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2021 m. geguZes 6 d. protokolo Nr. 5

sprendimu

ISTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo Urb5io progimnazijos istatai (toliau - istatai) reglamentuoja Kauno

Juozo UrbSio progimnazijos (toliau - progimnazijos) teising form4, priklausomybg, dalininkus,

dalininkq teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, grupg ir tip4, pagrinding paskirti

mokymo kalb4 ir formas, veiklos teisini pagrindq, sriti ir ruSis, tiksl1, uidavinius, funkcijas,

mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, progimnazijos teises, veiklos

organizavim4 ir valdymq, naujq dalininkq priemimo, dalininko teisiq perleidimo kitiems

asmenims, dalininkq ina5q perdavimo progimnazijai tvark4, visuotinio dalininkq susirinkimo

kompetencij4, progimnazijos bendruomenes nariq teises, pareigas ir atsakomybg, progimnazijos

savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4, progimnazijos turt4, le5as,

jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo

tvark4.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas - Kauno Juozo Urb5io progimnazija,

sutrumpintas pavadinimas - Juozo Urb5io progimnazija, juridinio asmens kodas 190137074.

3. Svietimo istaiga vykdo VieSosios istaigos Kauno Juozo Urb5io progimnazijos veikl4,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Sventojo Sosto sutartimi del bendradarbiavimo Svietimo

ir kulttros srityje ir iteisint4 2009 m. kovo 19 d. Kauno savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T-

191 pertvarkant savivaldybes biudZeting istaig4 Kauno Juozo UrbSio viduring mokykl4 i vie54j4

istaigq, yra Sios istaigos teisiq ir isipareigojimq peremeja ir tgseja.

4. Progimnazija yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis

asmuo. Progimnazijos teisine forma vie5oji istaiga. Progimnazijos priklausomybe

savivaldybes mokykla.

5. Mokyklos steigejai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldybe, Laisves al. 96, LT-

44251 Kaunas, kodas 111106319 ir Kauno arkivyskupijos kurija, Rotu5es a. l4A,LT-44279,

Kaunas, kodas 190954165. Progimnazijos dalininkq turtines ir neturtines teises ir pareigas
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iglvendinandios institucijos - Kauno miesto savivaldybes administracijos direktorius ir Kauno

arkivyskupijos kurija. Jq kompetencijq nustato Lietuvos Respublikos viesqiq istaigq istatymas ir

Sie istatai.

6. Progimnazijos buveine _Paftizan,4 g. 68, LT.49367, Kaunas.

7, Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla'

8. Svietimo istaigos tipas - progimnaziia'

9. pagrindine progimnazijos paskirtis - progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokykla'

progimnazija vykdo prieSmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirm4i4 dali'

Mokymo kalba - lietuviq. Mokymo formos: grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

9.1. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo

bldu, ir (ar) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo btdu;

9.2. pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu, savaranki5ku ir (ar)

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo budais bei ugdymosi Seimoje mokymo

proceso or ganizavimo b[du.

10. progimnazijos mokiniams isduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

1 0. i. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

10.2. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

10.3. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas (baigusiems pradinio ugdymo

indivi duali zuotq Pro gramq) ;

10.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas'

11. progimnazija turi s4skaitas bankuose, antspaudq su savivaldybes herbu ir savo

pavadinimu.

12. progim nazijasavo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos teises aktais, Kauno miesto savivaldybes institucijq teises aktais ir Siais istatais.

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU

rSuavrvrns

13. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos ru5ys pagal Ekonomines veiklos rfiSiq

klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriau s 2007 m. spalio 3 1 d. isakymu Nr. DI-226 lzin',2007 , Nr. 1 19-4877):
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13.1. pagrindines Svietimo veiklos rflSys;

13'1.1. pagrindinis ugdymas' kodas 85'31'10;

13.l.2.pradinis ugdymas' kodas 85'20;

13.1.3' priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas' kodas 85'10'20;

13.2. kitos Svietimo veiklos rflSys:

13.2.L kulturinis Svietimas' kodas 85'52;

13.2.2'sportinis ir rekreacinis Svietimas' kodas 85'51;

13 .2.3'kitas niekur nepriskirtas Svietimas' kodas 85'59'

13.3. Kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:

13.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas' kodas 56'29;

13.3'z'vaikq dienos prieZiflros veikla' kodas 88'91;

13.3.3' vaikq poilsio stovyklq veikla' kodas 55'20'20;

13.3 ' 'bibliotekq ir archyvq veikla' kodas 91'01;

l3.4.kitapramogqirpoilsioorganizavimoveikla'kodas93'29'

14. Progimnazijos tikslas - vystant Katalikisko ugdymo sistemos sampratos elementus:

suteikti mokiniui dorinos, sociokultflrines ir pilietines brandos pagrindus, bendr4ii rastingum4'

technologinio rastingumo pradmenis, ugdyti tautini sQmoningumq' isugdyti siekimQ ir gebejimq

apsisprEsti, pasirinkti ir mokytis toliau'

1 5. Progimnazij os uZdaviniai visoms vykdomoms programoms:

l5.l.vadovaujantisLietuvosRespublikosSvietimo,moksloirsportoministro

patvirtintomis Bendrosiomis programomis bei katalikisko ugdymo sistemos samprata'

atsiZvergiant i Kauno miesto savivaldybes, Kauno arkivyskupijos kuriios, progimnazijos

bendruomenes reikmes, mokiniq poreikius ir interesus konkretinti ir individualizuoti ugdymo

turinipaga|Kataliki5kougdymosistemoselementusapibreZtusintegralausugdymo,grindZiamo

bendrystes pedago gika principais ;

15.2. bendradarbiaujant Su vaikq tevais (globejais, rflpintojais), vadovaujantis

kriksdioniskaisiaisprincipais,ugdyiZmogq,pajogr}sprgstisavoirvisuomenesgyvenimo

problemas, pozitytialkeisti Lietuvos tikrovg, kflrybi.kai atsakyti i Siuolaikinio pasaulio i..[kius,

gebantf iprasminti savo gyvenim4 dabarties tikroveje;

