

gyvenim4;
kompetencij E, padeti isitraukti i kulhrrini bendruomenes
17.3.5. ugdyti ir stiprinti mokiniq pagarb4 valstybei

estetinq

ir istatymams, taip pat bendrojo

visuomenes gerio sieki;
17,3.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo
igrldZius;

ir

ir

komandinio darbo

ugdymu, grindZiamu
17.3.7. rupintis pagal amLiq pritaikytu mokiniq lytiskumo

dorinemis vertYbemis.
1

8. Progimn aziia atlieka Sias funkcij

as

:

ir

organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos
programas, bendrojo ugdymo mokyklq
Svietimo ir mokslo ministro pawirtintas bendr4sias ugdymo
uZtikrina ugdymo planq
arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus,

18.1. formuoja ugdymo turin!

bendruosius

igyvendinimq;
programas skirtingq gebejimq
1g.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo Svietimo
mokiniams;
18.3. inicijuoja Svietimo programrl pasirenkamqjq daliq variantus;
saviraiskos
18.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniu

poreikius tenkinandius programq modulius;
1 8.

5. rengia neformalioj o Svietimo programas;

18.6. pasirenka programq turinio perteikimo budus;

18.7. informuoja mokinius ir

jq

tevus (globejus, rupintojus) teises akfq nustat5rtais

klausimais;

ir

speciali4i4 pedagoginE
1g.g. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia
specialiqjq poreikiq mokiniq
specialiqj4 pagalbq specialiqjq poreikiq mokiniams, organizuoja

integruot4 mokYm4;
18.9. sudaro s4lygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiskai;
i8.10' sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

18.11. vykdo rukymo, alkoholio vartojimo

ir

narkomanijos, smurto

prevencrj4;
18.12. vykdo privalomo mokymosi kontrolg;

18.13. inicijuoja param4 socialiai remtinq Seimq mokiniams;

18.14'progimnazijosvaldym4grindLiademokratiniaisprincipais;

ir

patydiq

5

a

I

18.15. sudaro s4lYgas mokiniams ugdyis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant

9

t

z
a

savivaldoje, skatina mokiniq organizacij q veikl4;

I
1

8.

1

6. pletoj a dalyvavimQ proj ektuose, vykdo reikiamus tyrimus

€
a

1

8.

1

7. kuria pro gimn azijoje moderni4 informavimo sistem4;

,

18.18. kuria progimnazijqkaip vietos bendruombnes kult0ros Zidini;

*
J

3
4

:

i

1

8.

1

;

9. vykdo pro gimnazij os veiklos kokybes isivertinim4;

18.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numat)4us isipareigojimus mokytojai,

kiti darbuotojai, mokiniai ir progimnazijos partneriai;
lg.2l. teises aktq nustat5rta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZitiros priemones,
steigia progimnazijos vaiko geroves komisij4, kuri organinrcja fu koordinuoja prevencini darb4,
kitas su
Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos krlrim4 ir atlieka
vaiko gerove susijusias funkcijas;
18.22. atlieka kitas teises aktuose

ir

Siuose nuostatuose nustat5rtas funkcijas'

19. progimnazijos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys
z

i5duodami Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo

ir

Svietimo

ir

dokumentai

mokslo ministro isakymo

E

s

nustat5rta tvarka.

III SKYRIUS

F

i

PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

20. Progimnazija, lgytrendindama

jai

pavestus tiksl4

ir

uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, turi teisg:
20.1. sudaryti mokymo ir kitaS sutartis;
20.2. istatymq nustatlrta tvarka jungtis I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
20.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi budus;

20.4. Kagno miesto savivaldybes tarybos sprendimu vykdyti neformaliojo ugdymo
plogramas;

20.5. Svietimo

ir

mokslo ministerijos nustat5rta tvarka dalyvauti Salies ir

tarptautiniuose Kvietimo proj ektuose;
20.6. teikti Europos S4jungos finansinei para:nai gauti investicijq projektq parai5kas;
20.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fstatymo nustatyta
tvarka;

20.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo
suteiktomis teisemis.

