
PATVIRTINTA
Kedainiq rajono savivaldybes tarybos
2022 m.liepos I d. sprendirnu Nr. T5-206

Kf,DArNrrJ n. snros GTMNAZTJOS NUOSTATAT

BENDRJ$[Xffi8rroro,

1' Kedainirl r' Seto's gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kedainiq r. Set.sgirnnazijos (toliau - Gimnazija) teising tr*+, priklausomybg, sar,inirita, jo t.ises ir pareigas
igyvendinandiq institucij4, Gimnazijos birveing, *ot yt tor grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymokalbtl, mokymosi fbrmas ir mokymo proceso organizavimo uuaur, ,yldi*u, sviitimo programas,veiklos teisin! pagrind4, veiklos srit!, ruSis, tik-sl4, uzdavinius, funkcijas, mokyrnosi pasiekimus
iteisinandir} dokumentq iSdavim4, Gimnazijos t"lr"r ir pur"ilur, veiklos organizavim4 ir valdymq,savivaldq, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo-tvark4 ir atestalij4, Girnnazijos turt4 irleir4 Saltinius. jq nauclojirro tvark4 ii hnansineJ veiklos kontrolg, Gimnazijos veikl.s prieZitrq,
reorganizavimo, pert,arkymo, struktfrros pertvarkos ar likvidavimo'tvark4.

2' oficialusis Gimnazijos pavadinimas - Kedainirl r. Setos gimnazija, trumpasis pavaclinimas* Setos gimnazija. Gimnariia pegistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 191020031.
3' Gimnazijos istorija: 1918 m. llpkriiio l1 d. ist;ie;Setos progimnazija kunigo ir poetoJurgio rilvydio-Zalvamio iniciatyva. 1949*1950 moksio *itui, setos progimnaziia tapo vidurine

mokykla' 2009 m. ala'edituotavidurinio ugdyrno programa (Lietuvos RespuUtit<os Svietirno ir moksloministro 2009 m. gruodZio 23 d. isakymas Nr.lsar-zrzt .,Det Kedainiq rajo,o $;;; ,,jrJre,mokyklos vidurinio ugdymo programos nkreditacijos"). 2010 m. Kedainiq rajono uurio*f,Oy6e, Sil;vidurines mokyklos tipas pakeistas i Kedainiq rajono savivaldybeu sJr*'gi-ilurlio, tipa (Kedainiq
rajono savivaldybes tarybos 2010 m. vasario li d. sprendimas Nr. rs-42 ,,Doi Kedainiq rajonosavivaldybes Setos vidurines mokyklos tipo pakeitirno ir gimnazijos nuostatq patvirtinimo.,).

4. Teisine forma * biudietine istaiga.
5. Priklausomybe * savivaidybes mokykla.
6' savininkas - Kedainiq rajono savivaldybe, kodas 1 1 1 103885, adresas - J. Basanavidiaus

g. 36, 57288 Kedainiai.
7' savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kedainiq rajono savivaldybes

]arYba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudzetiuiq istaigq. Lietuvos R*spultitos svietimo irkituose istatymuose bei Siuose Nuostatuose jos kompetenci.lai"priskirtus igaliojimus.8. Gimnazijos buveine - Kedainiq g. t, seta, Kedainigrajono savlvariybe.
9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Tipas * gimnazija.
I 1' Pagrindine.paskirtis * gimnazijos tipo gimnazija visq amZiaus tarpsniq vaikams.
12. Kitos paskirtys:
12.f . ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lopselis-darielis;
12.2. neformaliojo vaikq Svietimo grupes universalus daugiafunkcis centras.
13. Mokyrno kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos:
i 4. l. grupinio mokyrnosi;
I 4.2. pavienio mokymosi.
15. Mokymo proceso organizavimo bldai:
15.1. grupinio mokym,si forma jgyvendi,ama kasdieniu bfrdu;
15.2' grupinio mokymosi forma igyvendinama nuotoliniu b[du;
15.3. pavienio mokymosi forma igyvendinama savarankisku b[du;
15.4. pavienio mokymosi forma igyve,dinama *uotoliniu b[clu.
16. Vykdomos Svietimo programos:
I 6. l. ikimokyklinio ugdymo;



I 6.2. prieSmokyklinio ugdymo;
I6.3. pradinio ugdymo;
1 6.4. pagrindinio ugdymo;
I 6.5. vidurinio ugdymo;
16.6. neformaliojo vaikq ivietimo: t
1 6.7. neformaliojo suaugusiqjq Bvietimo;
16.8. prevencines;
16.9. tikslines socialines ir Svietimo;
16'10. kitos $vietimo programos mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq.
I 7. ISduodami mokymosi pasiekirnus iteisinantys clokumentai:
I 7. 1. mokyrnosi pasiekimq paZymejimas;
I7.2. pradinio ugdymo pasiekimq paiymejimas;
1 7.3. pagrindinio ugdymo pasiekimq paiymejimas:
1 7,4. vidurinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
I 7.5. pradinio i5silavinimo parymejimas;
I 7.6. pagrindinio iSsilavinimo paiymejimas;
17.7. brandos atestatas irjo priedas;
17.8. paZymejimas.
18. Gimnazija turi du skyrius:
18.1' oficialus skyriaus pavadinimas - Kedainiq r. Setos gimnazijos skyrius-pagiriq Adomo

