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PATVIRTINTA
Visuotinio dalininkq susirinkimo
2021m. rugpjudio 31 d. protokolo Nr. 8
sprendimu

KAUNO JUOZO URBSIO PROGIMNAZIJOS
ISTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Kauno Juozo UrbSio progimnazijos istatai (toliau

Juozo Urb5io progimnazijos (toliau

-

- istatai) reglamentuoja Kauno

progimnazijos) teising form4, priklausomybg, dalininkus,

dalininkq teises ir pareigas igyvendinandi4 institucrj4, buveing, grupg ir tip4, pagrinding paskirti

mokymo kalb4

ir

formas, veiklos teisini pagrind4, sriti

ir

rtiSis, tiksl1, uZdavinius, funkcijas,

mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, progimnazijos teises, veiklos
organizavim4 ir valdym4, naujq dalininkq priemimo, dalininko teisiq perleidimo kitiems
asmenims, dalininkq ina5q perdavimo progimnazijai tvarkq, 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 tvarkq, finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo
tvark4.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas
sutrumpintas pavadinimas

-

-

Juozo Urb5io progimnazija,

Kauno Juozo Urb5io progimnazija,
juridinio asmens kodas 190137074.

3. Svietimo istaiga vykdo Vie5osios istaigos Kauno Juozo Urb5io progimnazijos veikl4,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Sventojo Sosto sutartimi del bendradarbiavimo Svietimo
ir kulturos srityje ir iteisint4 2009 m. kovo 19 d. Kauno savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T191 pertvarkant savivaldybes biudZeting istaig4 Kauno Juozo Urb5io viduring mokykl4

i vie5qj4

istaig4, 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

savivaldl,f es mokykla.

5. Mokyklos steigejai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldybe, Laisves al. 96, LT44251 Kaunas, kodas 111106319

ir Kauno arkiryskupijos kurija, Rotu5es a. 14A,LT-44279,

Kaunas, kodas 190954165. Progimnazijos dalininkq turtines

ir

neturtines teises

ir

pareigas

2

igS.endinandios institucijos

- Kauno miesto savivaldybes

administracijos direktorius ir Kauno

arkirryskupijos kurija. Jq kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymas ir
Sie istatai.

6. Progimnazijos buveine -Partizant4 g. 68, LT-49367, Kaunas.

7. Progimnazijos

grupe

-

bendrojo ugdymo mokykla.

8. Svietimo istaigos tipas - progimnazija.
9. Pagrindine progimnazijos paskirtis - progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokykla.
Progimnazija vykdo prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali.

\lokymo 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 bldu;
9.2. pavienio mokymosi

forma igyvendinama individualiu, savaranki5ku

ir

(ar)

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bUdais bei ugdymosi Seimoje mokymo
proceso organizavimo budu.

10. Progimnazijos mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
1

0.

1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

10.2. pradinio i5silavinimo paZymejimas;
10.3.

pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas (baigusiems pradinio ugdymo
individuali zuotq

Pro gramq) ;

10.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas.

11. Progimnazija

turi s4skaitas bankuose,

antspaud4 su savivaldybes herbu

ir

savo

pavadinimu.

12. Progimnazijasavo 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

sporlo

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

II

SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN|IU DOKUMENTU

rSoavliuas
13. Mokyklos veiklos sritis

- Svietimas. Veiklos rtsys pagal Ekonomines veiklos rflSiq

klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriau s 2007 rn. spalio 3 1 d. isakymu Nr. DI-226 12in.,2007 , Nr. 1 19-4877):

.,

13.1. pagrindines Svietimo veiklos rD5ys;
13.1.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85'31'10;

t3.l.z.pradinis ugdymas, kodas 85'20;
13.1.3'priesmokyklinioamZiausvaikqugdymas,kodas35.l0.20;
13.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
13.2.1. kulturinis Svietimas, kodas

85

'52;

13.2.2.sportinisirrekreacinisSvietimas'kodas85'51;
|3.2'3,kitasniekurnepriskirtasSvietimas,kodas85.59.
13.3. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

l3.3.l.kitqmaitinimopaslaugqteikimas'kodas56'29
13.3.2.vaikq dienos prieZiflros veikla' kodas 88'91;
13.3.3' vaikq poilsio stovyklq veikla' kodas 55'20'20;
13 .3

.4.bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 '0 1 ;

l3.4.kitapramogrlirpoilsioorganizavimoveikla,kodas93.29.
sampratos elementus:
14. Progimnazijos tikslas - vystant Katalikisko ugdymo sistemos
pagrindus, bendr4ii rastingum4'
suteikti mokiniui dorines, sociokultflrines ir pilietines brandos
i5ugdyti siekim4 ir gebejim4
technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdyti tautini sqmoningum4,
apsisprgsti, pasirinkti ir mokytis toliau'

15. Progimnazijos uZdaviniai visoms vykdomoms programoms:
mokslo
15.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo,

patvirtintomis Bendrosiomis programomis
atsiZvelgiant

!

bendruomenes

bei katalikiSko ugdymo

ir

sporto ministro

sistemos samprata'

progimnazijos
Kauno miesto savivaldybes, Kauno arkivyskupijos kurijos,
individualizuoti ugdymo
reikmes, mokiniq poreikius ir interesus konkretinti ir

turini pagalKatalikisko ugdymo sistemos

elementus apibreZtus integralaus ugdymo' grindZiamo

bendrystes pedago gika principais;

15.2. bendradarbiaujant

su vaikq tevais (globejais, r[pintojais)'

vadovaujantis

savo ir visuomends gyvenimo
krik5dioni$kaisiais principais, ugdyti Zmogq, pajegq sprqsti
pasaulio issukius,
problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovg, kflrybiskai atsakyti iSiuolaikinio
gebanti iprasminti savo gyvenim4 dabarties tikroveje;
Zmogq, norinti
15.3. suformuoti vertybines nuostatas, kurios ugdytq

mokyis vis4

turinti savo asmeninE, pilietinq ir socialinq kultUrinq
Lietuvos pilietiniame'
kompetencij4, sugebanti sekmingai dirbti ir kfirybingai dalyvauti
g1,venim4, tobulinti savo gebejimus,

kultflriniame, dvasiniame ir socialiniame gyvenime;
Siuolaikiniq visuomenes ir
15.4. sudarl.ti mokiniams s4lygas perimti gimtosios kalbos,
gamtos mokslq Ziniq pagrindus, pradinius techninius

ir

technologinius, praktines veiklos

4

igldZius, Europos religing
ekonomines teorijas,

ir

igyti

filosofing patirti, perprasti pagrindines politines ideologijas ir
esteting nuovok4

ir

Europos Zmogui reikalingus kalbines

komunikacij os gebej imus, istoriskai pagrist4 vakarq kultlros supratim4;

15.5. skatinti mokiniq lygybE
gebejimus, kitokias socialines

ir

ir

solidarum4 su Zmondmis, turindiais skirtingus

fizines galimybes nei dauguma, siekti socialinio mokiniq

solidarumo, mokyti teikti socialing param4 artimiesiems.