21.'progimnazija, igyvendindama

jai

pavestus tiksl4

ir

ir kitq teises aktq

uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, privalo:

2I.1. uifil<nnti sveik4, saugi4,
Zalingiems iprodiams aplink4;

uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms

ir

6

2l .2. teikti geros kokybes Svietim4;
21.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, Svietimo programas;
21.4. palailqti rySius su vietos bendruomene;
21,5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;

2I.6.
j

sudaryti palankias veiklos s4lygas progimnazijoje veikiandioms mokiniq ir

aunimo organizacij oms

;

2L7. uLttktinti vaiko geroves komisijos veikl4 iglruendinant teises aktq nustatyfus
reikalavimus.

IV SKYRIUS
PRO GIMNAZIJO S YEIKL O S ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
22.

Pr

o grmnazij o s

veiklo s or ganizav imo tei sinis pagrindas

:

22.1. progimnazijos strateginis planas, patvirtintas progimnazijos direktodaus, pritarus

progimnazijos tarybai

ir

Kauno miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar

jos

igaliotam

asmeniui;

22.2. progimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus,
pritarus pro gimnazij os tarybai;

22.3. progirnnazijos ugdymo planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, suderinus

su progimnazijos taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu
asmeniu.

23. Progimnazijaivadovauja direktorius, kuris konkurso bldu pareigoms skiriamas ir
i5

jq atleidZiamas
ir

organizuojamas

teises aktq nustat5rta t:rarka. Konkursas progimnazijos direktoriaus pareigoms
vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro nustat5rta tvarka.

Direlctorius atskaitingas ir pavaldus savininkui.
24.

Pr

o gimnazij

o

s

direktorius

:

24.1. vadovauja progimnazijos strateginio plano
planr+ rengimui, juos tvirtina, vadovaujajq

nuobaudas, tvirtina

ir

planr+, ugdymo

vykdymui;

ir

atleid/ia mokytojus, kitus ugdymo procese
aptarnaujanti personalE, juos skatina ir skiria jiems drausmines

24.2. nustalrta tvarka skiria
dalyvaujandius asmenis

ir metiniq veiklos

jq pareigybiq apra5ymus, nustato progimnazijos darbo apmokejimo sistem4;

24.3. analiz,,toja progimnazijos veiklos ir valdymo iStekliq btrklg;
24.4. fr rtrna pro gimnazij os vidaus strukhlr4;

24.5. nustato progimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina
darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.6. priima mokinius savininko nustatyta tvarka;
24.7. sudaro mokymo ir kitas sutartis;

24.8. vadovaudamasis teisis aktais, progimnazijos dokumentuose nustato mokiniq
teises, pareigas

ir

atsakomybg;

I

fi irtrna pr o gimnazij o s d arb o tvarko s tais ykl e s ;
24.10. sudaro mokiniams ir darbuotoiams saugias
2 4 .9

.

ir

sveikatai nekenksmingas

mokymosi ir darbo s4lygas;

24.II. planuoja progimnazijos veikl4 ir vertina materialiniq ir intelektiniq

naudojim4;

i5tekliq

.

24.I2.leidZia isakymus, kontroliuoja kaip jie vykdomi;
24.I3. sudaro darbo grupes ir komisijas;
24.14. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4;

24.I5. valdo ir naudoja progimnazijos turt4 ir

leSas;

24.16. r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais
uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

24,I7. sudaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti, kelti kvalifikacij4;
24.18. organizuoja mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4, sudaro s4lygas

jq metodinei veiklai;
24.19. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su
mokiniq tevais (globejais, mpintojais), pagalb1 mokiniui, molqrtojui ir progimnazijai teikiandiomis
istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos
tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisirl apsaugos srityje;
24.20. sudaro progimnazijos vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

