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VILNIAUS R. MAIŚIAGALOS KUN. JUZEFO OBREMBSKIO GIMIłAZIJOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Maiśiagalos kun. Juzefo Obrerrrbskio ginnazijos nuostatai (toliau- Nuostatai)
reglanrentuoja Vilrriaus r. Maiśiagalos kun, Juzefo Obrernbskio girrrrrazijos (toliau - Gininazijos)
teisinę forrrrą, priklausonrybę, savinirrką, savinirrko teises ir pareigas igyveridinanćią instituciją,
buveinę, ginrnazijos grupę, tipą, pagrirrdinę paskirti, nrokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos
teisini pagrindą, sriti, rDśis, tikslą, użdavirrius, funkcijas, nrokynrosi pasiekimus iteisinarrćiq
dokumerrtq iśdavimą, gimrrazijos teises ir pareigos, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą,
darbuotojr1 priernirną i darbą ir atleidimą iś darbo, jq darbo aprrrokejirrro tvarką ir atestaciją, leśq
śaltinius, jq naudojimo tvalką ir firrarrsines veiklos kontrolę, reorganizavinro, pertvalkynro ar
iikvidavimo tvarką.

2. Oficialusis Girnrrazijos pavadinimas - Viirriaus r. Maiśiagalos kun. Juzefo Obrernbskio
gimnazija, trumpasis Girrrrrazijos pavadirrimas - Maiśiagalos kurr. Juzefo Obrenrbskio girnnaziia.
julidinio asnens kodas 19l315590.

3, Ginrnazijos isteiginro data - tiksli jsteigirno data neżirronra. Maiśiagaloje nrokykla pirmą
kartą parrrineta 1777 metais (istorirris Śaltirris: Teodoro Veżbovskio knyga,,Parapijines rrrokyklos
Lenkijoje ir Lietuvoje edukacines komisijos laikais", saugoma Lietrrvos rraciorralineje M. Mażvydo
bibliotekoje). 1935 metais rrrokykla tapo Maiśiagalos Adonro Mickevićiaus septynmete antrosios
pakopos mokykla. Nuo i954 metq nrokykla buvo vidurirre. 2007 netais nokyklai suteiktas kun.
Juzefo Obrembskio valdas. Lietuvos Respublikos śvietirrro ir mokslo mirristro 2014 rrr. gegrrżes 6 d.

isakymu Nr. V - 382 buvo akredituota Vilniaus r. Maiśiagalos kurr. Juzefo Obrerrrbskio vidurirres
mokyklos vykdonra vidurinio ugdyrrro programa.

4. Gimnazijos teisine forrna - biudżetirre istaiga.
5. Gimnazijos priklar,rsonrybe - savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - Vilniarrs rajono savivaldybe, kodas - 111104987, LT- 09318,

Rinktines g. 50, Vilnius. Savininko teises ir pareigas igyverrdinarrti institrrcija - Vilrriaus rajono
savivaldybes taryba:

6. 1 . tvirtirra Ginnazijos nuostatus]
6.2. priima i pareigas il iś jq atleidżia Gimrrazijos vadovą;
6. 3. priin-ra sprerrdir. -rą del Girrrrrazijos buveines pakeitir-r-ro;
6.4. priirr-ra splerrdinrą del Girrrrrazijos reolganizavinro al likvidavirrro;
6.5. priima sprerrdirną clel Gimrrazijos skyriq steigirno ir jq veiklos nutraukimo.
6.6. sprendżia kitus Lietuvos Respublikos biudżetirriq istaigq istatynre, kittrose istatyrrruose

ir Gimrrazij o s nuo statuo se j o s kompetencij ai pri skirtus klausinrus,
7. Gimnazijos buveinć - Mokyklos g. ż2, Maiśiagalos nrstl., Maiśiagalos sen., LT-14025

vilrriaus r.

8. Gimrrazijos grupe - bendrojo ugdyrrro rrrokykla.
9. Girnnazijos tipas * girrrnazija.
10. Pagrindirre Ginrnazijos paskirtis - Ginrrrazijos tipo gimnazija vist1 arnżiaus tarpsniq

vaikams; nokynro kalba - lenkq.
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1 l, Gimr-razi jos rnokyrtro fbrmos grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
Organizuojamas mokymas namuose.

12. Gimnazijoje vykdornos ikimokyklinio urgdymo. prieśmokyklinio ugdymo, pradinio
ugdymo. pagrindinio ugdynro, vidurinio trgdymo programos.

1 3. Gimnazija iśduoda rnokymosi pasiekimus iteisinanćius dokumentus:
1 3, 1. Mokymosi pasiekimq pażymejimus;
13.2. Pradinio ugdymo pasiekimq pażyme.jimus;
1 3.3. Pradinio iśsilavininro pażynrejimus;
l 3.4. Pagrindinio ugdymo pasiekimq pażymejimus;
13.5. Pażymejimus, baigusiems Pagrir'dinio r"rgdynro programos I dali;
1 3.6. Pagrindinio iśsilavinimo pażymejimtrs;
1 3.7. Vidurinio ugdyrno pasiekirnt1 pażymejimtrs;
13.8, Brandos atestatus ir.jq priedtrs.
14, Mokykla yra vieśasis.iuridinis asmllo. turintis antspaudą su savivaldybes herbu ir savo