16. Priesmokyklinio ugdymo tikslas

-

laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyti

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

eI

aidas tolesniam sekmingam ugdymui si pro gimnazij oj e.

17. Progimnazijos vykdomos pradinio ugdymo programos tLdaviniar:
17

.1.

i5ugdyti sveik4, aktyvq, klrybingq, elementaraus ra5tingumo

ir

socialiniq,

paZintiniq veiklos gebejimq ir verlybiniq nuostatq pagrindus igrj.rsi vaikq;

L7.2. sukurti ugdymui (-si) palankq psichologini klimat4 ir ugdymo (-si) erdvg;
17.3. ugdymo procese atsiZvelgti i individualius vaiko ir jo aplinkos fizinius,
psichologinius, sociokulturinius ypatumus;

17.4. taikyti ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius
\ patumus. ugdymo srities specifik4;

17.5. sukurti ugdymo turin!, atitinkantf, jaunesniojo mokyklinio amZiaus vaikq raidos
.,:eiumus. ugdymosi poreikius ir interesus, laikyti lygiaverdiai svarbiomis pradinio ugdymo
:--:ini sudarandias sritis: kalbin! ugdymq (gimtoji, uZsienio kalbos, ankstyvasis uZsienio kalbq
.:-..-.<r masis). dorini (tikyba ar etika), socialini ir gamtamokslini (pasaulio paZinimas), tiksliqjq

:.-islu
,.

--:

-::

r

rmatematika), menini (daile, muzika, choreografija), technologini, sveikatos (klno
Uedvm4;

17.6. naudoti ugdymo priemones, skatinandias vaiko smalsum4, aktyvum4,
'..-:. r-skuma:

17.7. taikyti psichofizines vaiko

17.8. teikti neformalqjf

galias tausojandi4 vertinimo sistem4;

ugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybg;

l'7.g. teikti vaikui brltin4

pedagoging, psichologing, informacing, specialiqi4

ir

kt.

: :::- l:.
.

S. Progimnazijos vykdomos pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies uZdaviniai:

18.1.laiduojant darni4 asmens dvasiniq

ir fiziniq galiq pletotE, i5ugdyti aktyvq,

,..-::-<iska. atsaking4, igrjrsi sociokulturinio ra5tingumo, bfltino sekmingai socialinei
- ::-:;::3i ir tolesniam mokymuisi, pagrindus mokini;
-8.1. u2tikrinti darni4 prigimtiniq mokinio galiq pletotE, puoseleti jo dvasinq kultur4,
:.,:-\-.--lJ.

5

asmening, paZinimo' apimandio kalbini'
18.3. sudaryti mokiniams s4lygas issiugdyti
reikaling4
rastingum4, ir kulturinE kompetencij4'
matematin[, gamtamokslini ir technologini

sekmingaisprgstii5kylandiusasmeninioirsocialiniogyvenimoklausimus;

lS.4.padetimokiniamsi5siugdytikomunikaciniusgebejimus,

igyti

informacines

atitinkandius siandienio gyvenimo
kulturos, kompiuterinio rastingumo pagrindus,
poreikius;

lS.5.atskleistiirpletotikfrybinesmokiniqgalias,ugdyti

mening

ir

ir

ateities

estetinq

gyvenim4;
kompetencij 4, padeti isitraukti i kultflrini bendruomenes
m4styti' sprqsti problemas;
18.6. ugdyti mokiniq gebejim4 k[rybi5kai

jegomis, iniciatyvum4' savarankiskum4'
18.7. puoseleti mokiniq pasitikejim4 savo
gebejim4 mokytis vis4 gyvenim4' tobuleti'
nusiteikim4 imtis atsakomybes, nuostat4 ir
19. Progimnazijos funkcijos:
19.1. formuoti ugdymo
R.espublikos Bvietimo, mokslo

larinimo mokyklq bendruosius

turini

ir organizuoti

progimnazijos datbq pagal Lietuvos

programas, bendrojo
sporto ministro patvirtintas bendr4sias
ugdymo planus'
arba nustatyta tvarka suderintus individualius

ir

,'Ttikrinti ugdymo planq igyvendinim4;
daliq variantus;
19.2. inicijuoti Svietimo programq pasirenkamqiq

lg.3.sudarytiformaliojoSvietimoproglamaspapildandiusirmokiniqsaviraiskos
: :' ..i

i Ll

tenkinandius Siq pro gramq modulius

s

;

9.4. sudaryti neformaliojo Svietimo programas;
ir varianti5kum4' programos turinio ir jo
19.5. laiduoti programos turinio lankstum4
ir
mokiniq poreikius ir gebejimus Programq
:.-:.,r.:.t'io budq dermg, individualizuotq pagal
- :.. r3S nustatytq iSsilavinimo standartq atitikim4;
pagalb4 specialiqjq poreikiq
i9.6. teikti specialiqi4 pedagoginq ir speciali4i4
lavinimo
i

'-'::]ls.organizuotispecialiqjqporeikiqmokiniqintegruot4mokym4bendrojo
-'-

::.

: -r,f

ir Seimoje'
3r1ti s4lygas mokiniams moky'tis namuose' savaranki5kai

.Q.-.sudarytimokiniamssveikasirsaugiasugdymosis4lygas;
smurto
q.8. r r kd,vti tabako, alkoholio ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vafiojimo'
-:

-'.

---- ::evencij4l
-

;.e.

'

:

rr

kdlti privalomo mokymosi kontrolg;

1r-r. inicijuoti param4 socialiai remtinq

Seimq mokiniams;

-....sudarllis4lygasmokiniamsugdytispilieti5kumonuostatasdalyvaujant

- - -. =. :i.l:inti mokiniq organizacijq

veikl4;

-']kirniprogimnazijoslaisvalaikioirpramogqkult[r4,pletotidalyvavim4
- . : -.

:..-r:l reikalingus tYrimus;

6

19.13. kurti progimnazijoje moderni4 informavimo
19.14. kurti progimnazijqkaip vietos

sistem4;

bendruomenes kultfiros Zidini;

19.15. vykdyti progimnazijos veiklos kokybes isivertinim4.
19.16. nuolat kontroliuoti, kaip vykdo sutaftyse numatytus isipareigojimus mokytojai,
..-

:

r darbuotoj ai,

mokiniai ir progimnazij os partneriai

;

19.17. teises aktq nustatytatvarka vykdyti vaiko minimalios prieZiflros priemones,
i..::imo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaikui ugdymo aplinkos kUrimq ir atlieka kitas
.