24.2L uZtikrina ir priZirlri vaiko minimalios prieZiDros priemoniq

vykdym4

progimnazijoje;
24 .22. atstovauj a pro

gimnazij ai kito se institucij

o se ;

24.23. organizuoj a progimnazij os buhaltering apskait4;
24.24. priZilri ftnansq kontrolg progimnazijoje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;

24.25. atlieka kitas funkcijas, nustatlrtas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme,
kituose istatymuose, progimnazijos nuostatuose, pareigybes apraSyme ir kituose teises akfuose.
25. Progimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq

ir kitq

teises

alctr+ laikym4si progimnazijoje, demokratini progimnazijos valdym4, bendruomenes nariq
informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq progimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendid-Q,

progimnazijos veiklos rezultatus, ger4

ir

veiksming4 vaiko minimalios prieZiuros priemoniq

igyvendinim4, buhalterines apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios, i5samios informacijos apie

[kinius ivykius ir Dkines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarlqrtojui uZtikrinim4,
racionalq

ir

taupq le5q bei turto naudojim4, veiksmingE progimnazijos vidaus kontroles sistemos
suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4, savininko sprendimq igyvendinim4.

26. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti
taryba ir dalykq metodines grupes.

ir

koordinuoti sudaroma metodine

8

27. Metoding tarybq sudaro metodinirl grupiq pirmininkai, molgrtojai metodininkai ir
ekspertai.

28. Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja jos nuostatai, kuriuos
pro gimnazij

s

o

Wirtina

direktorius.

V SKYRIUS
PRO

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

29. Progimnazijos bendruomene savivald4 organizuoja, kuria jos formas ir institucijas

remdamasi progimnazijos filosofija
pro gramomis

ir

Svietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis Svietimo

ir susiklo sdiusiomis tradicij omis.
30. Progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojq

taryba ir mokiniq taryba.

31. Progimnazijos taryba yra auk5diausia progimnazijos savivaldos institucija,
atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, rDpintojams) ir telkianti tevq (globejq,
rDpintojq), molgrtojq ir kitq progimnazijos bendruomenes nariq atstovus . svarbiausiems
progimnazijos veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

32. Progimnazijos taryba savo veikl1 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo

ir mokslo ministro isakymais,

savininko

teises aktais ir progimnazijos nuostatais.

''

33.. Progirnnazijos taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati$kumo, vie5umo,

racionalumo ir tgstinumo principais.
34. Progimnazijos tarybos priimti nutarimai, nepriestaraujantys progimnazijos veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazijos bendruomenei.

35. Progimnazijos direktorius

ir jo

pavaduotojai negali

bfti

progimnazijos tarybos

nariais.
36.

Mokinys negali buti progimnazijos tarybos pirmininku.

37. Progimnazijos direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos progimnazijos tarybos

nutarimus,kurieprieStaraujaprogimnazijosveikl4reglamentuojantiemsdokumentams'

38. Savininkui ar Svietimo prieZitr4 rykdandioms institucijoms nustadius,

kad

progimnazijos tarybos priimti sprendirnai prieStarauja istatymams ir kitiems teises aktams, siflloma
proginurazijos tarybai juos svarsQrti i5 naujo. Progimnazijos tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas
istatymq numat5rta tvarka.
39. Progimnazijos tarybos nuostatus

tvirtina progimnazijos taryba.

40. Progimnazijos tarybos nuostatai gati btrti keidiami ar papildomi progimnazijos
tarybos nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti progimnazijos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:
40.1. progimnazijos tarybos nariq dauguma;

4

i
!:
jI

;

q

i
t
5
4

40 .2. Pr o gimnazij

.t
g

o

s direktorius ;

e

40,3. savininkas.