Jak5to daugiafunkcis centras; trumpasis pavadinimas - iagiriq centras ltotiau *-pagirirl skyiius):
I 8. 1.1. Pagiriq skyriaus isteigimo data - 20 t 0 m. liepos 1 d.;
18.1.2. buveine - Mokyklos g. 3, Pagiriai, Setos s"nifrnila, Kedainiq rajono savivaldybe;
18. 1.3. mokymo kalba - lietuviq;
I 8. 1.4. mokymosi formos:
18. 1 ,4.1. grupinio mokymosi;
1 8.1.4.2. pavienio mokymosi;,
18.1.5. mokymo proceso organizavimo bfidai:
18.1.5.1. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu b0du;
18"1.5.2. grupinio mokymosi forma igyvendinama nuotoliniu btdu;
18.1.5.3. pavienio mokymosi forma igyvendinama savarankisku bldu;
18.1.5.4. pavienio mokymosi forma igyvendinama nuotoliniu btdu;
1 8. 1.6. vykdomos Svietimo prograrnos:
I 8. 1.6. l.ikimokyklinio ugdymo;
I 8. I .6.2.prie5mokyklinio ugdymo;
I 8. 1 .6.3. neformaliojo vaikq ivietimo;
1 8. 1 . 6.4. neformaliojo suaugusiqj q $vietimo ;
1 8. l.6.5.tikslines socialines ir Svietimo;
I 8. I .6.6. prevencines;
18.1.6.7'kitos Svietimo programos mokiniams, turintiems specialiqiq ugdymosi poreikiq;
18.2. ofieialus skyriaus pavadinimas - Kedainiq r. Setos gimnazijos Truskavos skyrius;

trumpasis pavadinimas - 'l'ruskavos skyrius (toliau - Truskavos skyrius):
18'2.1 . Truskavos skyriaus isteigimo dara * 2022 m. rugpj[dio 31 d.;
18.2.2' buveine * Gaisq g. 1, Pavermenio k., Truskavos sin., Kedainiq rajono savivaldybe;
18.2.3. mokymo kalba - lietuvi4;
i 8.2.4. mokymosi formos :

18.2.4.1. grupinio mokymosi;
18.2.4.2. pavienio mokymosi;
18.?.5. mokymo proceso organizavimo biidai:
18.2.5. l. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu b[du;
18.2.5.2- grupinio mokymosi fonna igyvendinama nuotoliniu btdu;
18.2.5.3. grupinio mokymosi forma igyvendi,ama misriuoju b[d*;
l8-2.5.4. grupinio mokymosi forma igyvendinama hibridiniu btdu;



18.2.5.5" pavienio mokymosi forma igyvendinama savarankisku b0du;
l8-2.5.6. pavienio mokymosi tbrma lgyvendinama nuotoliniu biidu:
I 8"2.6. vykdomos Svietimo programos:
I 8.2.6. l. ikimokyklinio r"rgdymo;
1 8.2.6.2. prie5mokyklinio ugdymo;
I 8.2.6.3. pradinio ugdymo;
18.2.6.4. pagrindinio ugdymo:
1 8.2.6.5. neformaliojo vaikq Svietimo;
1 8.2.6.6. neformalioj o suaugusir{ q Svietimo;
18,2,6.7. tikslines socialines ir Svietimo;
I 8.2.6. 8. prevencinds.
19' Gimnazija _yra vieiasis juridinis asmuo, turintis antspaudq su Kedainiq rajono

savivaldybes herbu ir Gimnaziios pavadinimu, atributik4, atsiskaitomqiq ir litas s4skaitas Li"t,ruo,
Respublikoj e iregistruotuose bankuose.

20. Gimnazija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kitais istatymais. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, I.,ietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo it sporto ministro isakymais, Kedainiq rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
rajono savivaldybes mero potvarkiais ir administracijos direktoriaus lsakymais, kiiais teises aktais ir
Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RTTSYS, TIKSLAS, UZNAVTNIAI, FUNKCI.IOS,

MOKYMOSI PASItrKIMUS ITEISINANdIIJ DOKUMENTU ISDAVIMAS

21. Girnnazijos veiklos sritis * Svietimas.
22. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Eys:
?2. l. pagrindines veiklos rflSys;
22.1.1. pradinis ugdymas;
22.1 .2. pagrindinis ugdyrnas;
22.1 .3. vidurinis ugdyrnas;
22.2. kitos Svietimo veiklos r[iys:
22.2.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas;
22.2.2. prielmokyklinio amZiaus vaikq ugciymas;
22.2.3. sportinis ir rekreacinis $vietimas;
22.2.4. kult[rinis ivietimas;
22.?.5. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas;
22.2.6. Svietimui bfidingq paslaugq veikla;
22.2.7. r,aikq poilsio stovyklq veikla;
22.2.8. neformalusis vaikq Svietimas;
22.2.9. neformalusis suaugusiql q ivietimas.
23. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
23.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas;
23.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas;
23.3. bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kulturine veikla;
23.4. sportine veikla. pramogq ir poilsio organizavimo veikla;
23.5. kita asmenq aptarnavimo veikla.
24. Gimnazijos veiklos tikslas - teikti kokybi5k4 bendr4fi ugdym4, formuojant esmines

dalykines. bendrqsias, tautines, pilieti5kumo, bendruomeniskumo t<ompeienciias. bntinas tolesniam
mokymuisi, profesinei veiklai, mokymuisi vis4 gyvenim4 ir savaranki5kam gyvenimui, ugdant
aktyr.q, klrybing4, atsakingq pilieti.

25. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
25.1. teikti mokiniams kokybi5k4 ikimokyklini, prieSmokyklini, pradin[, pagrindini ir vidurini

ugdym4;



25'2' tenkinti mokiniq pazinimo, ugdymo(si), savirai5kos ir sveikatos stiprinimo poreikius;
25'3' uitikrinli formaliojo ir neforrnaiio.io ugdymo programrl, veiklq'ir paslaugq dermg,edukaciniq aplinkq ivairovg, tarpinstitucinibendiadar'[iavim+, ryiirs su socialiniais parlneriais;
25.4. teikti mokiniams reikiamq pagalbq ir 5vietimo pri"in"*u*o paslaugas;
25.5. uitikrinti sveikq, saugi4 ir palanki4 ugdymo(sij ir darbo aplink4; 

u l

25.6. formuoti dorines, tautines. pilietines ir patriotines nuostatas.
26. Gimnazijos funkcijos:
26'1' vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministropatvirtintomis Bendrosiornis programonis, Bendraisiais ugdymo planais, atsitvelgdama i Kedainiqrajono savivaldybes, sociokultftrines apiinkos ir Cimnazrloibenaruomenes reikmes] taip pat mokiniqporeikius ir interesus, formuoja, konkretina, inclividualizuoja" diferenciiucr"ia ir igivendina ugdymoturini; '' -''-' -' ror

26'2' reagia ir vykdo dalykq ugdymo, pasirenkamqjq daly'kq, modulirl, integruotq dalykq,neformaliojo sr'ietimo, projektq vykdymo programas, neronnatqll-svietimq integruoja su bendruojuugdymu, atsizvelgiant i mokiniq p.reikius ir Gmnazijos galimybes;
26'3' organizuoja ir vykdo mokymosi pagal bendrojo ugdy*o programas pasiekimq tyrimusir patikrinimus, brandos egzaminus Lietui,oi Respublikis svietimo, ,r,ot rlo ir sporto ministro

nustatyta tvarka;
26'4' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniqdorovini' tautini, pilietini sqmoningumE, patriotizmq, p,ros"lilundioms kuimring ir socialinE brancl4,padedandioms tenkinti saviugclos ir saviraidko, por.iliur;
26'5' teikia Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoginE, speciali*iq

pedagoginq, speciali4f 4 pagalb4, profesini konsultavima ir 1ag ivietimo pagatt qie[es aktq nustatyta
tvarka;

26'6' atlieka specialiqiq ugdymosi poreikiq turindiq mokinitl pirmini vertinim4 ir teikia
pradym4 Kedainiq ivietimo pagalbos tarnybai det pirminio (pakartotinio) vertinimo teises ar<irf
nustatyta tvarka;

26'7' organizuoja tevq (globejq, rfipintojq) (toliau - tevai) pageidavimu jq mokamaspapildomas paslaugas (klubus, b[relius, ttooyk]rr, eitskursijas ir kita) teises-aktq nustatyta tvarka;
26.8. teikia papildomas mokamas paslaugas teises ai<tq nustatyta tvarka;
26'9' sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalilikacijq ir profesines kompetencijas, dalintisgerqja darbo patirtimi;
26.10. uitikrina higienos normast

ugdymo(si) ir darbo aplink4;
teis6s aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

26"11" kuria, turtina ugdymo turinio reikalavimams lgyvendinti reikiam4 materialing iredukacing aplink4, rengia mokiniq sveikatos stiprinimo programas;
26'12. organizuo.ia mokiniq maitinim4 Cimnazi3t3e teises akttl nustatyta tvarka;
26' 13' organizuoja rnokiniq veZim4 mokykliniu uutobu.u teises nktq iustatyta tvarka;?6'14' iniciiuoja socialing param4 socialiai remtiniems mokiniams, uZtikrina vaiko gerovg

teises aktq nustatyta tvarka;
26'15' tvarko mokiniq ugdymo apskait4 elektroniniame dienyne ir jo <luomenq pagrindu

sudaro dienyn4, kuris saugomas Gimnaiijos archyve teises aktq nustatyta tvarka ir terminais;
specialiqjq poreikiq mokinirl, ikimokyklines ir priesmokyklines grupiq ugdomoji veikla gali b[titvarkoma ir kitomis nustatytomis formomis;

?6.16' viesai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veiklq teises aktq nustalyta fvarka;
26.17. atlieka kitas istarymq ir kitq teises aktq nurtutytui funkcijas,
27 ' Gimnazija i$duoda mokymosi pasietimus iteisinandius dokumentus Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymo ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS



28' Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uzdavinius, atlikclarna jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

28'1' parinkti ugdymo(si) metodus, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo
bndus;

28.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, uZtikinandius kokybiskq i5silavinim4;
28.3' bendradarbiauti su savo veiklai ftakos turindiais fiziniais ir juricliniais asmenimis;
28'4' inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Keclainiq rajono savivaldybes, ialies ir tarptautiniuose