- '. -riko gerove susijusias funkcijas;

19.18. atlikti kitas

teises aktuose

ir

Siuose nuostatuose numatytas funkcijas.

30. Progimnazijos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys paZymejimai iSduodami
-.::ur

os Respublikos Svietimo istatymo, Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

11. Progimnazija gali tureti
-

ir igyti tik tokias civilines teises ir

pareigas, kurios

-:r,;i:rrauja jos istatams ir jos veiklos tikslams. Progimnazrla, igyvendindama jai

' . : ,.: .: u2davinius,

pavestus

atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisg:

I i .1 . sudarlti mokymo sutartis;

I i .1. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir klubus, dalyvauti jq veikloje;
- -.-1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bldus;
- -.1. r'r'kdyti neformaliojo Svietimo programas;

--.5. LR
-.- '-

-

r.- -.rrSe

Svietimo, mokslo

ir sporto ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti

Salies

ir

Svietimo projektuose;

- -.6. teises aktq nustatyta tvarka teikti investiciniq projektq parai5kas Europos
'

-

-- = . :--:::tsinei paramai gauti;
-..-. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros

ir

paramos istatymo nustatyta

1..S. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo
. ::: sertt i s,

--

l:---.:nnaziia. igyvendindama jai pavestus tikslus

- -.

-'..:...aa --'as.

-- -

ir

ir kitq teises aktq

uZdavinius, atlikdama jai

privalo:

-:ztikrinti sveik4, saugi4, uZkerlandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

.- -r :--,,::-::.::lS

aplink4;

7

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 sutaftus fsipareigojimus;
22.6. sudaryti palankias veiklos s4lygas progimnazijoje veikiandioms mokiniq ir
.-:.::ro organizacijoms, leisti mokiniams laisvu nuo ugdymo proceso metu, naudotis
::, -.:rnazijos erdvemis, patalpomis, iranga ir tuftu, laikantis progimnazijoje nustatytos tvarkos
.:.r qu. nekenkiant progimnazijos interesams, laikantis sanitariniq-higieniniq, saugaus
-.

-:..i inio(si) reikalavimq, tausojant

tur14.

22.7. uZtikrinti progimnazijos vaiko
..

.

geroves komisijos veikl4 igyvendinant teises

:r,lStot\,tus reikalavimus.

-

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

l-r.

Progimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
13.1

,

.

Progimnazijos strateginis planas, parengtas ir, pritarus progimnazijos tarybai ir

-, ..::anl dalininkq susirinkimui, patvirtintas progimnazijos direktoriaus;
1,1.2. Progimnazijos metinis veiklos planas, parengtas ir pritarus progimnazijos

-- r :.. :"lr irtintas progimnazijos direktoriaus;
:1.3. Progimnazijos ugdymo planas, suderinus su progimnazijos taryba, patvirtintas
: .-iit'isdirektoriaus.
-- ?r.'rsimnazijos organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas ir vienasmenis valdymo
-:---: - :rrektorius. Direktoriq skiria ir atleidLia. nustato jo darbo sutarties s4lygas visuotinis
- -:.-

:.rsirinkimas teises aktq nustatyta tvarka. Jei direktoriaus laikinai nera,

- -,
-:

::..ninku susirinkimo fgaliotas

- -.

:-. -...

l-i
--

-

r

funkcijas

asmuo.

?:..rinrnazijos direktorius:

lj.-.
-

jo

I

r'adovauja progimnazijos strateginio plano
.i

r.r.'r

s tr

irtina, vadovauj

ai

:usratrla n,arka skiria

t

ir metiniq veiklos planq, ugdymo

q vykdymui;
atleidLia mokytojus,

- -::::>..:tlls. nustato darbo apmokejimo

ir kitus darbuotojus, tvirlina jq

sistem4 teises aktq nustatytatvarka;

-r -: .:l.1izr.roja progimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg;

:: -

.'.,:::i:a progimnazijos vidaus struktlr4;

8

25.5. nustato progimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina

::rbuotojq pareigybiq apra5ymus

ir

darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustatyto

:.;2iausio leistino pareigybiq skaidiaus;
25.6. prrima mokinius visuotinio dalininkq susirinkimo nustatyta tvarka;
25.7. sudaro mokymo sutartis;
25.8. sudaro mokiniq priemimo

i

progimnazij4 komisij4

ir tvirtina komisijos

darbo

.::lament4;
25.9. vadovaudamasis teises aktais, progimnazijos dokumentuose nustato mokiniq

ir atsakomybg;

=.ses. pareigas

25.10. tvirlina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
25.11. sudaro mokiniams
-. . rr

ir

darbuotojams saugias

sveikatai nekenksmingas

ir darbo s4lygas;

r11oSi

25.12. planuoja progimnazijos veikl4
-,

ir

ir verlina materialiniq ir intelektiniq

i5tekliq

-:oiimql
25.13. leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
25.14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
2

5.

1

5.

sudaro sutartis progimnazij os funkcijoms

atlikti;

15.16. organizuoja progimnazijos dokumentq rengim4 ir saugojim4;
25.17

. valdo ir naudoja progimnazijos turl4 ir

le5as;

15.18. rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,
-.

- :---.ri iu optimalq valdym4 ir naudojim4;
Lr. 19. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacii4;

15.20. organizuoja mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4 bei verlinim4,
-

s.-r gas jq metodinei veiklai;

--

15.11. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su

'

- '. :erais

.
.

(globejais, rtpintojais), pagalbE mokiniui, mokytojui

ir

progimnazijai

-.-. , :::is istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko
- -r >:.-rtrS taml'bomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
:

j.:1,

lr.ll.

sudaro progimnazijos vaiko geroves komisijE ir tvirtina jos darbo reglament4;

u2tiklina

ir priZilri vaiko

minimalios prieZiflros priemoniq vykdym4

- -'-'--. l'ta.

-: .lr. atstovauia progimnazijai kitose institucijose;
5-25. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo

- :
-

:.:.'.

-

r-.-.r1Se .