F

t

3

e
F

.F

2

4l.progimnazijostwbqsudaronelyginisasmenqskaidius(gnariai):iprogimnazijos
mokytojams, tevarns (globejams'
taryb4 lygiomis dalimis (po 3) renkami asmenys, atstovaujantys

a=

E

t

z

{

E

j
=a

j'
2
3

5

rtpintoj ams) ir mokiniams.
mokytojq taryba'
42. Molq'tojus i progimnazijos taryb4atviru balsavimu renka
renkami mokiniq tevq
43. Tevq (globejq, rupintojq) alstovai i progimnazijos taryb4
atviru balsavimu' Tevq (globejq'
(globejq, rupintojq) atstovq (po 3 i5 kiekvienos klases) susirinkime
atstovai renkami klasiq tevq susirinkimuose atviru balsavimu'

r0pintojq)

z

a

€

s

.E

t

4
.=

ai

3

44. Mokiniai

i

progimnazijos taryb4renkami 5-8 klasiq atstovq (po 3 i5 kiekvienos

klases) susirinkime slaptu balsavimu'
45. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams'

i5 tevq (globejq'
46. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas' Pirminink4
nariai slaptu balsavimu
r[pintojq) ir motqrtojq atstovq renka ir at5aukia progimnazijos tarybos
pirmojo posedZio metu.

47. Progimnazijos tarybos nari gali at5aukti

F

j!

i5rinkusi institucija.

I

at5aukto nario

ae

F

'=

viet4 i5renkamas naujas narys.

48. Progimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4

.?

*
A.

e

=
5
=

ir

dokumentq

i5 progimnazijos tarybos
tvarkymo taisykles tvarko progimnazijos tarybos sekretorius, i5renkamas
nzuiq atviru balsavimu balsq dauguma pirmojo posedZio metu'
jei jame dalyvauja 213 narit4' Nutarimai
49.Progimnazijos tarybos posedis yra teisetas,
pri imam

i po sedyj e dalyvauj

andiqj q balsq dau guma'

50. Progimnazijos tarybos poseli Saukia pirmininkas savo iniciatyva

arba

gali inicijuoti progimnazijos vadovai
progimnazijos tarybos nutarimu. Progimnazijos tarybos posedi
(clirektorius, direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui)'
progimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus'
51.

progimnazijos
progimnazijos tarybos posedZius gali btrti kviediami kiq
ugdytiniq tevai (globejai'
s*vivaldos institucijq atstovai, progimnazijos vadovai, molcytojai,

52.

{

rnpintojai) ir kiti asmenYs.
53. Progimnazijos taryba atlieka Sias funkcijas:

pagrindines veiklos kryptis' ugdymo
53.1. nustato progimnazijos vciklos perspektyvas,

ir mokymo organizavimo tvark4;
planui'
53.2. pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam
ir mokiniq tarybq nuostatams;
progimnazijos darbo tvarkos taisyklems, ugdymo planui, molqrtojq
bendradarbiavim4, telkia
53.3. inicijuoja progimnazijos bendruomenes ir visuomends
ugdo ir pletoja progimnazijos
progimnazijos bendruomeng progimnazijos uZdaviniams sprgsti,
krr1tfrr4;

=t'

-

'

"'.]'
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pareiksdama nuomong apie vadovq
53.4. vertina progimnazijos vadovq veikl4,
kctinimus atestuotis;

atestavimo

kornisij4;

saugiq darbo' mokiniq
53.6. teikia sitlymq del progimnazijos darbo tobulinimo,
progimnazijos materialinius ir intelektinius
ugdyrno ir globos sqlygq sudarymo, talkina formuojant

iSteklius;

savivaldos

veikl4.

savivaldos institucijq
56. Progimnazijos taryba gali sustabdytl kitq progimnazijos
istirs kompetentingos institucijos'
sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4
kart4 per metus' skelbdama
57. Progimnazijos taryba uz savo veikl4 atsiskaito
svetaineje ir elektroniniame
informacij4 bendruomenes nariams progimnaZtjOl interneto
clienyne.

nustato pati progimnazijos taryba'
58. Progimnazijos tarybos atsiskaitymo form4
5

9. Pro gimnazijos taryba paleidZiama:

59'I . 21 3 pro gimnazij

o

s tarybo s

nariq reikalavimui;

59.2,itrisposedZiusiSeilesnesusirinkus2/3josnariq;
5 9.