15.3. suformuoti vertybines nuostatas' kurios ugdytrl Zmogq'

gyvenim4, tobulinti savo gebejimu'' turinti savo asmeninq' pilietinq

kompetencij4,sugebant!sekmingaidirbtiirk[rybingaidalyvauti

norinti mokYtis vis4

ir socialinq kultfirinq

Lietuvos Pilietiniame,

kulturiniame, dvasiniame ir socialiniame gyverume;

l5.4.sudarytimokiniamss4lygasperimtigimtosioskalbos'Siuolaikiniqvisuomendsir

gamtosmokslqZiniqpagrindus,pradiniustechniniusirtechnologinius'praktinesveiklos
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igIdZius, Europos religing ir filosofing patirti, perprasti pagrindines politines ideologijas ir

ekonomines teorijas, igyti esteting nuovok4 ir Europos Zmogui reikalingus kalbines

komunikacij os gebej imus, istori5kai pagrist4 Vakarq kultDros supratim4;

15.5. skatinti mokiniq lygybE ir solidarum4 su Zmonemis, turindiais skirtingus

gebejimus, kitokias socialines ir fizines galimybes nei dauguma, siekti socialinio mokiniq

solidarumo, mokyti teikti socialing param4 artimiesiems.

16. Prie5mokyklinio ugdymo tikslas - laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyti

aktyvq, savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4, sudaryti

prielaidas tolesniam sekmingam ugdymuisi progimnazijoje.

17. Progimnazijos vykdomos pradinio ugdymo programos uZdaviniai

17.1. i5ugdyti sveik4, aktyvq, klrybing4, elementaraus ra5tingumo ir socialiniq,

paZintiniq veiklos gebejimq ir vertybiniq nuostatq pagrindus igrjusi vaik4;

17.2. sukurti ugdymui (-si) palankq psichologini klimat4 ir ugdymo (-si) erdvg;

17.3. ugdymo procese atsiZvelgti i individualius vaiko ir jo aplinkos fizinius,

psicholo ginius, sociokulturinius ypatumus ;

17.4. taikyti ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius

ypatumus, ugdymo srities specifik4;

17 .5. sukurti ugdymo turini, atitinkanti, jaunesniojo mokyklinio amZiaus vaikq raidos

ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus, laikyti lygiaverdiai svarbiomis pradinio ugdymo

turin! sudarandias sritis: kalbini ugdym4 (gimtoji, uZsienio kalbos, ankstyvasis uZsienio kalbq

mokymasis), dorini (tikyba ar etika), socialini ir gamtamokslini (pasaulio paZinimas), tiksliqjq

mokslq (matematika), menini (daile, muzika, choreografija), technologini, sveikatos (k[no

kultDra) ugdym4;

17.6. naudoti ugdymo priemones, skatinandias vaiko smalsumq, aktyvum4,

k[rybi5kum4;

17.7. taikyti psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo sistem4;

17.8. teikti neformalqii ugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybg;

17.9. teikti vaikui bltin4 pedagoging, psichologing, informacing, speciali4f4 ir kt.

pagalb4.

18. Progimnazijos vykdomos pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies uZdaviniai:

18.1. laiduojant darni4 asmens dvasiniq ir fiziniq galiq pletotg, i5ugdyti aktyvq,

savaranki5k4, atsaking4, igrjuri sociokulturinio ra5tingumo, butino sekmingai socialinei

integracijai ir tolesniam mokymuisi, pagrindus mokini;

18.2. u1til<rinti darni4 prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseleti jo dvasing kultur4,

pilietiSkum4;
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18.3. sudaryti mokiniams s4lygas iSsiugdyti asmening, paZinimo, apimandio kalbini,

matematini, gamtamokslini ir technologini ra5tingum4, ir kultUring kompetencij4, reikaling4

sekmingai sprgsti iSkylandius asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimus;

18.4. padeti mokiniams iSsiugdyti komunikacinius gebejimus, igyti informacines

kulturos, kompiuterinio raStingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo ir ateities

poreikius;

18.5. atskleisti ir pletoti kurybines mokiniq galias, ugdyti mening ir esteting

kompetencij 4, padeti isitraukti i kulturin! bendruomenes gyvenim4;

18.6. ugdyti mokiniq gebejim4 k[rybi5kai mqstyti, sprgsti problemas;

18.7. puoseleti mokiniq pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvumq, savaranki5kum4,

nusiteikim4 imtis atsakomybes, nuostat4 ir gebejimq mokytis vis4 gyvenim4, tobuleti.

I 9. Progimnazijos funkcijos:

19.1. formuoti ugdymo turini ir organizuoti progimnazijos darbq pagal Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendr4sias programas, bendrojo

lavinimo mokyklq bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus,

uZtikrinti ugdyrno planq igyvendinim4;

19.2. inicijuoti Svietimo programq pasirenkamqjq daliq variantus;

19.3. sudaryti formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos

poreikius tenkinandius Siq programq modulius;

I 9.4. sudaryti neformaliojo Svietimo programas;

19.5. laiduoti programos turinio lankstum4 ir varianti5kumq, programos turinio ir jo

perteikimo b0dq dermg, individualizuotq pagal mokiniq poreikius ir gebejimus programq ir

valstybes nustatytq i5silavinimo standartq atitikim4;

19.6. teikti specialiqf4 pedagoging ir speciali4j4 pagalbq specialiqjq poreikiq

mokiniams, organizuoti specialiqjq poreikiq mokiniq integruot4 mokym4 bendrojo lavinimo

klasese; sudaryti s4lygas mokiniams mokytis namuose, savaranki5kai ir Seimoje.

19.7. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

19.8. vykdyti tabako, alkoholio ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo, smurto

ir patydiq prevencij4;

19.9. vykdyti privalomo mokymosi kontrolg;

19.10. inicijuoti paramq socialiai remtinq Seimq mokiniams;

19.11. sudaryti s4lygas mokiniams ugdytis pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant

savivaldoj e, skatinti mokiniq or ganizacijq ve ikl 4 ;

19.12. kurti progimnazijos laisvalaikio ir pramogq kultur4, pletoti dalyvavim4

projeknrose, atlikti reikalingus tyrimus;
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19.13. kurti progimnazijoje moderni4 informavimo sistem4;

19.14. kurti progimnazijqkaip vietos bendruomenes kulttiros Zidini;

19.15. vykdyti progimnazijos veiklos kokybes isivertinim4.