.1 ,

:.'. -<ir'rs

istatyme,

proeimnazijos istatuose, pareigybes apra5yme ir kituose teisds aktuose.
direktorius atsako:

I

I
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26.1. uZlietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si progimnazijoje;
26.2. uL demokratini progimnazijos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus,
bendruomenes nariq informavim4;

26.3.

uL buhalterines

apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios,

i5samios

informacijos apie [kinius ivykius ir [kines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos
tvarkytoj ui uZtikrinim4;

26.4. u|racionalq ir taupq le5q bei turto panaudojim4;
26.5. 1L sveik4, saugi4, uLkertanilqkeli4 bet kokioms smurto, prievaftos aprai5koms

ir Zalingiems iprodiams aplink4;
26.6. u1. tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq

tikslq

ir uZdaviniq

igyvendinim4,

progimnazij os veiklos rezultatus;

26.j. uL ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinim4;
26.8.

uL.

visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4;

26.9. uLmetines finansines atskaitomybes ir praejusiq finansiniq metq progimnazijos

veiklos ataskaitos pateikim4 visuotiniam datininkq susirinkimui teises aktq nustatyta
tvarka;

26.10. uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;
26,11.

uZ

prane5imq dalininkams apie ivykius, turindius esmines reik5mes

progimnazij os veiklai;

26.12. uZ veiksming4 progimnazijos viclaus kontroles sistemos sukUrim4, jos veikim4

ir tobulinim4;
26.13

.

uZ progimnazij os dalininkq registravim4;

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.

vI

suorlNlo DALININKU

TT:ifiilnr.

vISUoTINIo DALININKU

ST'SIRINKIMO KOMPETENCIJA, JO SUSAUKIMO IR SPRENDIMU PRIEMIMO

TVARKA
17. Progimnazijos 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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2T.3.skiriairatleidZiaprogimnaz-ljosdirektoriq,nustatojodarbosutartiessqlygas;
atskaitomybg;
27,4. tvirt\na metinq finansinq
apie progimnazijos veikl4
27.5. nustato, kokia informacija

turi buti

pateikiama

...tOmenei;

priklausandio ilgalaikio
progimnazijai nuosavybes teise
27.6. Priima sPrendim4 del
ar ikeitimo;
perdavimo pagalpanaudos sutarti
. -:r.r perleidimo, nuomos,
ir reorganizavimo s4lygtl
, progimnazijos reorg anizav\mo
del
sPrendimq
27.7. Pr\ima
..,

ininimo;
pro gimnazij 4;
8. priima sprendim4 pertvarkyti

27.

2T,g.pritmasprendim4likviduotiprogimnazijqarat5auktijoslikvidavim4;

.:!at).mo

27,|o,skiriatrat|eidLialikvidatoriq,kaiLietuvosRespublikosvie5qjqistaigq
dalininkq
vie54i4 istaig4 priima visuotinis
likviduoti
sprendim4
atvejais
nustatytais

.:sirinkimas;

27.lL

kontroles tvark4;
nustato progimnazijos vidaus

2l.t2,priimasprendimqdelprogimnazijosauditoirparenkaauditoimong;
2T.l3,priimasprendim4delprogimnazijostapimokitqjuridiniqasmenqsteigejaar
- . .-r'e'
1

27.|4.priimasprendim4delprogimnazijosnaujqdalininkqpriemimo;
27

.15.

planui;
pritaria progimnazijos strateginiam

2T,16.tvirtinaprogimnazijosvaldymostruktfir4irpareigybiqs4ra54;
27.17

'

nuostatus;
tvirtina konkurso vadovo pareigoms

27,|s.sprendZiakitusLietuvosRespublikosvie5qjqistaigqistatymoirSiuose
::.ftuosevisuotiniodalininkqsusirinkimokompetencijaipriskirtusklausimus.
dalininkq susirinkimo
punktuose nurodyti visuotinio
28' Siq istatq 27.7., 27,8 \r 27.9
dalininkq balsq dauguma'
a2l3 v\s,qsusirinkime dalyvaujandiq
kvalifikuot
priimami
.::endimai

>..ristatq3l,|4punktenurodytassprendimaspriimamaskvalifikuota3l4visqsusirinkime

:..rraujandiqdalininkqbalsqdauguma'I(tivisuotiniodalininkqsusirinkimosprendimai

dauguma'
dalyvaujandiq dalininkq balsq
susirinkime
paprasta
-.:niami
visi progimnazijos
sprendziamojo balso teisg turi
susirinkime
daiininkq
29. visuotiniame

-'-lninkai.Vienasdalininkasvisuotiniamedalininkqsusirinkimeturivien4bals4,isskyrus
Priimant sprendim4 del
direktoriaus skyrimo ir atleidimo'

::.rmant sprendim4 del progimnazijos
turi 51 procent4 dalininkq
atleidimo Kauno miesto savivaldybe
ir
skyrimo
-.::kroriaus
visuotiniame
jeigu jis nera darininkas, gali daryvauti
direktorius,
Mokyklos
. _.:rinkimo barsq.
susirinkime be
balsuoti' visuotiniame dalininkq
jis
negali
tadiau
-,..ninkq susirinkime,
asmenys.
pritarimu gali dalyvauti ir kiti
.,.s:l.imo teises progimnazijos dalininkq

..

-

).io<r kios ialininlias turiteise igaliotikit4 asmenibalsuoti uZ jivisuotiniame dalininkq

.-

:'.3 3r atlikti kitus teisinius r eiksmus. Dalininko - juridinio asmens igaliojimas turi bflti
.:s rtr r ador o paraSu ir antspaudu, jeigu jis antspaud4 privalo tureti, o dalininko - fizinio

- - , .-,.:ojintas turi b[ti patvirlintas notaro. {galiojimas atstovauti valstybei ar Savivaldybei
- - -rti dalininkq susirinkime privalo blti i5duotas atstovavimo valstybei ar savivaldybei
- : - :..rslatvta tvarka. {galiojimas atstovauti dalininkui visuotiniame dalininkq susirinkime
--- ..., :.:ieiktas atsakingam uZ visuotinio dalininkq susirinkimo dalyviq registravim4 asmeniui
. .-:::nio dalininkq susirinkimo pradZios.
-: -. Eilini progimnazijos visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia ir organizuoja
.-. -.:::aziios direktorius kasmet per 4 mdnesius nuo finansiniq metq pabaigos. Direktorius

-

..:::r r isuotiniam dalininkq susirinkimui privalo pateikti progimnazijos meting finansing
,,. '.:.-nrvbe ir praejusiq hnansiniq metq progimnazijos veiklos ataskait4.

\eeilinio visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukimo iniciatyvos teisg turi
,-. ..::nazijos direktorius ir ne maliaukaip ll2 progimnazijos dalininkq. Visuotinio dalininkq
-11.