3. tikviduojant progimnazij 4'

savivaldos institucija molqrtojq
60. Molqrtojq taryba yra nuolat veikianti progimnazijos
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprqsti'
Respublikos Konstitucija, Lietuvos
61. Mokytojq taryba savo veikl4 grindZia Lietuvos
Tautq vaiko teisiq konvencija' Lietuvos
Ilespublikos Svietimo ir kitais istat''''mais' Jungtiniq
svietimo ir moksro ministro norminiais
Itespublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respubrikos
q taryb o s nuo statais'
aktai s, pro gimnazij o s nuo statai s, mokytoj
humani5kumo' demokrati5kumo, vie5umo,

62. Molqrtojq taryba vadovaujasi

racionalumo PrinciPais.

tarybai' tvirtina progimnazijos
63. Mokytojq tarybos nuostatus, pritarus progimnazijos

direktorius.

--:
z
5

t
s
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64. Molcytojq tarybos nuostatq pakeitim4 gali inicijuoti:

i_

5

- -J.'

.

-,

64;i. mokytojqtarybos nariq dauguma; -'--'

"-

.

5

5

6

;

64.3. savininkas.

,

E

e

t

z

i:t
I

4.2. pr o gtmnazij o s direktorius

lloal
*b*

65. Mo$dojq taryb4 sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ymui, visi progi
dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas,

bibl iotekos

vedejas,

iai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

66. Mokytojq tarybai vadovauja progimnazijos direktorius, jei jo nera,

-

progimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojq tarybos sudeti progimnazijos direktorius tvirtina
I

savo isakymu kiekvienais mokslo metais.

67, Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo
taisykles tvarko mokyojq tarybos sekretorius, iSrinktas i5 mokytojq tarybos nariq atviru balsavimu
balsq dauguma.

68. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip
2/3 mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei
balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.
69. Molcytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 karnrs per metus.

70. { mo\rtojrl tarybos posedZius gali bflti kviediami kitq progimnazijos savivaldos
institucijq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.
71. Mokytojqtaryba:
7 1.f

.

inicijuoj

a

progimnazij os kaitos procesus;

71.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;
7 | .3

. dalyvauj a planuoj ant pro gimnazij os veikl4;

71.4. svarsto mokymo programq igyvendinim4, ugdymo ir mokymo rezultatus;

71.5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

ir mokynro programas, metodus;
71..6. analizuoja

mokiniq mokymosi kruvi, nepaZangumo prieZastis;

71.7. aptaria Svietimo reformos jgyvendinimo

ir pedagogines veiklos tobulinimo

bildus. mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

71.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo

ir

mokslo

rninistro natvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;
71.9. priima sprendimus del mokiniq kelimo i auk5tesng klasg;

71.10. atviru balsavimu renka atstovus i progimnazijos ir metoding tarybas,
prr:gin-rnazijos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus) atestavimo
komisij4;
71.11 , analizuoja, kaip progirrutazija vykdo veiklos planus

ir ugdymo programas;

t2
71.12. svarsto ar pagal kompetencij4 priima sprendimus del progimnazijos ugdymo
planU.
7

2.

Mokyojq tarybos

teises

:

72.1' ga'fiiiS progimnazijos direktoriaus vis4 inform acij4 apieprogimnazijos veikl4;
72.2' deleguoti atstovus dalyvauti kitq progimnazijos savivaldos institucijq veikloje.
73. Mokytojq taryba nutraukia veikl4, likvidar.,us progimnazij4.