19.16. nuolat kontroliuoti, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus mokytojai,

kiti darbuotojai, mokiniai ir progimnazijos partneriai;

19.17. teises aktq nustatyta tvarka vykdyti vaiko minimalios prieZiiiros priemones,

steigia progimnazijos vaiko gerovds komisij4, kuri organizuojair koordinuoja prevencini darb4,

Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaikui ugdymo aplinkos k[rim4 ir atlieka kitas

su vaiko gerove susijusias funkcijas;

19.18. atlikti kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose numatytas funkcijas.

20. Progimnazijos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys paZymejimai i5duodami

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo, Svietimo ir mokslo ministro nusta[rta tvarka.

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

21. Progimnazija gali tureti ir igyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios

:eprieStarauja jos istatams ir jos veiklos tikslams. Progimnazija, igyvendindama jai pavestus

:-islus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisg:

21.1. sudary.ti mokymo sutartis;

21.2. Tstatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir klubus, dalyvauti jq veikloje;

21.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bDdus;

2l .4. vykdyti neformalioj o Svietimo programas;

21.5. LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatl.tatvarka dalyvauti Salies ir
:.-tautiniuose Svietimo projektuose;

21.6. teises aktq nustatyta tvarka teikti investiciniq projektq parai5kas Europos

S. unsos finansinei paramai gauti;

21.7 . gauli paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta

. . -:- -\J.

21.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

. -::.-<tontis teisemis.

ll. Pro-eimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius. atlikdama jai

:...-<:ras funkcijas, privalo:

22.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurlo, prievarros aprai5koms ir
:=..: :iems iprodiams aplink4;
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22.2. teikti geros kokybes Svietim4;

22,3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, Svietimo programas;

22.4. palaikyti ry5ius su vietos bendruomene;

22.5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;

22.6. sudaryti palankias veiklos s4lygas progimnazijoje veikiandioms mokiniq ir

jaunimo organizacijoms, leisti mokiniams laisvu nuo ugdymo proceso metu, naudotis

progimnazijos erdvemis, patalpomis, lranga ir turtu, laikantis progimnazijoje nustatytos tvarkos

ir s4lygq, nekenkiant progimnazijos interesams, laikantis sanitariniq-higieniniq, saugaus

naudoj imo(si) reikalavimq, tausoj ant turt4.

223. uZtikrinti progimnazijos vaiko geroves komisijos veikl4 igyvendinant teises

aktq nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Progimnazij os veiklos otganizavimo teisinis pagrindas :

23.1. Progimnazijos strateginis planas, parengtas ir, pritarus progimnazijos tarybai ir

visuotiniam dalininkq susirinkimui, patvirtintas progimnazijos direktoriaus;

23.2. Progimnazijos metinis veiklos planas, parengtas ir pritarus progimnazijos

tarybai, patvirtintas pro gimnazij os direktoriaus ;

23.3. Progimnazijos ugdymo planas, suderinus su progimnazijos taryba, patvirtintas

progimnazij os direktoriaus.

24. Progimnazijos organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas ir vienasmenis valdymo

organas - direktorius. Direktoriq skiria ir atleidLia, nustato jo darbo sutarties s4lygas visuotinis

dalininkq susirinkimas teises aktq nustatyta tvarka. Jei direktoriaus laikinai n6ra, jo funkcijas

atlieka direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybes apra5yme nurodyta 5i funkcija, arba

visuotinio dalininkq susirinkimo igaliotas asmuo.

25. Progimnazijos direktorius:

25.1. vadovauja progimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, ugdymo

planq rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

25.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidLia mokytojus, ir kitus darbuotojus, tvirtina jq

pareigybiq apra5ymus, nustato darbo apmokejimo sistem4 teises aktq nustatyta tvarka;

25.3. analiztojaprogimnazijos veiklos ir valdymo istekliq biiklE;

25 .4. tvirtina pro gimnazij os vidaus struktflr4;



25.5. nustat,''

darbuotojq Pareiglb:-

didZiausio leistino :.::' -

25.6. priima

25.7. sudaro

25.8. sudaro

susirinkimo nustatYta tvarka;

i progimnazij4 komisij4 ir tvirtina komisijos darbo

reglament4;

25.9. vadovaudamasis teises aktais, progimnazijos dokumentuose nustato mokiniq

teises, pareigas ir atsakomYbg;

25.l0.tvirtinaprogimnazijosdarbotvarkostaisykles;

Z5.lL sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

mokymosi ir darbo s4lYgas;

ZS.IZ. planuoja progimnazijos veikl4 ir vertina materialiniq ir intelektiniq iStekliq

naudojim4;

25 .13 . leidLia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;

25.14,sudarodarbogrupes,k[rybinesgrupesirkomisijas;

25,l5.sudarosutartisprogimnazijosfunkcijomsatlikti;

25.16. organizuoja progimnazijos dokumentq rengim4 ir saugojim4;

25.17. valdo ir naudoja progimnazijos turt4 ir le5as;

25.1g. rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

25 .lg . sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij 4;

25.20. organizuoja mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4 bei vertinim4'

sudaro s4lygas jq metodinei veiklai;

25.21. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su

mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalbq mokiniui, mokytojui ir progimnazijai

teikiandiomis lstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis' vaiko

teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

25.22. sudaro progimnazijos vaiko geroves komisijq ir tvirtina jos darbo reglament4;

25.23.uZtikrina ir priZifiri vaiko minimalios prieziflros priemoniq vykdym4

progimnazijoje.