,

-,...:-<inro suSaukimo iniciatoriai pateikia progimnazijos direktoriui paraiSk4, kurioje turi bUti

-

-r :'.tos neeilinio

visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo prieZastys ir tikslai, pateikti

.::.-..,nrai del darbotvarkes, datos ir vietos, sillomq sprendimq projektai. VieSosios istaigos
:--'.rs turi susaukti neeilini visuotini dalininkq susirinkim4 ne veliau kaip per 40 dienq nuo
,

:--:.i-.'t-ij gavimo dienos.
-13. Progimnazi.ios direktorius visiems dalininkams registruotu laiSku, i5siundia prane5im4

:-: iaukiam4 visuotini
r--r-ai.
-

dalininkq susirinkim4 (nurodomos susirinkimo su5aukimo prieZastys ir

pateikiami pasiulymai del susirinkimo darbotvarkds, datos ir vietos, si[lomq sprendimq

'e.<tai) ne veliau kaip prie5 30 kalendoriniq dienq

iki visuotinio dalininkq susirinkimo dienos.

i rizuotinis dalininkq susirinkimas neivyksta, apte kit4 dalininkq susirinkim4 dalininkams

turi

ai prane5ta Siame punkte nustatytu bfldu ne veliau kaip praejus 30 kalendoriniq dienq nuo

ir1-kusio dalininkq susirinkimo dienos

ir

ne veliau kaip likus 10 kalendoriniq dienq iki

ukiamo pakartotinio visuotinio dalininkq susirinkimo dienos.

34. Jei dalininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raStu, jis, susipaZings su visuotinio
lininkq susirinkimo darbotvarke ir sprendimq projektais, pateikia vieSajai istaigai balsavimo
E.

uleteni

-jame jis

prane5a visuotiniam dalininkq susirinkimui savo

valiq,,uL" ar ,,prieS" atskirai

I kiekvieno sprendimo. Pakartotiniame visuotiniame dalininkq susirinkime galioja neivykusio
sirinkimo bal savimo biuleteniai, pateikti balsuoj ant raStu.

35. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali bflti Saukiamas nesilaikant
rodytq terminq, jeigu visi dalininkai

I

su tuo raSti5kai sutinka.

Siq istatq 33 punkte

12

VI SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS DALININKAI, NAUJU DALININKU PRIEMIMO TVARKA

-::.

Progimnazijos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos

.1 u isaigq istatymo

ir

Siq istatq nustatyta tvarka yra perdavgs progimnazrlai ina54

ir turi

lq
i
1sargq istatymo ir Siq istatq nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko
1ra perleistos Siq istatq ar istatymq nustatyta tvarka.

-

37. Mokyklos steigejai, Vie5qjq istaigq istatymo
' - '-..'-'-r ina54, tampa jos dalininkais.

,
.

>.... istatq nuostatos,

.

Siq istatq nustatyta tvarka perdavg

kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.

:.-.Jrnr4 balsuoja daugiau nei 314 visq progimnazijos dalininkq balsq.
1,..,r

-

ir

klos dalininku tampama nuo progimnazijos visuotinio dalininkq susirinkimo

-.lt',

inaSo perdavimo progimnazijai dienos.

VII SKYRIUS
DALININKU TEISES

-

:'. rltrS dalininkas turi teisg gauti likviduojamos progimnazijos turto dali Lietuvos

-

-

.

i'ui

jLr

istaigq istatymo 17 straipsnio l0 dalyje nustatyta tvarka.

, '. rlt'rS dalininkas

-- .

turi

Sias teises:

:tetr.ulines teises:

il.l.1.dalyvauti

ir

balsuoti progimnazijos visuotiniuose

dalininkq

susirinkimuose;

rl.1.l.

susipaZinti su progimnazijos dokumentais

ir gauti informacii4

apie jos

veikl4;

:l.l.l.kreiptis
r

i

teism4 su ie5kiniu pra5ydamas panaikinti progimnazijos

isuotinio dalininkq susirinkimo

ir kitq

progimnazijos

organr.l

sprendimus, taip pat pripaLinti negaliojandiais valdymo organq sudarytus

sandorius, jeigu

jie

prieStarauja imperatyviosioms istatymq normoms,

proeimnazijos istatams arba protingumo ar sqliningumo principams;

r-

-.:. kreiptis
r

i

teism4 su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti progimnazijos

ald1'mo organams ateityje sudaryti sandorius, prie5taraujandius
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progimnazijos veiklos tikslams

af

paZeidZiandius progimnazijos

valdymo organo komPetencij 4;
42,|.5.kitas|statymuosenustatytasneturtinesteises;

42.2.

turtines teises:

42.2.L

gauti likviduojamos progimnazijos dalininkq kapitalo dali

istatq

nustatyta tvarka;

ir istatymq nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko
Kauno miesto
teises, isskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybe ar
dalininko
savivaldybe. Kai dalininkas yra valstybe ar savivaldybe,

42.Z.Z.istatq

Lietuvos
teises gali bUti parduotos ar perduotos kitiems asmenims

RespublikosVieSqjqistaigqistatymoiristatymq,reglamentuojandiq
juo,
valstybes ir savivaldybiq turto valdym4, naudojim4 ir disponavim4
nustatytais atvejais ir budais.

VIII

SKYRIUS

TVARKA
DALININKU TEISIU PERLBIDIMO KITIEMS ASMENIMS
privalo
43. Apie ketinim4 perleisti dalininko teises kitiems asmenims dalininkas

raStu

praneSti progimnazij ai'

pranesimo
44. pirmumo teisg isigyti perleidZiamas dalininko teises turi dalininko

apie

dien4 buvq jos dalininkai'
ketinim4 perleisti dalininko teises gavimo progimnazijoje
apie
45. Mokyklos direktorius ne veliau kaip per 5 dienas nuo dalininko pranesimo

dalininkui pranesti
ketinimq perleisti darininko teises gavimo dienos privalo kiekvienam
kuriame turi buti nurodyta dalininko
pasirasl.tin at arba issiqsti registruotu laisku pranesim4,
teisiq kaina, terminas, per kuri
teises perleidZiandio dalininko inaso verte, perleidZiamq
perleidZiamas dalininko teises'
dalininkas gali pranesti progimnaziiai apie pageidavimq igyti
nuo progimnazijos
negali b[ti trumpesnis nei 14 dienq ir ilgesnis nei 30 dienq
Terminas

pranesimo ar laiSko iSsiuntimo dienos'

46. Ne veliau kaip per 45 dienas nuo dalininko prane5imo

apie ketinimq perleisti

turi pranesti dalininkui apie kitq
darininko teises ga'imo dienos progimnazijos direktorius
dalininkq pageidavim4 isigyti perleidZiamas dalininko teises.