Svietimo projektuose teises aktq nustatyta tvarka;
28.5. gauti parlmq Lietuvos Respub_likos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
28'6' pagal galimybes dalyvauti Kedainiq rajono savivaldyber, suli", ir tarptautiniuose

mokiniq Svietimo konkursuose, viktorinose, varzybose, olimpiadose;
28.7. siekti Gimnazijos pedagogq ir tevq bendros atsakomybes ui vaikq ugdymq;
28'8' esant bltinybei, koreguoti pamokq ir pertraukq, neformalio.lo iuiltimo uZsiemimq,

mokiniq atostogq laik4;
28.9. reikalauti tinkamo finansinio apr[pinimo, uZtikrinandio Gimnaziios tikslq ir uZdaviniq

igyvendinim4;
28.10. ginti Ginnazijos teises ir interesus teisds aktq nustatyta tvarka.
29. Gimnazija lsipareigoja:
29'1. uZtikinti sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
29.2. pl€toti tauting, pilieting brand4;
29.3. uitikrinti tinkamas ugdymo(si) ir darbo sqlygas;
29.4. vitilrcinti ivietimo programq vykilyma;
29.5. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei;
29'6. uZtikrinti mokyrno sutarties bei kitq sutardiq sudarymq ir sutartq isipareigojimqv1'kdym4.
30. Gimnazija gali tureti kitq Lietuvos Respublikos Svietimo istatyrno nenustatyrq teisiq ir

pareigq, jeigu.ios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS Vf,IKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

31. Gimnazijos veikla organizuojama atsiZvelgiant i:
3 1' l ' Gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategini plan4, kuriam yra pritarusios

Gimnazijos taryba ir Kedainiq rajono savivaldybes vykdornoji instiiucija * jor lguriotas asmuo;
31'2' direktoriaus patvirtintq cimnazijos metini veiklos plane, kuriam'lritarta Gimnazijos

taryboje;
31'3' Gimnaz-U:s direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba ir Kedainiq rajono savivaldybls vykclomoji instituci.la ar jos lgaliotas asmuo;
31"4. kitus teises aktus.
32' Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams i pareigas konkurso

budu ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka; direktorius gali btti atiauktas ji ! pareigas
priirnandio asmens sprendimu.

33' Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kedainir.l rajono savivaldybes merui.
34' Direktoriaus kompetencija organizuojant ir kooidinuojant Gimnazijos veikl4:
34.1. nustato Gimnazijos tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduoiojq veiklos

sritis, priZitri jq veikl4;
34.2. nustato darbuotojams metines veiklos uZduotis, siektinus rezultatus ir jq ve(inir.no

rodiklius bei vertina darbuotojq kasmeting veikl4 pagal Gimnazijoje nustagrt4 tvark4;
34.3. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos clarb4, kad bDtq igyvendinti Gimnaziios tikslai,

uidaviniai ir atliekamos nustatltos funkcijos;



34'4' vadovauja Gimnaziios strateginio plano. Gimnazijos metinio veiklos plano, svietimoprogramq, rengimui, juos ir Visos dienos moiyklos tvarkos apraiq, Gimnazijos ugdymo plan4tvirtina, vadovauja jq vykdyrnui;
34.5. tviftina Gimnazijos strukttr4 teises aktq nustatyta tvarka;
34'6' tvirtina Gimnazijos <larbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirsydamas nustatyto didiiausioleistino pareigybiq skaidiaus;
34. 7. tvirrina Gimnazijos darbuotojrl pareigybiq apra5ymus;
34'8' Lietuvos Respublikos darbo kocleksJir kiiq ieises akrq nustatlta tvarka skiria, atleidzia,skatina darbuotojus bei skiriajiems drausmines nuobaudur, uiii"t 

" 
kitas su iarbo santykiais susijusiasfunkcijas;

34'9' priima i Gimnazij4 mokinius Kedainiq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka irsudaro mokymo sutartis. teises aktq nustatyta. tvarka; priemimo komisijos darbo reglamentas,posedziq darbo laikas ir vieta vie$inama Gimnazijos inte,reto svetaineje;
34'10' suderings su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos ir vidaus tvarkosaprasus, kuriuose nustato mokiniq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakomybg, bendruomenes nariqelgesio ir etikos norrnas,
34' I 1' sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo(si) irdarbo s4lygas:
34'12' inicijuo.f a Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;34'13' bendradarbiauja su mokiniq tevais, svietinio pagalbos, teiitorinemis policijos,socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, uuiko t"iriq upruugo. tarnybomis ir kitornis i,stitucijomis,dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
34'14' ui mokinio elgesio normq pazeidirn4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojopoveikio priemones, numatytas vaiko teisiq apsaugos iagrindq fstatyme;34'15' vaiko rninimalios ir vidutines priezinros iJatymo nustaryta tvarka kreipiasi i Kedainiqrajono savivaldybes administracijos direkt<iriq del minimalios ir viiutines priezir)ros priemoniqvaikui skyrimo;
34'16' organizuoja pedagoginiq darbuotojq metoclinp veiklq, darbuotojq atestacijrl teises aktqnustatyta tvarka;
34'17 ' organizu<lja ir vykdo mokiniq pasiekimq tyrimus ir patikrinimus, brandos egzaminusLietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministio nustatyta tvarka;
34'18' analizuoja Gimnazijos veikjos ir valdymo istekliq bnkiE, uitikrina jq optimalqvaldyrnq ir naudojim4;
3 4. I q. organiruoj a Gim,azijos veiklos kokybes isivertinim4;34.20. leidZia jsakymus, kontroliuoja I q vykdym4;
34.21. sudaro Gimnazijos vardu sutartis; 