25.24.atstovaujaprogimnazijaikitoseinstitucijose;

Z5.ZS. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme,

kituose istatymuose, progimnazijos istatuose, pareigybes aprasyme ir kituose teises aktuose'

26. MokYklos direktorius atsako:

. - -::' :-...- ' ;-:.-- S S:.:-S' :i ':ii:l:

. -- . ':'i". n:r lrir danlas nl]Stat\-ttr
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26.1. uL, Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si progimnazijoje;

26.2. fi, demokratini progimnazijos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus,

bendruomenes nariq informavim4;

26.3. tL, buhalterines apskaitos organizavimq, teisingos, tikslios, i5samios

informacijos apie flkinius ivykius ir [kines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos

tvarkyoj ui uZtikrinim4;

26.4. ui, racionalq ir taupq le5q bei turto panaudojim4;

26.5. uZ sveik4, saugi4, uikertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms

ir Zalingiems iprodiams aplink4;

26.6. uL tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4,

progimnazij os veiklos rezultatus;

26.7. uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4;

26.8. ul, visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukim4;

26.9. uZ. metines finansines atskaitomybes ir praejusiq finansiniq metq progimnazijos

veiklos ataskaitos pateikim4 visuotiniam dalininkq susirinkimui teises aktq nustatyta

tvarka;

26.10. uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;

26.11. ui: prane5im4 dalininkams apie ivykius, turindius esmines reik5mes

progimnazij os veiklai;

26.12. uZ veiksming4 progimnazijos vidaus kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4

ir tobulinimq;

26. I 3 . uZ pro gimn azij os dalininkq re gistravim4;

26.14. uZ informacijos apie progimnazijos veikl4 pateikim4 visuomenei, vie5os

informacij os paskelbim4;

26.15. uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymq ir kitq teises aktq, dalininkq

susirinkimo sprendimq laikym4si.

vrsuorrNro DALTNTNKU TT:ffJ:nr. vrsuorrNro DALTNTNKv

SUSIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO SUSAUKIMO IR SPRENDIMU PRIEMIMO

TVARKA

27 . P rogimnazij os visuotinis dalininkq susirinkimas :

27.1. keidia ar papildo progimnazijos istatus;

27.2. nustato teikiamq paslaugq, darbq kainas ar jq nustatymo taisykles;
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27.3. skirlait atleidLiaprogimnazijos direktoriq' nustato jo darbo sutarties s4lygas;

27.4. tvittina metinq finansinq atskaitomybg;

2T.5,nustato,kokiainformacijaapieprogimnazijosveikl4turibfitipateikiama

visuomenei;

27.6, pr\ima sprendim4 del prog imnazijai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio

turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagalpanaudos sutarti ar ikeitimo;

2T,T.priimasprendim4delprogimnazijosreorganizavimoirreorganizavimos4lygq

tvirtinimo;

2T.S.priimasprendim4pertvarkytiptogimnaziiq;

2T.g,priimasprendim4likviduotiprogimnazij4arat5auktijoslikvidavim4;

27,|o,skirial.at|eidLialikvidatoriq,kaiLietuvosRespublikosviesqjqistaigq

lstatymo nustatytais atvejais sprendim4 likviduoti viesqf4 istaig4 priima visuotinis dalininkq

susirinkimas;

27.1L nustato prog\mtazijos vidaus kontroles tvark4;

27,|2.priimasprendim4delprogimnazijosauditoirparenkaauditoimong;

27,|3.priimasprendim4delprogimnazijostapimokitqjuridiniqasmenqsteigejaar

dalyve;

27,|4.priimasprendim4delprogimnazijosnaujqdalininkqpriemimo;

27 .15. pritaria progimnazijos strateginiam planui;

27.|6,tvirtinaprogimnazijosvaldymostruktfir4irpareigybiqsqras4;

27,|7. tvirtina konkurso vadovo pareigoms nuostatus;

27,|s.sprendZiakitusLietuvosRespublikosvie5qjqistaigqistatymoirSiuose

istatuose visuotinio dalininkq susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus'

2g. siq istatq 27.7., 27.8 ir 27.9 punktuose nurodyti visuotinio dalininkq susirinkimo

sprendimai priimami kvalifikuot a2r3 vist4susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma'

Siqistatq3l.l4punktenurodytassprendimaspriimamaskvalifikuota3l4visqsusirinkime

daryvaujandiq dalininkq balsq dauguma. Kiti visuotinio darininkq susirinkimo sprendimai

priimamipaprastasusirinkimedalyvaujandiqdalininkqbalsqdauguma.

2g.VisuotiniamedalininkqsusirinkimesprendZiamojobalsoteisgturivisiprogimnazijos

darininkai. vienas darininkas visuotiniame dalininkq susirinkime turi vien4 ba1s4' isskyrus

priimant sprendim* der progimnazijos direktoriaus skyrimo ir atreidimo. priimant sprendim4 del

direktoriaus skyrimo ir atreidimo Kauno miesto savivaldybe turi 51 procent4 dalininkq

susirinkimo balsq. Mokyklos direktorius, jeigu jis nera darininkas, gali dalyvauti visuotiniame

darininkq susirinkime, tadiau jis negari barsuoti. visuotiniame dalininkq susirinkime be

balsavimoteisesprogimnazijosdalininkqpritarimugalidalyvautiirkitiasmenys.
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30. Mokyklos dalininkas turi teisg fgalioti kitq asmeni balsuoti uZ jivisuotiniame dalininkq

susirinkime ar atrikti kitus teisinius veiksmus. Darininko - juridinio asmens igaliojimas turi bflti

patvirtintas jo vadovo parasu ir antspaudu, jeigu jis antspaudQ privalo tur6ti' o dalininko - fizinio

asmens igaliojimas turi bflti patvirtintas notaro. [galiojimas atstovauti valstybei ar Savivaldybei

visuotiniame dalininkq susirinkime privalo btti isduotas atstovavimo valstybei ar savivaldybei

taisykliq nustatyta tvarka. {gariojimas atstovauti dalininkui visuotiniame dalininkq susirinkime

turi bflti pateiktas atsakingam uZ visuotinio dalininkq susirinkimo dalyviq registravim4 asmeniui

iki visuotinio dalininkq susirinkimo pradZios'

31. Eiiini progimnazijos visuotini dalininkq susirinkimq Saukia ir organizuoja

progimnazijos direktorius kasmet per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos' Direktorius

e,iniam visuotiniam dalininkq susirinkimui privalo pateikti progimnazijos meting finansinq

atskaitomybq ir praejusiq finansiniq metq progimnazijos veiklos ataskait4'

32.Neeiliniovisuotiniodalininkqsusirinkimosu5aukimoiniciatyvosteisgturi

progimnazijos direktorius ir ne maLiaukaip ,2progimnazijos darininkq. visuotinio dalininkq

susirinkimo susaukimo iniciatoriai pateikia progimnazijos direktoriui paraiSk4, kurioje turi bflti

nurodytos nee,inio visuotinio darininkq susirinkimo susaukimo prieZastys ir tikslai' pateikti

pasifllymai del darbotvarkes, datos ir vietos, siulomq sprendimq projektai' viesosios istaigos

vadovas turi susaukti neeilini visuotini dalininkq susirinkim4 ne veliau kaip per 40 dienq nuo

parai5kos gavimo dienos'