47. Jei vienas ar keli progimnazijos dalininkai per nustatyt4 termin4

pareiske

privalo perduoti
perleidZiamas dalininko teises, dalininkas Sias teises
o pageidavirn4 pareiskE dalininkai
pageidavim4 pareiSkusiems dalininkams (vienam ar keliems),
jas perleidLian(iamdalininkui jo praSom4 kain4
perleidZiamas teises privalo perimti sumokedami

pageidavim4

isiglti

t4
ne veliau kaip per 3 menesius nuo tos dienos, kuriq progimnazija gavo prane5imq apie ketinim4

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

48. PerleidZiamas dalininko teises isigijusio dalininko ina5o dydis didinamas dalininko
teises perleidusio dalininko ina5o verte. Jei perleidLiamas dalininko teises isigyja keli dalininkai,

jq

jq apmoketos perleidLiam4 dalininko teisiq kainos daliai.

ina5o dydis didinamas proporcingai

49.

Jei per Siuose istatuose nustatytus terminus progimnazijos direktorius dalininkui

pranesa, kad

kiti dalininkai

nepageidauja isigyti ketinamq perleisti dalininko teisiq, dalininkas

igyja teisg savo nuoZi[ra perleisti dalininko teises uZ kainq, ne maZesng nei buvo pasi0lyta
dalininkams.

50.

Jei progimnazijos dalininko teises perleidZiamos paveldejimo b[du arba vykdant

teismo sprendim4, apriboj imai perleisti dalininko teises netaikomi.

IX SKYRIUS
DALININKU INASU PERDAVIMO PROGIMNAZIJAI TVARKA
51. Dalininkq ina5ai progimnazijai turi b[ti perduodami per 30 dienq nuo progimnazijos
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimo priimti nauj4 dalinink4 arba didinti dalininkq
kapital1dienos. Praleidus 5i termin4 progimnazija turi teisg atsisakyti priimti dalininko ina54.

52. Pinigines leSos, perduodamos progimmzijai, kaip dalininkq ina5ai pervedamos i
pr o gimnazij

o

s s 4skait4.

53. Materialusis

ir

nematerialusis turtas, perduodamas progimnaz4ai, kaip dalininkq

ina5ai perduodamas pagal perdavimo

ir priemimo aktq, kuri pasira5o progimnazijos direktorius

ir dalininko ina54 perduodantis asmuo.
X SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS DOKUMENTU IR KITOS INFORMACIJOS
APIE PROGIMNAZIJOS VEIKL.T PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA
54. Dalininko raSti5ku reikalavimu ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo
dienos progtmnazijos dokumentai jam pateikiami susipaZinti progimnazijos darbo valandomis

jos buveineje ar kitoje progimnazijos direktoriaus nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra
saugomi. Siq dotumentq kopijos dalininkui gali buti siundiamos registruotu laiSku adresu, kuri

dalininkas nurodgs progimnazijai, arba iteikiamos pasira5ytinai
priemonemis.

ar

elektroniniq ry5iq
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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.

aktq

progimnazija visus prane5imus ir informacrj4 apie savo veikl4 visuomenei, teises
buti
nustar).ta tvarka skelbia savo interneto svetaineje. Kai Progimnazijos pranesimai turi

paskelbti viesai, jie skelbiami Vf Registry centro leidZiamame elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq
asmenq viesi praneSimai".

Tretiesiems asmenims taip pat gali bDti sudarytos s4lygos su progimnazijos veiklos

57,
ataskaita

ir kita, teises

pro gimnazij

o

aktuose reglamentuota visuomenei pateikiama informacija, susipaZinti

s buveinej e, pro

gimnazij o s darbo valandomis'

XII

SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA
58. progimnazijos bendruomene savivaldq organizuoja, kuria jos formas ir institucijas
Svietimo
remdamasi progimnazijos filosofija ir Svietimo tikslais, progtmnazijoje vykdomomis
programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

5g.progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojq taryba,
jq darbo
mokiniq taryba. Siq savivaldos institucijq sudarymas, teises ir pareigos nustatltos
reglamentuose.
60.

progimnazijos taryba

yra

aukSdiausia progimnazijos savivaldos institucija,

bendruomenei ir
atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, rupintojams), vietos
svarbiausiems
telkianti tevq (globejq, rfpintojq), mokytojq ir vietos bendruomenes nariq atstovus

progimnazijos veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprqsti'
Konstitucija, Lietuvos
61. progimnazijos taryba savo veikl4 grtndLialietuvos Respublikos
Respublikos Svietimo

ir kitais istatymais,

Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

ir Kauno miesto
Respublikos Vyriausybes nutarimais, LR Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
savivaldybes teises aktais, pro gimnazij o s i statais.

62. progimnazijos taryba vadovaujasi humani5kumo, demokratiSkumo, vieSumo,
racionalumo ir tgstinumo principais.

t6
63.Progimnazijos tarybos priimti nutarimai, neprie5taraujantys progimnazijos veiklq
reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazijos bendruomenei.

64.Progimnazijos direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos progimnazijos tarybos
nutarimus, kurie priestaruujaprogimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams.
65. Jei progimnazijos

visuotinis dalininkq susirinkimas ar Svietimo prieZiur4 vykdandios

institucijos nustato, kad progimnazijos tarybos priimti sprendimai prie5tarauja istatymams ir
kitiems teises aktams, si[lo progimnazijos tarybaijuos svarstyti i5 naujo. progimnazijos tarybai
atsisakius, gindas sprendZiamas istatymq nustatyta tvarka.
66.

Progimnazijos tarybos darbo reglamentq, pritarus progimnazijos tarybai, tvirtina

pr o gimnazij

67.

o

s

direktorius.

Progimnazijos tarybos darbo reglamentas

gali

b[ti keidiamas ar papildomas

progimnazijos tarybos nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti progimnazijos tarybos darbo
reglamentE pakeitim4 gali:

67.1. mokyklos tarybos narys (-iai);
67

.2. mokyklos direktorius;

67.3. dalininkas.

68. Progimnazijos tarybq sudaro nelyginis asmenq skaidius (ne maZiau kaip

13 nariq):

i

4) renkami asmenys, atstovaujantys tevams
mokiniams ir 1 vietos bendruomenes atstovas. Vietos

progimazijos taryba lygiomis dalimis (po
(globejams, r[pintojams), mokytojams,

bendruomenes atstov4 i progimnazijostaryb1deleguoja direktorius. Nei vienas iB progimnazijos

tarybos nariq, atstovaujandiq tiek mokytojus, tiek tevus (globejus, rtipintojus), tiek
bendruomenes atstovus, negali

ir

vietos

bfiti valstybes politikas, politinio (asmeninio) pasitikejimo

valstybes tarnautojas. Mokyklos tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas.