pavadinimu, sąskaitą banke bei mokyklinę trrrifbrnrą. Mokyklai suteiktas paramos gavejo statusas.
15. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, .Ir-rngtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos śvietimo bei kitais istatymais. Lietuvos
Respublikos Vyriausybćs nutarimais, Śvietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus rajono
savivaldybes tarybos sprendinrais, Vilniaus rajono savivaldybes administracijos direktoriaus

isakymais, kitais teises aktais bei śiais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUŚYS, TIKSLAS, UżołvtNIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANĆIU DOKUMENTU

tśołvlnłłs

16. Gimnazijos veiklos sritis - śvietimas.
17. Gin-rnazijos pagrindine śvietin'o veiklos rr]śis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.
18. Kitos śvietirno veiklos r|lśys:
18.1 . ikinokyklinio amżiaus vaikq ugdyrnas, kodas 85.10.10;
18.2. prieśmokyklinio anrżiatls vaikq ugdymas" kodas 85.10.20;
l8.3. pradinis ugdymas. kodas 85.20;
1 8.4. pagrirrdirris ugdyrnas, kodas 85.3 l . 10;

18.5. sportinis ir rekreacinis śvietimas, kodas 85.51;
18.6. kultDrinis śvietimas, kodas 85.52;
18,7. śvietimui bDdinga paslaugrtr veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne śvietimo veiklos ruśys:
19.1 . kitq rrraitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.ż9;
19.2. ntrosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nlloma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
20. Gimnazijos tikslas pletoti dvasines, intelektines ir flzines asmens galias, trgdyti

aktyvq, k[rybingą, atsakingą pilieti, igtjusi bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, b[tinas
tolesniam mokymuisi, profesinei karj erai ir savarankiśkarn gyvenimui.

2 1 . Gimnazijos veiklos r,rżdavirriai:
21.1. teitti kokybiśką ikimokyklini ir prieśmokyklini ugdymą. pradini, pagrindini ir

vidurini iśsilavinimą rnokiniams;
21 .2. ugdyti pagarbą gimta.iai ir valstybirrei lietuvil"1 kalboms;
21.3. atskleisti ir pletoti kurybines mokir-riq galias" rrgdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padeti isitratrkti i kulttrrini bendrttomerres gyvenimą, sudaryti sąlygas nrokinir4 saviraiśkai:
21.4. teikti nrokinianrs reikiamą śvietimo pagalbą;
21.5. sveikos ir saugios nokyrno(-si) aplinkos użtikrinimas;
21.6. bendradarbiauti su śalies ir użsienio mokyklomis. Organizuoti mokiniq ir mokytojq

iśvykas j użsienio śaliq mokymo istaigas;
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21.7 . organizuoti berrdrus renginius su tćvais, nuolat berrdradarbiauti. Aktyviai dalyvauti

Maiśiagalos bendruomenćs gyvenirne;
21.8. aktyvinti ir skatinti savivaldos institucijt1, komandq ir grtrpiq bendradarbiaviną,

itakoj ant girrrnazij os valdymą;
2I.9. aktyviai dalyvauti plevencirrćs veiklos projektuose,

użinrturną bei orgarrizuoti vasaros stovyklas;
2 1. 1 0. nrodernizuoti gimrraziios kabinetus;
21. 1 i. skatinti rrrokytojt1 kvalifikacijos kelimą.
żż. Gtnlnazij os furrkcij os :

użtiklinti girrrnazijos mokiniq

2ż.I. vadovaudanrasi śvietirrro ir nrokslo rninistro tvirtinamomis Bendlosiomis
programomis, atsiżvelgdanra i vietos ir Gimnazijos belrdruomenćs reikmes, taip pat nrokiriiq

poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
ż2,2. rengia ugdymo plogramas bei nrokirriq poreikius tenkinanćius śiq programq

nro dulius, rrefolrrral ioj o vaikq śvi etirrro pro granas,
ż2.3. vykdo ikirnokyklinio. prieśmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindirrio

ugdyrrro pilrrrosios dalies, pagrindinio ugdyrrro antrosios dalies, vidurirrio ugdynro nrokYnro

sutartyse esanćitls isipareigoj irnus ;

2ż.4. użtlkrina geros kokybes śvietinrą;

22.5. vykd,o pagrirrdinio ugdymo pasiekimr1 patikrinimą, brandos egzaminus śvietimo ir

nrokslo nrinistro nustatyta tvarka,
22.6, iśduoda mokyr-rrosi pagal pradirrio, pagrirrdinio ir vidurirrio ugdyrno proglamas

pasiekinrus iteisirrarrćius dokunrentus śvietirno ir nrokslo ministro nustat},ta tvarka;

ż2.7, uźtikrirra tautos bei savo kraśto kultDros tęstinunrą, puoseleja kulttrrą, gintą|ą kalbą.

valstybirrę kalbą, tautos tradicijas;
22.8. sudaro palarrkias sąlygas veikti rrrokiniq ir jaunirno organizacijonrs;
ż2.9. teikia infonrracinę, psichologirrę, socialirrę pedagoginę, specialiąją pedagoginę

pagalbą;
2ż.t0. vykdo nrokirriq sveikatos prieżiurą, profesirri orientavinrą,

programą bei mirrirrralios ir vidutinćs prieżi|rros priemones;

żż)1. ugdo specialiqjq ugdyrnosi poleikir"1 mokir-rius pagal pritaikytas ir
berrdrąsias programas teisćs aktt1 rrustatyta tvarka;