33.Progimnazijosdirektoriusvisiemsdalininkamsregistruotulai5ku,iSsiundiapranesim4

apie Saukiam4 visuotini dalininkq susirinkimq (nurodomos susirinkimo su.aukimo prieZastys ir

tiksrai, pateikiami pasifirymai der susirinkimo darbotvarkes, datos ir vietos, siulomq sprendimq

projektai) ne veliau kaip pries 30 karendoriniq dienq iki visuotinio dalininkq susirinkimo dienos'

Jei visuotinis datininkq susirinkimas neivyksta, apie kit4 dalininkq susirinkim4 dalininkams turi

bflti pranesta Siame punkte nustatytu bfldu ne veliau kaip praejus 30 kalendoriniq dienq nuo

neivykusiodalininkqsusirinkimodienosirneveliaukaiplikusl0kalendoriniqdienqiki

Saukiamo pakartotinio visuotinio dalininkq susirinkimo dienos'

34.JeidalininkaspasinaudojaSavoteisebalsuotira5tu,jis,susipaZingssuvisuotinio

dalininkq susirinkimo darbotvarke ir sprendimq projektais, pateikia viesajai istaigai balsavimo

biuleteni - jame jis pranesa visuotiniam darininkq susirinkimui savo val\4 ,,tz'o ar ,,prie.o' atskirai

der kiekvieno sprendimo. pakartotiniame visuotiniame dalininkq susirinkime galioja neivykusio

susirinkimo bal savimo biuleteniai' pateikti bal suoj ant ra5tu'

35. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bflti Saukiamas

nurodytq terminq, jeigu visi dalininkai su tuo ra5tiSkai sutinka'

nesilaikant Siq istatq 33 Punkte
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VI SKYRIUS

PROGIMNAZIJOSDALININKAI,NAUJUDALININKUPRIEMIMOTVARKA

36. progimnazijos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos

viesqjq istaigq istatymo ir siq istatq nustatyta tvarka yra perdavgs progimnazijai ina54 ir turi

Vie5qjq istaigq istatymo ir Siq istatq nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko

teises yra perleistos siq istatq ar istatymq nustatyta tvarka.

37. Mokyklos steigejai, viesqiq istaigq istatymo ir siq istatq nustatyta tvarka perdavg

progimnazijai ina54, tampa jos dalininkais.

38. Jeigu progimnazijos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas progimnazijos

savininku. Siq istatq nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui'

39. Nauji progimnazijos dalininkai priimami visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu,

jei uZ 5i sprendim4 balsuoja daugiau nei3l4 visq progimnazijos dalininkq balsq'

40. Mokyklos dalininku tampama nuo progimnazijos visuotinio dalininkq susirinkimo

nustatyto dydZio ina5o perdavimo progimnaziiai dienos'

VII SKYRIUS

DALININKU TEISES

41. Mokyklos dalininkas turi teisg gauti likviduojamos progimnazijos turto dali Lietuvos

Respublikos viesqfq istaigq istatymo 17 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka'

42. Mokyklos dalininkas turi Sias teises:

42.1 . neturtines teises :

4Z.l.L dalyvauti ir balsuoti progimnazijos visuotiniuose dalininkq

susirinkimuose;

42.l.z.susipaZinti su progimnazijos dokumentais ir gauti informacij4 apie jos

veikl4;

42.l.3.kreiptis i teism4 su ieskiniu prasydamas panaikinti progimnazijos

visuotinio dalininkq susirinkimo ir kitq progimnazijos organr+

sprendimus, taip pat pripaZinti negaliojandiais valdymo organt+ sudarytus

. 
sandorius, jeigu jie priestarauja imperatyviosioms istatymq normoms,

progimnazijos istatams arba protingumo ar s4Ziningumo principams;

42.t.4.kreiptis i teism4 su ieskiniu prasydamas uZdrausti progimnazijos

valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, priestaraujandius
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progimnazijos veiklos tikslams ar paZeidZiandius progimnazijos

valdymo organo komPetencij q;

42.l.5.kitasistatymuosenustatytasneturtinesteises;

42.2. turtines teises:

42.2.L gauti likviduojamos progimnazijos dalininkq kapitalo dali fstatq

nustatyta tvarka;

4y.2.Z.istatq ir istatymq nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko

teises, iSskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar Kauno miesto

savivaldybe. Kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe, dalininko

teises gali bUti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Lietuvos

Respublikos viesqiq istaigq istatymo ir istatymq, reglamentuojandiq

valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4 juo,

nustatytais atvejais ir bldais.

VIII SKYRIUS

DALININKU TEISIU PERLEIDIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

43. Apie ketinim4 perleisti dalininko teises kitiems asmenims dalininkas privalo ra5tu

prane5ti progimnazij ai.

44. pirmumo teisg isigyti perleidZiamas dalininko teises turi dalininko praneiimo apie

ketinim4 perleisti dalininko teises gavimo progimnazdoje dien4 buvq jos dalininkai'

45. Mokyklos direktorius ne veliau kaip per 5 dienas nuo dalininko pranesimo apie

ketinim4 perleisti dalininko teises gavimo dienos privalo kiekvienam dalininkui pranesti

pasirasytin ai arba issiqsti registruotu laisku pranesim4, kuriame turi btti nurodyta dalininko

teises perleidZiandio dalininko inaso vert6, perleidZiamq teisiq kaina, terminas, per kuri

darininkas gali pranesti progimnazijai apie pageidavim4 igyti perleidZiamas dalininko teises.

Terminas negali bflti trumpesnis nei 14 dienq ir ilgesnis nei 30 dienq nuo progimnazijos

prane5imo ar lai5ko i5siuntimo dienos.

46. Ne veliau kaip per 45 dienas nuo dalininko pranesimo apie ketinim4 perleisti

dalininko teises gavimo dienos progimnazijos direktorius turi pranesti dalininkui apie kitq

dalininkq pageidavini4 isigyti perleidZiamas dalininko teises.