-

34'22' organizuoja Girnnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4;
34'23 ' valdo, naudoja Gimnazijos turt4, leias i{omis'disponuoja teises aktq nustaqrta tvarka,vadovaudamasis visuomenes naudos, *fektyrru-o, racionalumo ir viesosios teisds principais;
3 4.24. atstovauj a C imnazij ai kitose instituci j ose;
34'25' organizuoja pedagogq pasitarirnus [u.t4 p*, savaitg, ipareigoja atsakingq asmen!fiksuoti aktuali4 informacij4 ir jq-ele[troniniu pastu p".j.ruti Gimnazijos p.ao'grs;u;
34'26' ugdymr: turinio formavimo ir ugdymt proceso organiiavimo iiaisirnais Gimnazijosdirektorius gali organizuoti trumpalaikes ir ilgaiaikes darbo !r,,p.r, komisijas;
34'27 ' kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruotenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti beiviesai paskelbia Svietimo lstaig's vadovo veikros ataskaitq;
34-28' dali savo funkcijq gali pavesti direktoriaus pavaduotojams teises aktq nustatyta tvarka;34'29. nesant direktoriui Gimnazijoje, ji pavaduoja dlrektoriau, puuuoroffis ugdymui teisesaktrl nustatyta tvarka;
34'30' vykdo kitas teises aktuose ir vadovo pareigybes aprasyme nustatytas funkciias.35. Gimnazijos direktorius atsako ui:
35.1. Girnnazijos veikl4 ir jos rezultatus;



35.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
tunkcijrtr atlikim4;

aktq, 5iq Nuostatq laikymqsi, tinkarn4

35'3. dernokratini Girnnazijos valdymq, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomen€s
nariq informavim4. personalo kvalitikacijos ir profesiniq kompetencijq tobulinirn4, sveik4 ir saugi4
Gimnazijos aplinkq;

3'5'4. asmens duomenq teisinE apsaugq, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq
teisingum4 teises aktq nustat),ta tvarka;

35.5. ger4 ir veiksminga vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros priemoniq fgyvendinim4;i5.6' uZ Gimnazijos buhalteriries apskaitos organizavim4, teisingos. tikslios ir ilsamios
informacijos apie ukinius ivykius ir ftkin-es operacijas pateikim4 taikri buhalterines apskaitos
fvarkytojui;

35.7. vidaus kontroles kurirnq ir lgyvendinimq Gimnazijoje;
35.8. ui savininko sprendimq igyvendinirnq.
36' Administracijos taryba - nu9la1 veilianti grupe Gimnazijos bendruomenes nariqprofesiniarns ir bendriesiems ugdymo bei kitiems su Gitnazijos veikia susijusierns klausimams

sprqsti. J4 sudaro Gimnaziios direktorius, jo pavaduotojai, buhalteris, neformaliojg Svietimo
organizatorius. Adrninistracijos tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius. posedis yra
teisetas, jei jame dalyvaujane maziau kaip du tredclaliai administraci.loi tarybos nariq. Esant reikalui,
nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

37. Direkcijos taryba - nuolat veikianti grupet kuriai vadovauja direktorius. J4 sudaro
Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai. Priklausomai nuo sprendZiarnq kiausimq, gali dalyvauti tikl-4 klasiq ir (ar) 5*8 klasiq, ir (ar) I-IV ktasiq koncentruose dirbantys mokytojai, iam tikros ugdymo
srities mokytojai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo p.ot"r.
dalyvauj antys asmenys.

38. Direkcijos possdiius inicijuoja Gimnazijos direktorius pagal poreik!, taiiau ne rediau
kaip kart4 per pusmeti; gali organizuoti iSplestinius direkcijos posediius, i luriuos gali kviesti visus
bendruomends narius.

39. Direkcijos tarybos funkcijos:
39. l. rengia sitilymus ugdymo(si) procesui tobulinri;
39'2' svarsto Cimnazijos veiki4 reglamentucrjan6iq dokumentq, ugdymo planq, programq

projektus ir teikia si[lymq del j4.
40. cimnazijoje veikia metodikos taryba ir metodikos grup6s:
40'1. metodikos taryba savo veiklq grindzia Lietuvos Respublikos Svietimo istatyrnu,Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais teises aktais bei Girnnazijos

direktoriaus patvirtintais nuostatais;
40.2. metodikos taryba - tai metodikgs grupiq i5rinkta pedagogq Erupe, kuri nustaro pedagogq

metodines veiklos prioritetus, pedagogq kvalifikacijos ir^proiesini[ to11ip"t.ncilq tobulil;;
poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacij4 diegim4 Gin ruii.lol", trikiu Girnnazijos direktoriui
suderintus metodikos grupiq si[lymus del ugdymo turinio formavimo ir jo lgyvendinimoorganizavimo tobulinimo;