22),ż. organizuoja tevq (globćjq) pageidavirrrtr jq mokanras papildomas paslaugas

(bDrelius, stovyklas, ekskursijas ir kitas teises aktr1 nustatyta tvarka;
żż.|3. sudaro sąlygas darbuotojarrrs tobuleti savo darbo srityje;
żż.I4. użtikrirra higierros llol,fiIas, teises aktq reikalavimus atitirrkanćią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplirrką;
22.I5. kuria ugdyrrro turinio reikalavimarns_igyvendinti reikiarną materialinę bazę,

vadovaudarr.asi śvietimo ir nrokslo ministro patvirlintais Svietirno aprDpinirno standartais;

żż.I 6 . organizr,roj a nrokiniq maitirrirną Ginrnazij oj e ;

żż.t7. vieśai skelbia inforrrraciją apie Ginrnazijos veiklą śvietirrro ir mokslo trrirristro

nustatlta tvarka;
22.|8, vykdo ir dalyvarrja śaiies ir tarptautiniuose projektuose;
22.I9. koordirruoja rrrokiniq savivaldos ir organizaciil"1 veiklą;
ż2.ż0. atlieka kitas istatymq il teisćs aktq numatytas funkcijas.
23. Mokiniarrrs iśduodarni rrrokynrosi pasiekirrrus iteisir-rarrtys dokumentai Svietimo ir

rrrokslo nrinistro nLlstatyta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

ugdynro kalierai

irrdividualizllotas

24, Ginrnazija, igyverrdindama
funkcijas, turi teisę:

24. 1, parinkti rrrokyrrro rnetodus

jai pavestus tikslus ir użdavinius, atlikdama jai priskiftas

ir nrokyrrrosi veiklos btrdr"rs;
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24.2. ktrrli rraujus nrokynro ir nrokynrosi nrodelius, użtikrinanćius kokYbiŚką iŚsilavininrą;

24.3. bendraclarbiauti su savo veiklai itakos turirróiais fiziniais ir juridiniais asmeninris;

24.4. vykdyti śalies ir tarptautinius śvietinro projekttrs;

24.5. stoti ir jtrrigtis iasociacijas. dalyvauti jq veikloje:
ż4.6. gańi puruńą Lietuvos Respublikos labclaros ir paramos istatynro nustatyta tvarka;

24.7 . vykdyti vieśuosius pirkirnus;
24.7. rratrclotis kitomis teises aktq suteiktonris teiserrris.

25. Ginrnazija, igyverrdindarna iśkeltus tikslus ir użdavinius, atlikdanra jai priskirtas

funkcij as, privalo rrżtikrirrti :- 
zś.l. sveiką, saugią, użkertanćią kelią smur1o, prievafios apraiŚkorrrs ir' Żalirrgierrrs

iproćiarns ugdynro aplirrką;
25.2. śvietimo programq vykdyrrrą;

25.3. atvirunrą vietos bendruomerrei ;

25.4. rrrokynro sutarties sudarymą il sutarlq isipareigoj imr1 vykdymą;

25.5. geros kokybes śvietimą.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

ż6. Gtmnazijos veikla organizuojarna pagal:

26.1. direktóriaus patvirtintą gimrrazijos strategini planą, kuriarrr yra pritarusios GinTrrazijos

taryba ir Vilr'iaus rajorro savivaldybes vykdorrroji institucija ar jos igaliotas asmllo,

ż6.2. direktoriaus patvirtirrtą Gimrrazijos rrretin! veiklos planą, kuriam yra Pritanrsi

Girrrrrazijos taryba;
26.3. direktoriaus patvirtintą Ginrnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos

taryba ir Vilniaus rajono savivaldybes vykdonroji institucija ar jos igaliotas asnuo.

ż7 . Ginnazijai vadovauja direktorius:
27.1. Ginrnazijos direktorius skiriamas ipareigas konkurso b|rdrr ir atleidŻiarnas iŚ jq teises

aktq nustatyta tvalka:' 
21.ż. Ginnazijos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Vilniaus rajono

savivaldybes tarybai, savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui.

28. Gimrrazijos direktorius:
28.1. vaclovatr|a Ginrrrazijos strateginio ir metirrio veiklos planq rengimui, juos tvirtina,

vadovauja jt1 vykdyrrrui, orgarrizuoja ir koordirruoja Girrrnazijos veiklą pavestonls ftrnkcijorrrs

atlikti, użdaviniarrri igyvendirrti, analizuoja ir vertina Girrrnazijos veiklą, rnaterialinius ir

intelektirrius iśtekl iLls;

28.2. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka skiria ir

atleidżia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujanćius asmenis ir aptarnaujanti Personalą,
skatina juos, skiria jierrrs drausnrines nuobaudas;

28.3. tvirtirra Girnnazijos darbuotojq pareigybiq aplaśymus;

28.4. atsako uż infortrracijos skeibinrą, denrokratini śvietimo istaigos valdynrą, uŻtiklina

bendradarbiavinru gr.istus santykius, mokytojo etikos normu laikyrrrąsi, skaidriai Priimanrus
sprendirnus, bendruómenćs rrariq informavimą, pedagoginio ir nepedagogit'tio Personalo Profesini
tóbulejirną, sveiką, saugią, uźkertarrćią kelią bet kokioms smulto, prievafios apraiŚkorns ir