47. Jei vienas aI keli progimnazijos dalininkai per nustatyt4 termin4 pareiSke

pageidavim4 isigyti perleidZiamas dalininko teises, dalininkas Sias teises privalo perduoti

pageidavim4 pareiskusiems dalininkams (vienam ar keliems), o pageidavim4 pareiskg dalininkai

perleidZiamas teises privalo perimti sumokedami jas perleidhiandiamdalininkui jo prasom4kain4
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ne veliau kaip per 3 menesius nuo tos dienos, kuriq progimnazrla gavo pranesimq apie ketinimq

perleisti dalininko teises, jei su dalininko teises perleidZiandiu dalininku nesusitariama kitaip.

4g. perleidLiamas dalininko teises isigijusio dalininko ina5o dydis didinamas dalininko

teises perleidusio dalininko inaso verte. Jei perleidLiamasdalininko teises isigyja keli dalininkai,

jq ina5o dydis didinamas proporcingai jq apmoketos perleidZiamq dalininko teisiq kainos daliai'

49. Jei per Siuose istatuose nustatytus terminus progimnazijos direktorius dalininkui

pranesa, kad kiti dalininkai nepageidauja isigyti ketinamq perleisti dalininko teisiq, dalininkas

igyja teisg savo nuoZiDra perleisti dalininko teises uL kain4, ne maZesnq nei buvo pasi[lyta

dalininkams.

50. Jei progimnazijos dalininko teises perleidZiamos paveldejimo b[du arba vykdant

teismo sprendimq, apribojimai perleisti dalininko teises netaikomi.

IX SKYRIUS

DALININKU INASU PERDAVIMO PROGIMNAZIJAI TVARKA

51. Dalininkq ina5ai progimnazijai turi buti perduodami per 30 dienq nuo progimnazijos

visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimo priimti nauj4 dalininkq arba didinti dalininkq

kapital4 dienos. praleidus sitermin4 progimnazija turi teisg atsisakyti priimti dalininko ina54'

52. Pinigines 1e5os, perduodamos progimnazijai, kaip dalininkq inasai pervedamos i

progimnazijos s4skait4.

53. Materialusis ir nematerialusis turtas, perduodamas progimnazijai, kaip dalininkq

inajai perduodamas pagal perdavimo ir priemimo akt4, kuri pasirajo progimnazijos direktorius

ir dalininko ina54 perduodantis asmuo.

X SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS

APIEPROGIMNAZIJOSVEIKLAPATEIKIMODALININKAMSTVARKA

54. Dalininko ra5ti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo

dienos progimnazijos dokumentai jam pateikiami susipaZinti progimnazijos darbo valandomis

jos buveineje ar kitoje progimnazijos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra

saugomi. Siq dokumentq kopijos dalininkui gali bflti siundiamos registruotu laiSku adresu, kuri

dalininkas nurodgs progimnazijai, arba iteikiamos pasirasytinai ar elektroniniq rysiq

priemonemis.
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55. progimnazijos dokumentai, jq kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama

neatlygintinai.

XI SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PROGIMNAZIJOS VEIKLA PATEIKIMO VISUOMENEI

TVARKA

56. progimnazija visus pranesimus ir informacrj4 apie savo veikl4 visuomenei, teises

aktq nustatyta tvarka skelbia savo interneto svetaineje.

57 . Tretiesiems asmenims taip pat gali briti sudarytos s4lygos su progimnazijos veiklos

ataskaita ir kita, teises aktuose reglamentuota visuomenei pateikiama informacija, susipaLinti

progimnazij os buveinej e, pro gimnazij o s darbo valandomis'

XII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

58. progimnazijos bendruomene savivaldq organizvoja, kuria jos formas ir institucijas

remdamasi progimnazijos filosofija ir Svietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis Svietimo

programomis ir susiklosdiusiomis tradicij omis.

5g.progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojq tatyba,

mokiniq taryba. Siq savivaldos institucijq sudarymas, teisds ir pareigos nustatytos jq darbo

reglamentuose.

60. progimnazijos taryba yru auk5diausia progimnazijos savivaldos institucija,

atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, r[pintojams), vietos bendruomenei ir

telkianti tevq (globejq, rtipintojq), mokytojq ir vietos bendruomenes nariq atstovus svarbiausiems

progimnazijos veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

61. progimnazijos tarybasavo veikl4 gnndhialietuvos Respubtikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Kauno miesto

savivaldybes teises aktais, pro gimnazij o s istatais.

62. progimnazijbs taryba vadovaujasi humani5kumo, demokratiSkumo, vie5umo,

racionalumo ir tgstinumo principais.

63.progimnazijos tarybos priimti nutarimai, nepriestaraujantys progimnazijos veikl4

reglamentuoj antiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazij os bendruomenei.
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64. Progimnazijos direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos progimnazijos tarybos

nutarimus, kurie pries tarauiaprogimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams'

65. Jei progimnazijos visuotinis dalininkq susirinkimas ar Svietimo prieZi[r4 vykdandios

institucijos nustato, kad progimnazijos tarybos priimti sprendimai priestarauia istatymams ir

kitiems teises aktams, sifilo progimnazijos tarybai juos svarstyti i5 naujo. progimnazijos tarybai

atsisakius, gindas sprendZiamas istatymq nustatyta tvarka'

66. Progimnazijos tarybos darbo regiament4' pritarus progimnazijos tarYbai, tvirtina

progimnazij os direktorius.

67. Progimnazijos tarybos darbo reglamentas gali bUti keidiamas at papildomas

progimnazijos tarybos nutarimu paprasta balsq dauguma' Inicijuoti progimnazijos tarybos darbo

reglament4 Pakeitim4 gali:

67.1. mokyklos tarybos narys (-iai);

67 '2. mokYklos direktorius;

67.3. dalininkas'

68. Progimnazijos tarybqsudaro nelyginis asmenq skaidius (ne maZiau kaip 13 nariq): i

progimazijos tarybq lygiomis dalimis (po 4) renkami asmenys' atstovaujantys tevams

(globejams, rflpintojams), mokytojams, mokiniams ir 1 vietos bendruomenes atstovas' vietos

bendruomenes atstov4 iprogimnazijos taryb4 deleguoja direktorius. Nei vienas i5 progimnazijos

tarybos nariq, atstovaujandiq tiek mokytojus, tiek tevus (globejus' r[pintojus)' tiek ir vietos

bendruomenes atstovus, negali bfiti valstybes politikas, politinio (asmeninio) pasitikejimo

valstybes tamautojas. Mokyklos tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas'

6g.Mokytojusiprogimnazijostaryb4slaptubalsavimurenkamokytojqtaryba,

T0.Tevqkandidat[rasiprogimnazijostarybqsiulokiekvienaklase(nedaugiaukaippo

vien4 kandidat4) klases tevq susirinkime slaptu arba atviru balsavimu' I5 pasifllytq kandidatq

slaptu balsavimu balsq dauguma Siq atstovq susirinkime renkami trys tevq atstovai i

progimnazijos tarYb4.