69. Mokytojus i progimnazijos taryb4 slaptu balsavimu renka mokytojq taryba.
70. Tevq kandidat[ras i progimnazijos tarybq si[lo kiekviena klase (ne daugiau kaip po
vien4 kandidat4) klases tevq susirinkime slaptu arba atviru balsavimu. I5 pasifrlytq kandidatq

slaptu balsavimu balsq dauguma Siq atstovq susirinkime renkami keturi tevq atstovai i
progimnazijos taryb4.

71. Mokiniai i progimnazijos taryb4 renkami 5 - 8 klasiq mokiniq atstovq mokiniq tarybos
susirinkime slaptu balsavimu.

72.

Progimnazijos taryba renkama dvejiems kalendoriniams metams.

73. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka progimnazijos
tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posedZio metu. Mokinys negali biiti progimnazijos
tarybos pirmininku.
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74' Ptogimnazijos tarybos nari gali atsaukti ji iSrinkusi institucija. atsaukto
nario viet4
I
iSrenkamas nau.ias narys. Taip pat tarybos narys gali pats
pateikti prasym4 progimnazijos tarybai

nebelaikyti jo nariu. { atsaukto nario viet4 iSrenkamas
naujas narys Siq istatq nustatyta tvarka.

75' Progimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4

ir dokumentq
valdymo taisykles tvarko progimnazijos tarybos sekretorius,
iSrenkamas is progimnazijos tarybos
nariq atviru balsavimu balsq dauguma pirmojo posedZio
metu.
76' Progimnazijos tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja

213 nafi4. Nutarimai

priimami posedyj e dalyvauj andiqiq 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 buti susauktas neeilinis progimnazijos tarybos posedis.

79' I progimnazijos tarybos

posedZius gali bfrti kviediami

kitq progimnazijos savivaldos
institucijq atstovai, progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai,
mokytojai, mokiniq
tevai (globejai, rlpintojai) ir kiti asmenys.
8

0. Progimnazij os taryba atlieka Sias funkcij

as

:

1' nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines
veiklos kryptis, ugdymo
ir mokt'mo organizavimo tvark4;
80'

80'2' pritaria progimnazijos metiniam veiklos, strateginiam
pr o gimnazij os darbo tvarkos taisyklems

ir

ugdymo planams,

;

80.3. inicijuoja progimnazijos bendruomenes ir visuomenes
bendradarbiavim4, telkia
pro gimnazij o s bendruomeng pr o gimnazij o
s uZdavini am s sprgsti, ugdo ir pletoja progimnazijos
kultur4;

80'4' vertina progimnazijos direktoriaus meting veiklos
ataskait4

ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos progimn azijos dalininkams;

80'5' teikia pasiDlymus, pareik5dama nuomong apie progimnazijos
vadovq veikl4;
80'6' teikia sillymus del progimnazijos darbo tobulinimo,
saugiq darbo, mokiniq
ugdymo ir globos sQlygq sudarymo, talkina formuojant progimnazijos
materialinius ir
intelektinius iSteklius

;

80'7' pritaria progimnazijos pajamq

ir

iSlaidq s4matai, analizuoja [king, finansing

veikl4;

80'8' svarsto paramos 1e5q kaupimo progimnazijos s4skaitoje galimybes,
teikia
siulymus ir kontroliuoja jq paskirstym4 ir panaudojim4;
80'9' mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo

iS

progimn azijosklausimus;
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80.10. teikia pasi[lymus del mokytoiq darbo kr[viq paskirstymo;

80'11' skatina progimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratiniq
santykiq
formavim4si, inicijuoja progimnaziios, Seimos ir visuomenes
bendradarbiavimq

,

analizuoja
bendradarbiavimo galimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas,
teikia si[lymus progimnazijos
vadovybei;

80'12' sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq progimnazijos
savivaldos
institucij q ar progimnazij os direktoriaus kompetencij ai.

80'i3' progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti progimnazijos

tarybos

posedZiuose.

81'

Progimnazijos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacij4
apie progimnazijos

veikl4.

82'

Ptogimnazijos taryba pagal kompetencijq gali sustabdyti kitq progimnazijos
savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4
ir teisetum4 iStirs
kompetentingos institucij os.

83'

Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus jos
narius
rinkusiems bendruomends nariams: tevai tevq susirinkime,
mokytojai mokytojq tarybos
posedyje, mokiniai

84'
85.

-

-

mokiniq tarybos poseclyje.

Progimnazijos tarybos atsiskaitymo form4 nustato pati progimnazijos
taryba.
ProgimnazijostarybapaleidZiama:

85.1. reikalaujant
85.2. i tris

213 progimnazijos tarybos nariq;

posedZius is eiles ,esusirinkus2r3jos nariq;

85'3'

reorganizuojant, dalyvaujantreorganizavime ar likviduojant progimnazijq,
Mokytojq tatybayra nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija
mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

86'
'

Mokytojq tatyba savo veikl4 grindhialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir kitais lstatymais, Jungtiniq Tautq vaiko
teisiq konvencija, Lietuvos
87

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto
ministerijos norminiais aktais,
pr o gimnazij o s i statai s, mokytoj q tarybo s darbo
re gl amentu.

88'

Mokytojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokratiskumo,

racionalumo principais.

89'
90'

Mokytojq tarybos darbo reglament4, tvirtina progimnazijos direktorius.
Mokytoiq tarybos darbo reglamento pakeitimq gali inicijuoti:

90.1. mokytojq tarybos nariq dauguma;
90.2. progimnazij os direktorius;
90.3. dalininkas.

viesumo,

t9

9l'

Mokytojq tarybq sudaro progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai

ugdymui' visi progimnazijoje dirbantys mokytojai,
psichologas, pagalbos mokiniui specialistai,
bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese
daryvaujantys asmenys.

92'

Mokytojq tarybai vadovauja progimnazrjos direktorius, jei jo
nera - progimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

93'

Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos
plan4 ir dokumentq tvarkymo
taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius,
iSrenkamas atviru balsavimu balsq dauguma.
94' Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne
maZiau kaip 213
mokytojq tarybos nariq' Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqiq balsq dauguma.

Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, sprendziamasis
balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.
Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau
kaip 3 kartus per metus. Prireikus
gali bDti su5auktas neeilinis mokytojq
tarybos posedis.

95'

96'

{ mokytojtl tarybos posedzius gali b[ti kviediami ir kitq progimnazijos
savivaldos
instituciiq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo
balso teisg.

97.

Mokytojq taryba:

l.

inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;
97 '2. formuoja ir koreguoja veiklos
tiksrus ir uZdavinius;
97.