żalirrgiems iproćiarrrs aplirrką;
28.5. analir.ro.1u Gimnazijos veiklos ir valdymo iśtekliq bfrklę ir atsako uŻ Gimnazijos

veiklos rezultatl-ts;
28,6. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraśynre nustatytas funkcijas;

28.7. rrustato Girrrrrazijos tikslus, użdavinius, funkcijas;
28.8. organizuoja Girrrnazijos darbą, kad btrtq igyvendintas Girnnazijos tikslas ir

atliekamos nustatytos furrkcij os;

28.9. tvirtina Ginrnazijos strukttrrą ir darbuotojq pareigybiq sąraśą, nevirŚijarrt nustatyto

didżiausio leistino pareigybiq skaićiaus;
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28.i0. pr-iin-ra nrokirrius Vilniaus rajorro savivaldybes tarybos nustaty'ta tvarka ir sudalo

nrokymo sutartis;
]8.1 1 . tvirtina Ginrnazijos darbo tvarkos taisykles:

28.I2. sudaro rrrokiniarrrs ir darbuotoianrs saugias ir sveikatai rrekenksningas darbo

sall,gas visais su tnokynrusi ir darbu susijusiais aspektais;

ż8.13. leidźia isakynrus, korrtroliuoja jq vykdynią;

28.14. sudaro tomisijas, darbo grupes, nretodines grupes. metodinę tarybą;

28.15. sudaro Gimrrazijos vardu sutartis Gimrrazijos funkcijorrrs vYkdYti;

28.16, orgarrizuoja Girrrrrazijos dokumerrtq saugojimą ir valdyrrrą teises aktq rrustatYta

tvarka;
ż8.11.teises aktq nustatyta tvarka valdo, narrdoja Girnrrazijos turlą, leŚas ir jais disPonuoja,

r[pinasi intelektirriais, rnaterialiniais, finarrsiniais, infornraciniais iŚtekliais, uŻtikrina jq oPtirrralq

valdyrną ir rraudoj irrrą;

28.18. r-ńpinasi rnetodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu. sudaro

jierns sąlygas keiti kvalifikaciją. nrokytojarrls ir kitienrs pedagoginianrs darbuotojarrrs galinrYbę

atestuotis-ii orgarrizuoja jq atestaciją śvietirrro ir rnokslo nrinistro nustatYta tvarka;

28.I9. inicijuoja Gimrrazijos savivaldos irrstitucijtl sudarymą ir skatirra jq veiklą;

ż8.2O. beniraiarbiauja Śu nrokirriq tevais (globejais), pagalbą mokiniui, mokYtojui ir

gimnazijai teikianćiomis istaigorrris, teritorinćnris policiIos, socialiniq paslaugt1, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijorrris, dirbanĆiomis vaiko teisir-1

apsaugos srityje;
28.21 . atstovauja Girrrrraziją kitose irrstitucijose;

ż8.2ż. dali savo fuirkcijqióir., aktll nlistatyta tvarka gali skirti direktoriaus pavaduotojui

ugdymui;
28.23. nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis,

29. Direktorius atsako:

29.t. rrż infonnacijos skelbirną apie vykdomas istaigoje formaliojo ir

śvietirrro progranas, jrł pasiriŃirno galirnybes, prierrrimo sąlygas, mokytojq

svarbiausius istaigos viłaus isiverlininro ir iśorinio veńinimo rezultatus. Gimnazijos

tradicij as ir pasiekir-rrus;
ż9.ż. uż derrroklatirri ugdyrno istaigos valdymą;

29 .3 . lżrrrokyojo etikos llormq laikymąsi;
29 .4. lż skaidriai priirrramus sprendinrtrs;

ż9.5. uż bendruonenćs nariq irrfornravinrą;

29 . 6 . ttż pedago girri o ir nepedago ginio personal o profe sirri tobulej irrrą ;

ż9.7. uż sveiką, saugią, uźkertarrćią kelią bet kokiorns smurto, prievartos apraiśkonrs ir

żalirrgiems iproćiams apIirrką;- 
29.8.uż gerą ii veiksrrrirrgą vaiko rrrinirrralios prieźi[ros prierrronitligyvendinirną;

ż9.9. uż Lietuvos Respublikos istatynrq ir kitq teisćs aktq laikyrnąsi;

29.1O. uź Ginrrrazijos veiklos rezultatus;

ż9 .1J . uź bendradarbiavimu gri stq s antykiq rrżtikrininrą,

30. Girnrrazijos mokyojq metodirrei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodirrĆs

grupes ir Metodirre taryba.
31. Metodirrós grupes skirtos mokyojanrs kartu su pagalbos nrokirriui specialistais

pasirerrgti ugdyti n-rokiniń: plarrtroti ir aptarti ugdynro turini $rogralTlas, mokynro ir mokYnrosi

inetodui, koirtekstą, rnokirriq pasiekinrq ir pażangos vefiininro b|tdus, mokyrno (-si) ir ugdYrrro (-si)

priertrones bei patyrinrą, kur! mokiniai sukal-rpia ugdynro procese), pritaikyti ji rrrokiniq

individualioms reik,nems, rragrirreti praktir-rę veiklą, pletoti mokytojq Profesirres veiklos

konrpetencijas, sucleriŃas su Gimrrazijos strategirriais tikslais, ir kartu siekti mokirriq ir Gimnazijos

pażangos.
3ż, Metoclirre taryba nustato mokytojr4 r-lretodinćs veiklos prioritetus, mokYtojq

kvalifikacijos tobr_rlinir'ro poreikir-rs, inicijr-ioja peclagoginiq itrovacijL1 diegirną Ginrrazijoje, teikia

neformaliojo
kvalifikaciją,

bendruomenćs
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Girrrrrazijos direktoriui suderintus rnetodiniq grr"rpit1 sil,rlymus del ugdymo turinio formavirrro ir io
i gyvendirrirrio organizavimo gerinirno.