Tl.Mokiniaiiprogimnazijostaryb4renkami5-8klasiqmokiniqatstovqmokiniqtarybos

susirinkime slaPtu balsavimu'

T2,Progimnazijostarybarenkamadvejiemskalendoriniamsmetams.

73. Progimnazijos taryba vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka progimnazijos

tarybos nariai slaptu talsavimu pirmojo posedzio metu. Mokinys negari bflti progimnazijos

tarybos Pirmininku.

74. progimnazijos tarybos nari gali atsaukti ji isrinkusi institucija. I atsaukto nario viet4

isrenkamas naujas narys. Taip pat tarybos narys gali pats pateikti prasym4 progimnazijos tarybai

nebelaikyti jo nariu. { at5aukto nario viet4 isrenkamas naujas narys Siq istatq nustatyta tvarka'

I
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75. Progimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir dokumentq

valdymo taisykles tvarko progimnazijos tarybos sekretorius, i5renkamas i5 progimnazijos tarybos

nariq atviru balsavimu balsq dauguma pirmojo posedZio metu.

76. progimnazijos tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 natit4. Nutarimai

priimami po sedyj e dalyvauj andiqj q balsq dauguma'

77. progimnazijos tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba progimnazijos

tarybos nutarimu. Mokyklos tarybos posedi gali inicijuoti progimnazijos tarybos narys,

progimnazijos direktorius, progimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui'

78. progimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus. Prireikus

gali bfti su5auktas neeilinis progimnazijos tarybos posedis'

79. lprogimnazijos tarybos posedZius gali btti kviediami kitq progimnazijos savivaldos

institucijq atstovai, progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai, mokiniq

tevai (globejai, rupintojai) ir kiti asmenys.

80. Progimnazijos tarybaatlieka Sias funkcijas:

80.1. nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo

ir mokymo organizavimo tvark4;

80.2. pritaria progimnazijos metiniam veiklos, strateginiam ir ugdymo planams,

pr ogimnazij os darbo tvarkos taisyklems ;

80.3. inicijuoja progimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia

progimnazijos bendruomeng progimnazijos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja progimnazijos

kultur4;

g0.4. vertina progimnazijos direktoriaus meting veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos progimnazij os dalininkams;

80.5. teikia pasi[lymus, pareik5dama nuomong apie progimnazijos vadovq veikl4;

80.6. teikia si[lymus del progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq

ugdymo ir globos s4lygq sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir

intelektinius i5teklius;

80.7. pritaria progimnazijos pajamq ir i5laidq s4matai, analizuoia flking, finansinq

veikl4;

80.8. svarsto paramos 1e5q kaupimo progimnazijos s4skaitoje galimybes, teikia

si[lymus ir kontroliuoji jq paskirstymq ir panaudojim4;

g0.9. mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 progimnazijos klausimus;

80.10. teikia pasiulymus del mokytojq darbo krlviq paskirstymo;

80.11. skatina progimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratiniq santykiq

formavim4si, inicijuoja progimnazrlos, Seimos ir visuomenes bendradarbiavim4, analizuoia
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bendradarbiavimo galimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia siulymus progimnazijos

vadovybei;

80.12. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq progimnazijos savivaldos

institucij q ar administracij o s kompetencij ai.

80.13. progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti progimnazijos tarybos

posedZiuose.

81. Progimnazijos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacij4 apie progimnazijos

veikl4.

82. Progimnazijos taryba pagal kompetencijq gali sustabdyti kitq progimnazijos

savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4 i5tirs

kompetentingos institucij os.

83. Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus jos narius

rinkusiems bendruomenes nariams: tevai - tevq susirinkime, mokytojai - mokytojq tarybos

posedyje, mokiniai - mokiniq tarybos posedyje.

84. Progimnazijos tarybos atsiskaitymo form4 nustato pati progimnazijos taryba.

85. Progimnazijostaryba paleidLiama:

85. 1. reikalaujant 213 progimnazijos tarybos nariq;

85.2. i tris posedZius iS eiles nesusirinkus2l3jos nariq;

85.3. reorganizuojant, dalyvaujant reorganizavime ar likviduojant progimnazijq.

86. Mokytojq tarybayranuolatveikianti progimnazijos savivaldos institucijamokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

87. Mokytojq taryba savo veiklq grindLialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais,

progimnazij os istatais, mokytoj q tarybos darbo reglamentu.

88. Mokyojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, viesumo,

racionalumo principais.

89. Mokytojq tarybos darbo reglament4, tvirtina progimnazijos direktorius.

90. Mokytoiq tarybos darbo reglamento pakeitim4 gali inicijuoti:

90.1. mokytojq tarybos nariq dauguma;

90.2. progininazijos direktorius;

90.3. dalininkas.

9L Mokytojq tarybq sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, pagalbos mokiniui specialistai,

bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvauj antys asmenys.
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92' Mokytojq tatybaivadovauja progimnazijos direktorius, jei jo nera - progimnazijos
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

93 ' Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo
taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, i5renkamas atviru balsavimu balsq dauguma.

94' Mokytojq tarybos posedziai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213
mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqfq balsq dauguma. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.

95' Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus. prireikus
gali btiti su5auktas neeilinis mokytojq tarybos posedis.