4u.3. metodikos tarybos nariai yra rnetodikos grupiq pirmininkai. Metodikos tarybai
vadovauja tarybos nariq i5rinktas pirmininkas, metodikos taryuos veiklE koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdyrnui. Metodikos taryba turi patariamojo balst teisg mokytojq taryboje;

40'4. metodikos grupe - tai Girnnazijoje clirbandiq pedagogq grupe, kurios nariai yra vieno arkeliq ugdymo(si) sridiq dalykq pedagogai. Metorlikos grup"i iuJo"urju grupes nariq isrinktas
pirmininkas. Metodikos grupiq veiklq koordinuoja metodikos taryba;

40.5' metodikos grupes skirtos planuoti ir aptarti ugdymo programas, ilgalaikius clalykq
planus, turini, ugdymo(si) metodus, kontekstq, mokiniq puri"li*q it p'uzungos iertinimo b,d,s,
ugdymo(si) priemones bei patyrimq, kurimokiniai sukaupia ugdymo(si) pror*rJ, pritaiky'ti ji mokiniq
individualioms reikmdms, nagrineti praktinE veiklq, teikti grjZtamqi r-vSi, pletoti profesines pedagogrl
kompetencijas' suderintas su Gimnazijos strateginiais tikilais. ir kartu siitti motiniq ugaymolii;-ii
pedagogq profesines paiangos.



GTMNA;J:5JffY:,vALDA

4l' Gimnazijos savivalda grindziama Salies Svietimo tikslais, Gimnazijoje vykdomomisSvietimn progmmomis ir susiklos0iusiomis tradicijomis.
42' Gimnazijos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir flnansavimoklausimus ir pagal kompetencijq, apibreZtq Siuose Nuostatuose, priima sprendimus bei daro itak*Gimnaziios direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomening Gimnerzijos valdyrnoprieii[rE.
43. Girnnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos:
43. 1. Gimnazijos taryba;
43.2. mokytojq taryba;
43.3. gimnazistq taryba:
43.4. tevt] komitetas.
44' Gimnazijos taryba yra auksriiausioji Gimnazijos savivaldos institucija, kuri telkiaGimnazijos pedagogq, mokiniq ir tevq bendruomeng demoliratiniam Gimnazijos valdymui. padedaspr9sti Cimnazijai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisetiems cimnazi.lou interesams.45' Gimnazijos taryba sudaroma i5 3 mokiniq, 3 pedagogrl, 3 rrokiniq tevq ir 1 vietosbendruomenes atstovo. Nariai i raryb4 renkami r.ur'ir";,i metus, bet ne daugiau kaip dviemskadencijoms.
46' I Ciimnazijos taryb4 pedagogus deleguoja mokinius - gimnazistq taryba, pedagogus -mokytojq taryba, tevlls * tevq komitetas; vietos b-endruomenes atstov4 sifilo cimnazijos direktorius.47' Nutrfikus Gimnazijos tarybos nario igaiiojimams pirma laiko, Gimnazijos tarybos naryspaskiriamas (per I men.) vadovaujantis a5 punktu. '1 -

48' Gimnazijos tarybos posedziai kviediami ne reiiau kaip du kartus per metus;susirinkimnose gali dalyvauti ir pakviesti socialiniai partneriai. posedis iriroiur, j*l jame dalyvaujane maziau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedlje dalyvaujandiq balsq dauguma.49' Gimnazijos tarybai vaclovatrja pirmininkas, ilrinktas atviru baisavimu Girnnazijos tarybosposedyje.

50' Gimnazijos.direktoriaus pavaduotojai gali buti Gimnazijos tarybos nariais; direktorius irjo pavaduotojai gali dalyvauti Gimnazijos tLyu'o, por*Jziror" kyiestinio bendruomenes narioteisemis.
51. Gimnazijos tarybos nuostatus tvirtina direktorius.
52. Gimnazijos tarybos konipetencija:
52'1' teikia sifrlyrnq del cimnazijos strategini4 tikslq, uzdaviniq ir jq lgyvendi*imopriemoniq;
52'2' pritaria Gimnazijos strateginiams ir metiniams veiklos planams, Gimnazijos darbotvarkos ir vidaus tvarkos aprasams, kitiems Gimnaziios u.itrE reglamentuojantiems dokumentams,teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;
52'3' teikia sifilymq Gimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ir (ar) papildymo.Girnnazij os vidaus strukt[ros tobulinimo;
52'4' teikia si[lymq del Gimnazijos darbo tobulinimo, puqil] ugdymo(si) ir darbo s*lygqsudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansiniusir intJteltinius isteklius;52'5" svarsto mokytojq metodikos.tarybos, mokiniq ir tevq .u,rirutaou institucijq arGimnazijos bendruomenes lariq iniciatyvas ir teikia *iuty-q dimnazii os direktoriui ;52'6' pasirenka veiklos lsivertinimo sritis, atiikirno rnetodikq, analizuoja isivertinimorezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
52'7' isklauso ir svarsto Gimnazijos direktoriaus ataskaitas apie pagrindinius veiklos irplanuojamus rezultatus.ir teikia sifilymq Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos veiklos tobulinirno;
52'8' teikia sillymq Kedainiq rajono savivaldybes tarybai aet cimnazilos mat.rialinioaprflpinimo, veiklos tobulinimo.



5i' Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti. jei jie neprie5tarauja Lietuvgs Respublikos
istatymams ir kitierns teises aktams.

54' Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai, Svietimo prieZi1r4
vykdandioms institucijoms, nustadius, kad GlmnaziSos tarybos priimti sprendirnai pril5tarauja
istatymams, i5 naujo klausim4 svarstyti Gimnazijos tarybai atsisakius, gindas sprendiiarnas istatyfi;qnustatyta tvarka.

55' Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito jq rinkusierns
Gimnazijos bendruomen6s nariams.

56' Mokytojq taryba * nuolat i,eikianti Gimnazijos savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausirnams sprgsti.

57. MokytoJq tarybq sudato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq vedejai,
visi Gimnazijoje ir jos skyriuose dirbantys rnokytojai, Svietimo pagalboi .p"ii"lirt"i i. triti tiesiogiai
ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

58' Mokytojq tarybai vadovauja balsq dauguma i5rinktas Mokytojq tarybos narys. Mokytojq
tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas renkamas treliems metams.

59. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokytojq tarybos pirmininkas, jam nesant - jopavaduotojas. Pos€dis yra teisetas, jei jarne clalyvauja ne maZiau kaip iu treddaliai mokytojq tarybos
nariq' Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq clauguma.

60. Mokytojq rarybos kompetencija:
60.1 . svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais

klausimais;
6C|'2' aptaria praktinius Svietimo, jo kaitos igyvendinimo klausimus, svarsto

ugdymo(si) rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo UUOur;
rnokiniq

60'3. diskututrja del Gimnazijos strateginio plano, Gimnazijos metinio veiklos plano, aptaria
Cimnazij os ugdymo plano, Bendrqiq programq 

! gyvendinim4;
60.4. kartu su Gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais, sveikatos prieiiflros specialistais

aptaria mokiniq sveikatos, saugos dar.be, ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus;
60'5' aptaria ir vykdo bendrqfq mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinirno informacijos

rinkimo, fiksavimo ir panaudojimo tvarkq, apibieitq cimnazijos tarybos patvirtintarne Mokiniq,
besimokandiq pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo prograrnas, pazangos ir pasiekimq
vertinimo tvarkos apra5e.

Gimnazijos
susirinkime.

prevencines

61. Gimnazistq tarybos nariq skaid.iq ir veiklos kaclencijos trukmg nustato
direktorius. Gimnazistq tarybos nartai yra renkami mokiniq (gimnaziniq) klasiq
Gimnazistq tarybai vadovauja pirrnininkas.

62. Gimnazistq tarybos kompetencija:
62'1. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti

programas;
62.2. telkia si0lymq del ugdymo(si) organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq

pletros, socialines ir pilietines veiklos;
62.3. organizuoja savanorirl judejirnq;
62.4. dalyvauja rengiant Girnnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
62'5. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susijusins su Gimnazijos veikla;
62.6. susitaria del institucijos veiklos organizavimo;
62.7. deleguoja narius i Gimnazijos tarybq.

Gimnazijoje gali veikti klases tevq iniciatyvines grupes, kurios sprendZia klases reikalus,
gali i5kelti ivairias problemas, teikia sitlymq Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

64. Gimnaziios tevq komitetas (toiiau * Tevq komitetas) - nuolat veikianti Gimnazijos
savivaldos institucija. teikianti pasillymus Cimnazijos tarybai, Gimnazijos vadovams del ugdyrao
organizavimo tvarkos, mokiniq sveikatos, saugumo, laisvalaikio, poilsio 1r mitybos, sprendZia kitus
klausimus.

65' I Tevq komitet4 ieina po vien4 kiekvienos klases tevq atstovq * klases 1e1,q komiteto
pirminink4, jo pavaduotojq ar klases deleguot4 kit4 tev4, i5rinktq atviru balsavimu balsq dauguma per
klases tevtl komiteto susirinkim4, jei dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq.



66. Tevq komitetui vadovauja pirmininkas, iSrinktas pirmajame tevq komiteto susirinkime
atviru balsavimu dalyvaujandiq nariq balsq dauguma, jei dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai !tevq
komitet4 deleguotq atstovq. Komitetas atviru balsavimu balsq dauguma, jei dallvauia ne maiiau kaip
du treddaliai nariq, iSrenka pilmininko pavaduotoj4 ir sekretoriq. Komitetas gali sudaryti laikinas
komisijas ir nustatyti jrl veiklos funkciias.

67. '[svq komiteto veikl4 reglamentuoja fevq komiteto nuostatai, parengti remiantis
Girnnazij os Nuostatais ir patvirtinti Gimnazijos direktoriaus,

68. Kiekvienoje klaseje veikia Klases tevq komitetai, kuriuos kiekvienq mokslo metq
pradZi<rje renka klases mokiniq tevai atviru balsavimu balstl dauguma klases t€vq susirinkin-re, jei
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliaiter,q. Komiteto nariq skaidius - 3-5.

69. Klases tevq komiteto pirmininkas renkamas pirmajame klases komiteto narir.l susirinkime
atviru balsavimu balsq dauguma, jei dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai komiteto nariq.

70. Klases tevq komiteto susirinkimai organizuojami ne rediau kaip 2 kartus per mokslo
metus; susirinkimas laikomas teis6tu, jei jarne dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai komiteto nariq.
Susirinkimai neprotokoluojami, priimtus komiteto nutarimus pasiraSo visi susirinkime dalyvavg
komiteto nariai.