33. Metodinę tarybą sudaro metodiniq grupiq pirmir-rirrkai. Metodirrei tarybai vadovauia
tarl'bos nariq iśrinktas pirnrirrinkas, o jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdyrrrr_ri.

34. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq rrrokomqjt1 dalykq rrrokytojai, Metodirrei
grupei vadovauja grupes nariq iśrirrktas pirnrirrinkas.

35. Metodirriq grr-rpiq veiklą organizuoja Metodines grllpes pirminirrkas, o koordinr_ro.|a
direktoriaus pavaduotojas ugdyrrrui.

36. Girnnazijos rrretodine taryba ir nretodines grupes veikia pagal direktoriaus patvirtintus
metodines tarybos ir nretodirriq grupiq nuostatus,

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

37. GinrrrazIjoje vęikia girrrnazijos savivaldos institucijos: Gimrrazijos taryba. Mok5,tojq
taryba, Mokirritltaryba, Ginrrrazijos tevq korrritetas, klasiq tevq komitetai.

38. Girrrrrazijos taryba - aukśćiausioji Girrrnaziios savivaldos institucija, atstovaujantis
rr-rokiniarns, mokytojanrs, jq tevq (globejq) ir vietos bendruomenei.

38.i. Ginrnazijos Taryba sudaroma iś 9 rrarir1: 3 nrokytojq,3 tćvt1,3 rrrokirriq. Ginrrrazijos
tarybo s nuo status tvirtirra Girnrrazij os direktorius ;

38.2. tevus i Ginrrrazijos tarybą renka Girrrrraziios tevq konritetas, nrokytojus - Mokytojq
taryba, rnokirrius - Mokirrir1 taryba atviru balsavinru balsq dauguna;

38.3. Ginrnazijos tarybai vadovar-rja pirmininkas, Pirnrirrinką rerrka ir atśaukia Gimnazijos
tarybos nariai atviru balsavirlu pirnrojo posedżio nretu. Mokirrys negali buti Gimllazijos tarybos
pirrnininku. Gimrrazijos direktorius. jo pavaduotojai gali btrti Gimnazijos tarybos nariais. taćiau
negali buti Girrrrrazijos tarybos pirrr. irrinkais.

38.4. Girr-rrrazijos tarybos nari gali atśaukti ji iśr,ilrkusi irrstitucija. I atśaukto nario vietą
iśrenkamas naujas nalys.

38.5. Gimnazijos tarybos dokumentus pagal dokrrmentacijos plarrą ir dokunrentq valdyrrro
taisykles tvarko Gimnazijos tarybos sekretorius, iśrelrkanras iś Girrrnazijos tarybos rrariq atvirtr
balsavinu balsq daugtrrna.

3 8. 6. Girrrrrazij o s taryba renkama dvej ierrrs kal errdoriniams metams ;

38.7. Girrrrrazijos direktorius, jeigrr nera Ginrnazijos talybos narys, Gimnazijos tarybos
posedżiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisernis; posedis yra teisćtas, jeijame dalyvauja 2/3 visq
jos nariq; nutarinrai priimarrri dalyvaujanćiqiq balsq daugunra;

38.8. Gimrrazijos tarybos posedi śaukia pirrrrinirrkas savo iniciatyva arba Ginrnazijos
tarybos nutarinru. Girrrrrazijos tarybos posedi gali inicijuoti Ginrnazijos direktoritrs, clirektoriaus
pavaduotoj as ugdyrlrui.

38.9, Girrrrrazijos tarybos pasedżiai śaukiarni ne rećiau kaip 3 katlus per tnetus. Prireikus
gali btrti suśauktas neeilinis Gimnazijos tarybos posedis.

38,10. I Ginrrrazijos tarybos posedżius gali b|rti kviećiami kitq Girr.rrazijos savivaldos
institucijq atstovai, admirristracija, rnokytojai, ugdytirriq tevai (globejai, rtrpintojai) ir kiti asrrrenys,

39. Girrrrrazijos taryba:
39,1. teikia si|rlynrus del Girnrrazijos strategirriq tikslq, uźdavirriq ir jq igyverrdirrirrro

priemoniq;
39.2. aprobuoja Girrrnazijos strategini planą, rrretini Girnnazijos veiklos planą, Gimnazijos

ugdyrno planą, Ginrrrazijos nuostatus bei kitus Gimrrazijos veiklą reglamentuojanćius dokumentus;
39.3. irricijuoja Girnrrazijos bendruonrenes ir visuornenćs bendravimą, telkia Gimrrazijos

bendruomenę Ginrnazijos użdavinianrs spręsti, ugdo, pletoja Girrrrrazijos kult[rą;
39.4. vertirra Gimrrazijos vadovq veiklą, pareikśdama nuomonę apie vadovt1 ketinirrrus

atestuotis;
39.5. skiria atstovus i nrokytojq atestacijos komisiją;
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39.6. teikia si[lyrnus del Gimr'azijos darbo tobulir-rirrro, saugi1-1 darbo, nrokirrir4 ugdynro ir
globos sąl}gll sudarynro, talkina irrforrrruojant GinTrrazijos nraterialinius ir intelektirrius iśteklius;