96' I mokytojq tarybos posedzius gali buti kviediami ir kitq progimnazijos savivaldos
instituciiq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

97. Mokytojq taryba:

97 . l . inicijuoj a progimnazij os kaitos procesus;

97.2, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uzdavinius;

97 .3 . dalyvauj a planuoj ant progimnazij os veikl4;
97.4. svarsto mokymo programq igyvendinim4, ugdymo ir mokymo rezultatus;
97.5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

ir mokymo programas, metodus;

97 .6. anarizuoja mokiniq mokymosi kruvius, nepaLangumo prieZastis;
97 '7 ' aptaria Svietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo

b[dus, mokytoiq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;
97'8' priima nutarimus vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos

patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;

97.9. priima sprendimus del mokiniq kelimo i aukstesng klasg;
97.10. slaptu balsavimu renka atstovus i progimna zijos tarybE;
97.1r. anarizuoja, kaip progimnazijavykdo veikros ir ugdymo programas;
97 '12' svarsto ir teikia progimnazijos tarybai pritarti progimnazijos ugdymo plan4 ir

darbo tvarkos taisykles.

98. Mokytojq tarybos teises:

98'1' gauti i5 progimnazijos administracijos vis4 informacij4 apie progimnazijos
veikl4;

I

98'2' deleguoti atstovus dalyvauti kitq progimnazijos savivaldos institucijq veikloje.
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99. Mokyojq taryba nutraukia veikl4, reorganizavus ar likvidavus progimnaziq.

100. Progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodine

taryba ir dalykq ktirybines grupes.

101. Metoding tarybq sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui.

102. Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja jq darbo reglamentas. Metodines tarybos

darbo reglament4 tvirtina progimnazijos direktorius.

103. Mokyklos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais

kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, progimnazijos veiklos tradicijas.

104. Mokykloje veikia mokiniq taryba.

105. Mokiniq taryba yra auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, atstovaujanti

visiems pr o gimnazij o s mokiniams.

106. Mokiniq taryba:

106.1. pagal kompetencij4 inicijuoja ir organizuoja mokiniq laisvalaiki, socialing

veikl4 ir param4;

106.2. priima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencijq ar

kitokiq samburiq suSaukimo;

106.3. bendradarbiauja su progimnazijos administracija, kitomis progimnazijos

savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos

institucij,cmis;

106.4. inicijuoja mokiniq elgesio taisykliq k[rim4 ir svarstym4;

106.5. padeda organizuoti nlkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencij4.

107. Mokiniq tarybos veikl4 reglamentuoja mokiniq tarybos darbo reglamentas, kuri,
suderings su progimnazij os taryba, tvirtina pro gimnazij os direktorius.

108' Mokiniq tarybq sudaro 5 - 8 klasiq mokiniai (po vien4 i5 kiekvienos klases). Klases

atstovai renkami klases susirinkime atviru balsavimu.

109. Mokiniq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos darbo reglamento

nustatyta tvarka.

110. Mokiniq tarybarenkama vieniems mokslo metams.

111. Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq tarybos pirmininkas, kuri atviru balsavimu

vieneriems mokslo metams iSrenka mokiniq tarybos nariai.

112, Klasese renkami klasiq senitinai. Jie renkami mokslo metams klases mokiniq

susirinkime atviru balsavimu.

113. Progimnazijoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

E-
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XIII SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA

114' Darbuotojus i darb4 priima ir atleidhiaprogimnazijos direktorius vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais.

1 15' Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto
ministro isakymais ir kitais teises aktais.

116' Progimnazijos darbuotojams gali blti mokamos priemokos prie atlyginimq, jei yra
sutaupytq progimnazijos fondo lesq ir tai nepriestaraujateises aktams.

ll7 ' Direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir mokytojai tobulina kvalifikacij4
Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimq ir Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymq nustatyta tvarka.

XIV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA.
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

118' Progimnazija panaudos teise valdo ir naudoja Kauno miesto savivaldybes
perduot4 turt4 Lietuvos Respublikos istatymq ir dalininkq nustatyta tvarka.

ll9' Progimnazdos lesas sudaro valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq
Kauno miesto savivaldybes biudZetui skirtos leSos, biudZeto asignavimai, remejq ir kitos le5os.

120. Progimnazijai skirtos le5os naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
121' Progimnazija savarankiSkai spren dZia,kaipnaudoti remejq ir kitas teisetai gautas

leSas, kai neprie5taraujama istatymams, kitiems teises aktams ir dalininkq susirinkimo
nustatytai tvarkai.

122' Progimnazijos viesqiq pirkimq komisija veikia pagal viesqfq pirkimq komisijos
darbo reglament4, patvirtint4 direktoriaus isakymu. Visi komisijos nariai privalo pasira5yti
konfidencialumo ir n05aliSkumo deklaracdas. Viesieji pirkimai progimnazijoje yra vykdomi
pagal VieSqiq pirkimq istatym4 ir progimnazijosVie5qiq pirkimq organizavimo tvark4.

123' Apskaita progimnazijoje tvarkoma laikantis viesqjq istaigq teises aktq nuostatq,
apskaitos tvarkymo reikalavimq ir s4matose nurodyto i5laidq klasifikavimo pagal atskirus
straipsnius.

I-
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124. Progimnazija savarankiSkai vykdo finansing fiking veikl4.

I25. Buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais.

126. Finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises

aktais.

127. Progimnazijos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir dalininkai. Progimnazijos valstybini audit4 atlieka Valstybes

kontrole. Progimnazijos veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Kauno miesto savivaldybes

kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tamyba). Progimnazijos vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir

kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

, , r' :. ;:' ' ;' XV SKYRIUS

i BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

128. Progimnazijos istatai keidiami Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir Siq

istatq nustatyta tvarka.

129. Progimnazijos istatq keitim4 turi teisg inicijuoti dalininkai - Kauno miesto

savivaldybe ar Kauno arkivyskupijos kurija, progimnazijos taryba ar progimnazijos direktorius.

130. Progimnazija turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus

reikalavimus.

131. Progimnazija reorganizuojama,likviduojama ar pertvarkoma visuotinio dalininkq

susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu ir kitais teises

aktais.

132. Apie progimnazijos reorganizavim4, likvidavim4 ar pertvarkymq, grupes ar tipo

pakeitim4 prane5ama kiekvienam progimnazijos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo

istatyme nustatyta tvarka ir terminais.

133. Progimnazija filialq ir atstovybiq nesteigia.

Kauno Juozo a Rima Spakauskaite-Kudinskiene

SUDERINTA:

Kauno Juozo Urb5io p

#HR

nutarimu.
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