74. Progimnazijos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais
kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, progimnazijos veiklos tradicijas.
75. Progimnazljoje veikia mokiniq taryba.

76' Mokiniq taryba yra auk5diausia mokiniq savivaldos institucija,

atstovaujanti

visiems progimnazij os mokiniams.
77. Mokiniq taryba:
77 '1. pagal kompetencij4

inicijuoja ir organizuoja mokiniq laisvalaiki, socialing veikl4

ir param4;
77

'2. piima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencrjr+ ff kitokiq

snmbfrriq su5aukimo;
77

-3.

bendradarbiauja

su

progimnazijos vadovais, kitomis progimnazijos

institucijomis, socialiniais partneriais, kitq rnokyklq mokiniq savivaldos institucijomis;
77 .4. rnicijuoja mokiniq elgesio taisykliq kiirim4 ir svarstl.rn4;
77 '5. padeda organizuoti rukymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencij4.

78. Mokiniq tarybos veikl4 reglamentuoja mokiniq tarybos nuostatai,

kuriuos,

surlr:ri nqs su pro gimnazij o s taryba, tvirtin a pro gimnazij os direktorius.

79. Mokiniq taryb4 sudaro 5*8 klasiq mokiniq atstovai (po vien4 i5 kiekvienos klases).
KJas€s e-rtstovai renkami klases susirinkime atviru barsavimu.
80' Mokiniq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos nuostatq nustat5rta tvarka.
81, Mokiniq taryba rcnkama vieniems metams.

82. Mokiniq tarybai

vaclovauja progimnazijos mokinirl tarybos pirmininkas.
iltrtg,itltnazijos mokiniq tarybos pinninink4 vieniems metams renka mokiniu tarvbos nariai.

lt3, Klasese renkami klasiq seni0nai. Jie renkami mokslo metams klases mokiniu
s*sirinkinre atviru balsavimu.
84. Progininazijoje yra klasiq nrokiniq tevq komitetai, kurie bendradarbiauia su klases
v*tiiivlr, rnokytojais, kitornis progimnazijos savivaldos institucijomis.
85. Proginrnazijoje gali vcikti ir kitos savivaldos institucijos.

86- Iirogimnazijos rnokiniq tevq (globejq, rDpintojq) atstovq visuotinis susirinkimas
genk* savo atstovus progimna:lijos savivaldos institucijas,
I
inicijuoja ir koordinuoja tevq itak4
r:rganieurrjant ugdym4 ir sudarant ugdyrno sellygas progimnazij oj e.
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VI SKYRIUS
DARBUOTOJUPRIEMIMASIDARBA,JTJDARBOAPMOKEJIMOTVARKAIR
ATESTACIJA
8T.Darbuotojaipriimamiidarb4iratleidZiamiiSdarbovadovaujantisLietuvos
Lietuvos Respublikos
Respubrikos svietimo iolyT",
Lietuvos
kodeksu,
darbo
Respublikos

darbo santykius' Direktoriaus
reglamentuojandiais
aktais,
teises
kitais
jo
vyriausybes nutarimais ir
darba ir atleidZia i3
priima
i
darbuotojus
kitus
mokytojus, pedag ginius ir
pavaduotojus,

progimnazo";lTfi:::;q

Respublikos
vadovaujantis Lietuvos
darbo uZmokesris skaidiuojamas

varstybes
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
tcises aktais'
apmokejimo istatymu ir kitais

ir

darbo
savivaldybiq istaigq darbuotojq

Sg.Progimnazijosclirektorius,direktoriauspavaduotojasugdymuiirmokytojai
Respublikos
Respublikos istatymq, Lietuvos
l,ierr.rvos
kvalifikaeijel
tobulina
atestuojami ir
tvarka'
ministro isakymq nusiatyta
ttespubrikos Svietimo ir mokslo
Lietuvos
nutarimq,
vyriausybes