39.7. pritaria Girrnazijos pajarriq ir iślaidq sąmatai, arralizuoja l_rkinę, finarisinę veiklą;
39.8. aptaria siulyn.us del vadoveliq użsakynro, mokirriq żiniq ir gebejimq vertininro

sistemos parinkinro, papildorrros veiklos ir rerrgirriq organizavinro klausimus;
39.9. rnokytojq tarybos teikinru svarsto mokirriq śalinirno iś Gimnazijos klausinrus;
39.10. teikia pasiDlymus del rrrokytojq darbo kr|rviq paskirstyrrro;
39.11. naglineja ir vertina Gimrrazijos psichologirrio nrikroklinrato. derrrokratiniq sarrtykiq

formavinrąsi, irricijuoja Girrrnazijos" śeimos, visl;omenes bendraclarbiavinrą. analizuoja
berrdradarbiavino galirrrybes ir patirti, inicijuoja jo fornras, teikia sitrlyrr'r-rs Gimnaziios vadovybei;

39.I2. iriicijuoja Nuostatq keitimą ir papildyną;
, 39.13, sprendżia kitus klausirnus, kurie rrepliskiriarni kitq Girnrrazijos savivaldos institucijq

ar administracij os korrrpetencij ai.
40. Ginrnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti Gimnazijos tarybos posćdżiuose.
4l. Gimnazijos taryba gali sustabdyti kitr1 Girnnazijos savivaldos institucijt1 sprerrdinrq

igyverrdininrą, kol jq teisingunrą ir teisetunrą iśtirs korrrpetentingos institucijos.
42. Girrrrrazijos tarybos nariai ttrri teisę garrti visą irrformaciją apie Gimrrazijos veiklą.
43. Girrrrrazijos tarybos nutalimai yra teiseti, jei jie neprieśtarauja teises aktanrs.
44. Gimrrazijos taryba uż savo veiklą kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos

bendruonenćs narianrs.
45. Girnrrazijos taryba - nuolat veikiarrti Girnrrazijos savivaldos institucija, svarstanti

mokirriq ugdynro rezultatus, pedagogirres veiklos tobrrlinimo fornras ir metodus. .Ią sudaro
Girnnazijos direktorius, pavaduotojai ugdyniui, visi Gimrrazijoje dirbantys mokytojai, logopeclas.
psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, visuomenćs sveikatos prieżiDros
specialistas, bibliotekininkas.

46. Mokytojq tarybai vadovauja Girr-rrraziios direktorius, jei jo nćra - Ginirrazijos
direktoriaus parladuotoj as ugdl,mui.

47. Mokytojq tarybos dokumetrtus pagal dokunrentacijos planą ir dokunrentq valdyrrro
taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, iśrenkanras atviru balsavirrru balsq daugunra.

48. Mokytojq tarybos posedżiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne mażiau kaip 2l3
mokytojq tarybos rrariq. Nutarinrai priinranri posedyje dalyvaujanćiqjq balsi1 dauguma. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, sprerrdżiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirrrrininkui.

49. Mokytojq tarybos posedżiai śarrkiarni prasidedarrt ir baigiantis rnokslo metatns, taip pat
ne rećiau kaip vierrą kartą per pusmeti. Prireikus gali b[ti suśauktas neeilinis mokytojq tarybos
posedis.

50. I rnokytojq tarybos posedżius gali b|lti kviećiarni ir kitq Gimnazijos savivaldos
institucijq atstovai, kiti asnrerrys. Jie turi patariarrrojo balso teisę.

5l. Mokytojq tarybos nutarimai priirrrar-rri dalyvaujarrćiqjq rrariq balsq dauguma.
52. Mokytojq taryba:
52. 1 . inicijuoja Ginrrrazijos kaitos pl,oceslls;
52.2. fornruoja ir koreguoja Girrrrrazijos veiklos tiksltrs ir r_rżdavinius;
52.3. aptaria aktualius śvietirrro klausinrus;
52.4. dalyvatrja plarruojant Ginrnazijos veiklą;
52.5. pritalia trgdyrno planui, istaigos veiklos planui, analizuoja jq realizavimą;
52.6. svarsto mokynro plogramq igyverrdinimą, ugdymo il nrokynro rezultatus;
52.7 , aptatia skirtirrgq gebejirnr1 nrokir.iq ugdymo organizavimo principus, jq ugdyn-ro ir

rnokymo proglamas, metodus;
52.8. kartu su gimrrazijos specialistais sprendżia nrokiniq sveikatos, saugos nrokynrosi,

poilsio ir mitybos klausimus;
52.9 . analtzuoj a rr' okiniq krDvius, nepażangumo prieżastis ;

5Ż.10. aptaria śvietinro refornros igyverrdirrimo ir pedagogirres veiklos tobulirrinro budus,
nrokytojq pedagogirres ir dalykines konrpetencij os ugdymo galirrrybes;
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52.1l. svarsto ir pliirrra nutarinrus teises aktt1 nustatytais ir Girrrnazijos dilektoriar-rs
teikiarnais klausinais ;