71. Klases lqvq komitetas kartu su klases vadovu planuoja klases tevq susirinkimus ir padeda
klases vadovui sprgsti iSkilusias ugdymo(si) problemas, organizuoti klases mokinirl paZinting veikl4,
prasming4 laisvalaiki, prevencinius proj ektus.

72. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uitikrinimo ir kitais
mokiniq tevarns aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti visuotinius mokiniq
tevq susirinkimus, savivaldos institucijq vadovq pasitarimus.

73. Gimnaziios bendruomeni:s nariai gali dalyvauti Gimnazijos valdyme, burtis i ivairiq
gmpiq (mokiniq, darbuotr:jq, tevq) interesr; asociaci.ias, organizacijas, sEjungas, vykdandias jq nariq
nustatytus Svietimo, kultfros, mokslinio tyrimo pletotes uidavinius ir funkcijas, numatytas jq veiklos
nuostatuose

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIIVIAS I DARBA, JU DARBO APMOKTIJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

74. Darbuotojai priimarni i darb4 Gimnazijoje ir atleidiiami id darbo vadovaujantis Liehrvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos $vietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius. Darbuotojus
priima i darb4 ir atleidZia i5 jo Gimnazijos direktorius.

75. Gimnazijos darbuotojams darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigrl darbuotojq darbo
apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymu ir kitais teises aktais.

76. Gimnaziios darbuotojams gali bfiti mokamos priemokos, premijos, jei yra sutaupytq
Gimnazijos darbo uZmokesdio fbndo leiq, jei tai neprie5tarauja istatymams ir kitiems teises aktams.

77. Moky-tojai, Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sportr: ministro isakymq nustatyta tvarka ir kitais teises aktais.

78. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedejas, mokytojai ir kiti
darbuotojai tobulina kvalifikacij4 ir profesines kompetencijas Lietuvos Respublikos istatyrnq,
l,ietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro isakymq nustatyta tvarka ir kitais teisds aktais;

79. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdyrnui. ugdym4 organizuojandio skyriaus
vedejo veiklos vertinimas organizuojamas teises aktq nustatl'ta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZTJOS TURTAS IR LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINBS VBIKLOS

KONTROLI TR CTTVTNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIfTRA



80. Gimnazifa valdo patikejimo teise Kedainiq rajono savivaldybes tarybos perduotq turt4,
naudoja ir disponuojajuo teises aktq ir rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

81. Girnnazijos le5q Saltiniai:
81 .1. valstybes biudieto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le$os;
81.2. K0dainiq rajono savivaldybes biudZeto 1e5os. skiriamos pagal patvirtintas sqmatasl
81.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
81.4. pajamos nuomojant Gimnazijos valdomq turt4 (autobus4, kompiuterius, patalpas);
81.5. fbndq, organizacijq, kitq.iuridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bhdais

perduotos leSos, tikslines paskirties leSos, savanori5ki ina5ai, aukojamos le5os ir materialines
vertybds;

81.6. kitos teisetu bfidu igytos leSos.

82. Buhalterinq erpskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko Gimnazijos
vyriausiasis buhalteris teises aktq nustatyta tvarka.

83. Cimnazijos finansines veiklos kontrolg vykdo Valstybes igaliotos institucijos ir Kedainiq
rajono savivaldybes kontrolieriaus tamyba teises aktq nustatyta tvarka.

84. ValstybinE Svietirno veiklos stebesen4 ir prieZi[r4 atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministerija. Gimnazijos veiklos stebesen4 ir prieZifrr4 atlieka Kedainiq rajono
savivaldybes vykdomoji institucija teises aktq nustatyta tvarka. Prireikus pasitelkiami iSores
venintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

85. Gimnazijos interneto svetainOje adresu http://wwirv'.setosgimnazija,lt, atitinkandioje teises
aktq nustatytus reikalavimus. elektroniniame dienyne ir kitose visuomenes intbrmavimo priemonise,
Gimnazijos bendruomends susirinkirnuose teikiama informacija apie Gimnazijos vykdomas
formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, mokymosi formas ir
mokymo proceso organizavimo brldus, priemimo s4lygas, elektroninio dienyno tvarkymo nuostatrg,
mokamas paslaugas, pedagogq kvalifikacija, laisv4 mokytojo pareigybg, svarbiausius Gimnazijos
vidaus ir iSores vertinimo rezultatus, Svietimo [staigos vadovo metq veikl<ls ataskait4, Girnnaziios
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitq su lvietimu susijusi4 informacij4. kuri4, vadovaujarrtis
teises aktais, reikia skelbti viesai.

86. Cimnazijos nuostatai keidiami ir (ar) papildomi Kedainiq rajono savivaldybes tarybos,
Gimnazijos direktoriaus ir (ar) Gimnazijos tarybos iniciatyva.

87. Gimnazijos nuostatams, jq pakeitimams ir (ar) papildymams pritaria Gimnazijos taryba,
tvirtina Kedainiq rajono savivaldybes taryba.

88. Gimnazija registruojama teises aktq nustatl'ta tvarka.
89. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Gimnazijos strukffiros pertvarka ar

likviduojama teises aktq nustatyta tvarka.