.3. dalyvauja planuojant progimnazijos veikl4;
97.4' svarsto mokymo programq
97

igyvendinim4, ugdymo ir mokymo rezultatus;
97.5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo
organizavimo principus, jq ugdymo
ir mokymo programas, metodus;

.6. anarizuoj a mokiniq mokymosi kruvius, nepaiangumo
prieZastis ;
97 '7 ' aptaria Svietimo reformos
igyvendinimo ir pedagogines veiklos
97

tobulinimo
ir darykines kompetencijos ugdymo galimybes;
97'8' priima nutarimus vadovaudamasi Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos
patvirtintais bendraisiais ugdymo planais
ir kitais teises aktais;
budus, mokytoiq pedagogines

97.9. priima sprendimus der mokiniq kelimo
! aukstesng klasg;
97 '10, slaptu barsavimu renka atstovus
i progimna zljos taryb';
97

.ll.

97

'12' svarsto ir teikia progimnazijos tarybai pritarti progimnazijos ugdymo plan4 ir

anarizuoja, kaip progim nazijavykdo veiklos

ir ugdymo programas;

darbo tvarkos taisykles.

98. Mokytojq tarybos
98'1' gauti

is

teises:

progimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq
ugdymui,

direktoriaus pavaduotojo ukio reikalams
vis? informacij4 apie progimnazijos veikl4;
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99.

veikloje'
9g.2. deleguoti atstovus dalyvauti kitq progimnazijos savivaldos institucijq
Mokytojq taryba nutraukia veikl4, reotganizavus ar likvidavus progimnazijq'
progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodine

100.
-

taryba

ir dalykq metodines grupes.

101.

Metoding tarybq sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui.

lO2.
darbo

re gl

tarybos
Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja jq darbo reglamentas. Metodines

ament4 tvirlina pt o gimnazij

o

s

direktorius'

103. Mokyklos mokiniq savivaldos institucijos

demokratiniais rinkimq principais

tradicijas'
kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, progimnazijos veiklos

104. Mokykloje veikia mokiniq taryba'
105. Mokiniq taryba yra auksdiausia mokiniq

savivaldos institucija, atstovaujanti

visiems progimnazijos mokiniams.

106.

Mokiniq tarYba:

106.1. pagal kompetencij4 inicijuoja

ir organizuoja

mokiniq laisvalaiki, socialinq

veikl4 ir param4;

\06.2. priima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencijq ar
kitokiq samburiq su5aukimo;

ugdymui,

pavaduotojais
106.3. bendradarbiauja su progimnazijos direktoriumi, direktoriaus
mokyklq
kitomis progimnazijos savivaldos institucijomis, socialiniais partneriais, kitq

mokiniq savivaldos institucij omis;
106.4. inicijuoja mokiniq elgesio taisykliq kilrim4 ir svarstymq;
106.5. padeda organizuoti rlkymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencijq'
kuri'
Mokiniq tarybos veiklq reglamentuoja mokiniq tarybos darbo reglamentas'

107.

sudering s su pro gi mnazij

10g.

o

s taryba, tvirtina pr o gimnazij o s direktorius.

Klases
Mokiniq taryb4 sudaro 5 - 8 klasiq mokiniai (po vien4 i5 kiekvienos klases).

atstovai renkami klases susirinkime atviru balsavimu'

109. Mokiniq

tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos darbo reglamento

nustatyta tvarka.

ll0.Mokiniqtarybarenkamavieniemsmokslometams'

111.

Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq tarybos pirmininkas, kuri atviru balsavimu

vieneriems mokslo metams i5renka mokiniq tarybos nariai.

lI2.

klases mokiniq
Klasese renkami klasiq seniunai. Jie renkami mokslo metams

susirinkime atviru balsavimu.

113.

Progimnazijoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

I

21

XIII SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA

ll4'

Darbuotojus i darb4 priima

ir

atleidLiaprogimnazijos direktorius vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos
svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais.

15'

Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais,
svietimo, mokslo ir
1

sporto

ministro isakymais ir kitais teises aktais.

16'

Progimnazijos darbuotojams gali blti mokamos priemokos
prie atlyginimq, jei yra
sutaupllq progimnazijos fondo resq ir tai nepriest araujateises
1

aktams.

'

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.
117

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.

119'

Progimnazijos le5as sudaro valstybes biudZeto specialiqjq
tiksliniq dotacijq
Kauno miesto savivaldybes biudzetui skirtos leSos, biudZeto
asignavimai, remejq ir kitos lesos.

120'

Progimnazijai skirtos leSos naudojamos teises aktq nustat ytatvarka.
121' Progimnazija savarankiSkai sprendZia, kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas
lesas, kai nepriestaraujama
istatymams, kitiems teises aktams ir dalininkq susirinkimo
nustatytai tvarkai.

122'

Progimnazijos vie5qjq pirkimq komisija veikia pagal viesqjq
pirkimq komisijos
darbo reglament4, patvirtint4 direktoriaus
isakymu. visi komisijos nariai privalo pasirasyti
konfidencialumo ir ne5ali5kumo deklaracijas. Vie5ieji pirkimai
progimna zijoje yra vykdomi
pagal VieSqjq pirkimq
istatym4 ir progimnazijos Viesqjq pirkimq organizavimo tvark4.

123'

Apskaita progimnazijoje tvarkoma laikantis vieSqjq
istaigq teises aktq nuostatq,
apskaitos tvarkymo reikalavimq ir s4matose nurodyto
islaidq klasifikavimo pagal atskirus
straipsnius.
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124.

Progimnazija savarankiSkai vykdo finansing [king veikl4.

I25.

Buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais.

126.

Finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises

127.

Progimnazijos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

aktais.

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 tarnyba). Progimnazijos vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir

kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

XV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

128.

Progimnazijos istatai keidiami Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymo ir Siq

istatq nustat)'ta tvarka.

129.

Progimnazijos istatq keitim4

turi teisg inicijuoti dalininkai

-

Kauno miesto

savivald,vbd ar Kauno arkivyskupijos kurija, progimnazijos taryba ar progimnazijos direktorius.

130.

Progimnazija

turi

interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus

reikalavimus.
13

1

.

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, likvidavimq ar pertvarkym?, grupes ar tipo

pakeitim4 pranesama kiekvienam progimnazijos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme nustatyta tvarka ir terminais.

133.

Progimnazija filialq ir atstovybiq nesteigia.

a-

Kauno Juozo Urb5io progimnazijos direktore
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SUDERINTA:
Kauno Juozo Urb5io progimnazijos tarybos 2021 m. rugpjudio 30 d. posedZio protokolo Nr. 4
nutarimu.
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