52,1ż. svalsto ir priirrra splendimus del rrrokiniq kelimo i aukśtesrrę klasę;
52.I3. atviru balsavimu renka atstovus i Gimnazijos tarybą;
5ż.l4. svalsto rnokytojq pedagogirrius kr|rvius. neformaliojo śvietirno organizavinrą;
52.15. vefiina Gimnazijos vadovq veiklą, reikśdama nllomonę apie vadovq ketirrimus

atestuotis;
52.16. teikia Girrrrrazijos vadovams, atestacijos komisijai sińlynr-rs dćl rnokytojq

kvalifi kacij os tobu1 inimo ;

52.I7. renka narius i rr-rokytojq atestaciios konrisiją.
53. Mokytojq tarybos teisćs:
53.1. gauti iś Ginrr-raziios adrrrinistracijos visą irrfornraciią apie Ginrnazijos veiklą;
5 3 .2. dalyvarrti kitq Girr-rnazij os savivaldo s institucii l"1 veikloj e.

54. Gimrrazijoje veikia mokirriq tarvba.
55. Mokiniq taryba yra aukśćiausia rnokitriq savivaldos institucija, atstovaujanti visienrs

Girrrrrazij o s tnokirri arrrs.

56. Mokirriq taryba:
56.1. pagal korrrpeterrciją irricijuoja ir orgarrizrroja neforrrralrfii rrrokiniq ugdyrrrą,

laisvalaiki, socialirrę veiklą ir paranrą;
56.2. priir'ra spretrdimus dćl nrokiniq pasitarirrrq, susirirrkirrrr1 aT kitokiq sarrrblrriq

suśaukirrro;
56.3. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijonris,

socialirriais paftneriais, kitq rrrokykltl rrrokiniq savivaldos institucijonris:
56.4. inicijuoja rrrokiniq elgesio taisykliq kDrirną, svarstynrą ir prienrirrrą, priżińri jq

laikymąsi;
56.5. padeda orgarrizuoti mokirrir1 socialines pagalbos veiklą. olganizuoja drausn-rós ir

trlarkos palaikyrno Girnnazij oj e, żalirrgq iproćit1 prevencij os akcij as;

56.6. svarsto ir suderina su Gimnazijos vadovybe, tvirlirra svarbiausit1 Girrrnazijos rerrginiq
planus;

56.7. irricijrroja ir orgarrizr-roja mokiniq atstovt1 lirrkirrrą i Ginrrrazijos tarybą.
57. Mokiniq tarybos veikią reglanentuoja mokiniq tarybos nuostatai, kuriuos, suderinus stt

Ginrnazijos taryba, tvirtina Gimnazij os direktorius.
58. Deśimt rnokirriq tarybos nariq renkanri iś 8 - 12 kiasiq rrrokirriq (po 2 mokirrir,rs iś

kiekvienos klases) atviru balsavirrru visuotiniame mokinit1 susirinkirne.
59. Mokiniq tarybos atstovai renkami 2 (dvejq) rnokslo metq laikotarpiui.
60. Mokirriq talybos veiklai vadovauja pirnrinirrkas, janr nesant pirminiŃo

pavaduotojas. Mokirrirl tarybos veiklą koordirruoja Ginrrazijos direktoriaus paskirti rnokytojai,
61. Mokirriq tarybos pirrrrirrirrkas, pavaduotojas, sekretorius renkanri balsq daugurrra

tarybos posedyje atviro balsavirrro nretu.

62. Mokirriq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos nuostatq nustatyta tvarka,
63. Klasese reŃarni klasiq seni[nai. Jie renkanri vienierrrs rrrokslo metams klases nrokir-rir1

susirirrkime atviru balsavimtr.
64. Girrrrrazloje veikia tćvq savivaldos irrstitucijos * Gimnazijos tevr-1 korrritetas, kuris

atstovauja nrokir-riq tćvams (globejan-rs) ir klasir1 rrrokinir"1 tevq komitetai, kurie berrdradarbiar"lja su
klases aukletoj u, mokytoj ais, kitomis Girrrrrazij o s savivaldos institucij orrris.

65. Gimnazijos tevq kornitetas susideda iś klasiq tevl} atstovq. Kiekvienos klases tćvai
iśrerrka po vierrą atstovą i Girrrnazijos tevq konritetą.

66. Ginrrrazijos tevr1 komiteto nariai atviru balsavinru renka pirmirrirrką.
67. Ginrrrazijos tevr4 konriteto susirirrkinrai yra kviećiarni prireikus, bet ne rećiau kaip du

kartus per metus.
6B. Gimrrazijos tćvq korrritetas gali:
68.1. steigti Gimnazijos tevq forrdą (isteigus jam vadovauja ir vykdo darbą);
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68.2. irricijuoti Ginrrrazijos patalpt1 renronto darbus;
68.3. teikti si[ilyrrrus clel ugdyno proceso ir mokirriq laisvalaikio organizavinro Girr-rrrazijos

tarybai, Mokytoj11 tarybai ;

68.4. bendradarbiauti sll kitorrris Girrrrrazijos savivaidos irrstitucijorrris sprerrdżiarrt
iśkilusias problemas ir opiausius Girrnazijos gyvenirno klausinrus;

68.5. orgarrizuoti tevq budejimą Gir-rrnazijos rerrginiuose;
6 8 . 6, talkininkar-rti Girrrrrazi i ai ie śkarrt renrej q ;

69. Tevq korniteto nariai apie savo veiklą infornruoja juos rinkusius berrclruomenćs nadus.
70. Klasitl tevq konritetai susideda iś 3 nariq, iśrirrktq klasiq tevq susirinkimuose.
71. Klasiq tevq komitetai:
71.1. padeda klasiq vadovanrs spręsti Dkinius, klases lenginiq organizavimo klausinrus,

kurti edukacinę aplirrką, organizuoti iśvykas;
7L.2. aptaria su klasiq l,adovais nokirrir1 lankonrumo, elgesio ir pażanguno, sauglllllo,

rrraitinirrro klal-r simus ;

] 1.3. berrdradarbiauja sll Girrrllazijos tevll korrritettr, mokytojais. Girrrnaziios
adrnirristracij a.