VII SKYIUUS
p

Ro

G

IMN Azr.tc)s

-r

r.J

TVARKA' FINANSTNES
[r'rA s, t.I]i.t cts, .tU NAUD oJrMo

vEIKI,0SKON,I.tt0t,I.tIRPROGIMNAZIJOSVEIKLOSPRIEZII]RA
g0.Frogirntla:zijapati!<ejiut*teisevaldo'naudojasavininkoperduot4irprogimnazijos
igytqttxdqirdisponuojajrrnl'ietruvnsl{+*puillik<rs[statymqirsavininkonustat5rtatvarka'

gt,llrogirtlner-ijt:sltSris:iutltrovalstybesbiudzetospecialiqtiksliniqdotacijq

savininko biuclZetui skirtr:s

1e5as,
I

le$ri.e. snr,irirtk<t biurlZeto

1e5os.
asignavimai, remejq ir kitos

g2.Mokiniokrepgelialdsc:inau<ldamosteisesaktrlnustatytatvarka'
gautas
naudoti remejq ir kitas teisetai
kaip
sprer.rclZia,
93' Proginrrrazijai s:rvirrankiBk;ii
nustatytai tvarkai'
kiti*rns teises aktams ir savininko
nepriestzuauja
i*iiilyrrtiunxu
tai
kai
vykdo ftnansinE' flkinq veikl4'
94, progimnau-i'1ir s*varanki5tati
c - -^^r.^^. ^nprqr].
g5.Ptoginrnazi.!ri:tbtrtrtilltcdtrsaprkaittlcentralizuotaitvarkoirfinansinosopelac{aS

i it i s ;t-€!il$ti'
vykdo savininko istei gtas i rrrid

,=

tr'

i

96.Proginrnazijos{_ic*trgitre*vcikloskontrolevykdomavadovaujantisLietuvos
Respublikos
vcikros kontroig vykdo Lietuvos
fi*;-i:rsines
progi*r**r.t!*:r
Respublikos teis.s aktais.
progimnazijos valstybini audit4 atlieka
s*vininkas.
ir
in-<ri*eijr.s
valstybes kontrores igaliotos
Kauno miesto
isorcs frnansini audit4 atlieka
ir
**ikt*s
progimnrv,ii.*:*
Valstybes kontrole.
vidaus auditas
tarnyba). progimnazijos
audito
ir
k+cts.r:[rs
(s*vivardyt*s
savivardybes kontrorierius
ir kitais
xidru kontroles ir vidaus audito istatymu
Licruv*s tte+pitblibrr+
atliekamas vadovaujantis
and i rri* teic** dgi*"
vidaus audit4 reglamentuoj
iek a s avininkas'
ij c s v e i k !+a gts*=i#+ ;iti
9 7' Pro gimnaz

L4

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

,"

," .

".

98. Progimnazijos nuostatus, suderintus su progimnazijos taryba, tvirtina. Kauno
miesto savivaldybes taryba.
99. Progimnazijos nuostatq keitirn4 ar papildym4 inicijuoja savininkas, progimnazijos

direktorius ar pro gimnazij os taryba.
100' Progimnazija turi internelo svetaing (www.mazvydas.kaunas.lm.lt), atitinkandi4
teises akfq nustatytus reikalavimus.
101. Progimnazija reikalingus vicsai paskelbti pranesimus

ir

informacij4 apie savo

veikl4 skelbia intemeto svetaineje.
102. Progimnazij4 reolgnnizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos civiliniu kocleksu, l.ietuvos Respublikos Svietimo
ir kitais teises

istatymu

aktais.

103. Apie progirnnazijos reorganizavim4,likvidavim4 ar pertvarkym4, progimnazijos

grupes ar tipo pakeitimq prane5anta kiekvienarn progimnazijos mokiniui Svietimo
istatyme
nustatSrta tvarka ir terminais,

Kauno Martyno MaZvydo pagrinel i nes
mokyklos direktore

I

Juze Grigaliene