Jż. Gtmnazijos savivaldos irrstituciios veikia bendradarbiaudatrros tarpusavyje ir su kitornis
Gimrrazij os savivaldos irrstitucij orrri s.

73. Girrrrrazija prireikus gali keisti Girrrnazijoje susifornravusią savivaldos instituciit1
sisterrrą.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBĄ, JIJ DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

74. Darbuotojai priirrrarrri ! darbą girrrnazijoje ir atleidźiami iś jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

75. Girrrrrazijos darbuotojarrrs uż darbą nrokanra Lietrrvos Respublikos istatymq ir kitt1
teises aktq nustatyta tvarka.

]6. Girrrnazijos clirektolius. jo pavaduotojas ugdyrrrui ir mokytojai atestuojasi ir
kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos śvietinro ir rT-rokslo ministro nustatl,ta tvarka.

vII. GIMNAZIJOS TURTAS, LEŚOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, ptNłxstxBs
VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŹtUna

77. Girnrrazija valdo patikejirno teise perduotą savivaldybes turtą, ji naudoja ir disporruoja
juo pagal istatymus Vilniaus rajorro savivaldybes tarybos priirrrtq nutalimq nustatyta tvarka.

78. Girnrrazijos leśos:
78.1. r,alstybes biudżeto speciaiiqjq tikslirriq dotacijq savivaldybes bir_rdżetui skirtos leśos

ir Vilrriaus rajono savivaldybes biudżeto leśos, skirianros pagal patvirlintas sąnratas;
78.2. pajarrros rrż teikiamas paslaugas;
78.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenll dovanotos ar kitaip teisetais

brrdais perduotos 1ćśos, tiksiines paskirties 1eśos pagal pavedinrus;
78.4. projektines leśos;
78,5. kitos teisetu btrdu igytos leśos.
79. Leśos trauclojamos teisćs aktq nustatyta tvarka.
80. Girrrrrazija buiralterinę apskaitą organizuoja ir firransirrę atskaitomybę tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
81 . Girrrnazijos finansine veikla kor-rtroliuojarna teisćs aktq nustatyta tvarka.
82. Girnnazijos veiklos prieżiDrą teises aktq nustatyta tvarka atlieka Vilniar,rs rajorro

savivaldybes vykdorrroji institucija, prireikus pasitelkclanra iśorinius verlintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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83. Gimnazija turi
informacija apie Gimnazijos

svetainę, atitinkanćią teises aktq nustatytus
skelbiama Gimnazijos direktoriaus nustatyta

reikalavimus.
tvarka. vieśi

PraneŚimai skelbiami gimnazijos internetiniame puslapyje, kvietimuose, skelbimuose, gimnazijos
intbrmaciniuose stelrduose, periodineje spaudo.ie.

84. Nuostatq pakeitimus ar papildymus gali inicijuoti savininko teises ir pareigas
igYvendinanti institttcija, Gimnazijos taryba bei Gimnazijos direktorius atsiżvelgdami i lvykLrsiuspokyćius del GimnaziIos statr-rso pakeitin-ro ir kitas prieżastis.

85. Gimrrazijos nuostatus. jr-1 pakeitilllrs ar papildymus savo
rajono savivaldybes taryba, GimrraziIos tarybai pritarus.

sprendimu tvirtina Vilniaus

86, Gimnazi ja reorganizuo.iarna. pertvarkoma arba vykdoma Gimnazijos strukt|rros
pertvarka ar likviduojarna teisćs aktq nustaty,ta tvarka.

87. Praneśirrrai apie Gimnazijos likvidavin'ą. reorganizavlmą ar pertvarkymą bei kitais
Lietuvos ResPublikos bitldżetiniq istaigq ir kituose istatyrrruose numatytais atvejais !statyrnL1
nustatYta tvarka ir terminais skelbianri vieśai (Lietuvos teritorijoje leidżiamame dieriraśtyje) arba
PraneŚama visiems istatymq numatytiems asmenis pasiraśytinai ir (arba) registruotu laiśku.

88. VieŚi praneŚimai, kuriuos, vadovaujantis śiais Nuostatais ar Lietuvos Respublikos
teises aktais. reikia paskelbti vieśai, skelbiami Gimnazijos interneto svetaine.je
www.obrenlbsl<ic,l. v i l n i ar-tsr.l ln. l t.

f,;*//o.,i U/Ł,ń 
dŹrń"rb- W

SUDERINTA
Vilniaus r. Maiśiagalos kurr-r. .Iuzefo Obrembskio
vidurines mokyklos tarybos ż014 m. gegużes 9 d.
posedżio protokolir' iu nutarimu
(Protokolas Nr. V2-02)


