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JURBARKO RoERZVILKO GIⅣ INAZIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
l.Jurbarko r.耳 立 宙 lkO gilllmazttos nuOstatai← 01iau一 Nuostatai)reglamentu● a Jurbarko r.

V

E彪 宙lko gimnazlos← 01iau― Gimnazj→ teiSinO forlnl,priklausomyb9,savininlcl,savininlco tcises
ir pareigas igyvcndinanё il institucJl,buvci鴫 ,mokyklos grup9,tipl,pagrindin9 paskirti,mOkymO
kalbq i■ コndky■■■̲1】 匠nas,墨主」dns̲血 d越 山IL4γ Iダ 山Ddら 二」I壺 ユ̲」 亜ぶiS̲
us̲JLE山 【ニシ逓撃̲̲̲̲̲̲
.口 okymosi pasickimus iteisinanこ
iЧ dolcumentu igdaViml,Gilllnazlos teiscs ir pareigas,vciklos
organizavimO ir vddyml,savivaldl,darbuot● Чpriemima l darbl,jЧ darbo apmokaimo tvarka ir

atestacJl,lё ζ
as,jЧ

naudttimO tvarkl,inansines vcik10s kontro19 ir GillllnazttOS Veiklos pritti■

‐ reorganizavimo,likvidavimo ar pertvarkymo tvarkQ.

一

2.Gimnazlos oiCialuS pttadinimaS―

1,

Jllrbarko ro E´ vilkO g=1■ aZJa,trumpasis

pavadinimas tt E歯 ilko gilllmaztta.Gimnaztta iregiStruota jllridiniЧ aSmett registtc,kodas
290918120.

3.Isteigl‐ o

・

data‑1865¨ 09‑01,remiantis archyvine m6dを iaga.
4.TeishЁ foHllla ir priklausomybe― biudttctine istaiga。

5.Buvcmes adresas― SaltuOnOs g。 14,E立 宙lko mstl.,Jurbarko■ 可ono saV市 aldybё
saVininkas― Jurbarko raOno sav市 aldybe,kodas 188713933,adresas―
Dariaus ir Gぬ 0コog.96,LT‑74187 Jurbarkas.
7.Savininko tciscs士 pareigas igyvendinanti instituCJa― Jurbarko raOno savivalも あOS
taryba,kuri vykdo Lietuvos Rcspublikos biu&etini■ istaigll,Lietuvos Rcspublikos gvietimo ir
kituo,c istatymuosc bci giuose Nuostatuosejos kompetencJai p五 Skirtus igaliaimus.
8.Gilllnazlos grupe̲bcndr● o ugdymO mokykla,kurios:
.

6.Gi―aziios

‐

8.1.tipOs― gllllmazlJa;

8.2.pagrindine paskirtis‐ organizuoti ir vykdyti ugdymo proces■ mOkiniams(vaikalns)

v

eも mOkyklinio ugdymё programl,pradinio ugdymo
programl, pagrindinio ugdymo prOgramO ir vidurinio ugdymo prograllna bei sutCikti pradini,

pagal ikimokyklinio ugdymo progralnl,p五
pagrindini ir vidurini iSSilavinima;

8.3.mokymo kalba‑lictuviЧ
8.4.mokymosi forlnos― grupinio ir pavienio:
8.4.1.grupinio mokymosi forlnaigyVendinallnakasdieniuir(arD nuOt01iniumokymo proccsO
;

organizaviIIno bidais;

8.4.2.pavienio mokymosi fo.1.la igyVendinama savaranlciSku,nuotoliniu mokymo proccso

organizavimo bidu;
9.GillYmazJa vykdO ikimokyklinio,priebmo17klinio,pradinio,pagrindinio,宙 durinio
ugdン mo,ncfomlali● o vaihiも 宙ctimo progralnas.
10.GilllmazJa yra vieSasis juridinis asmuo,turintis anspauda su Lietuvos hcrbu ir savo
pavadilumu, atsiskaitoln〔 ul lr kitas saSkaitas Lictuvos Respublikos lrcglStruotuose bankuosc,
atributikl;savo veikla grittdを ia Lictuvos Rcspublikos Konstitucla,Jungtillllll Tautu VaikO teisiЧ

konvcnctta,Lictuvos Respublikosも victimo ir kitais istatylrnais,Lictuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais,こ vietimo ir mokslo minitto iSakymai、
Jurbarko rttonO Sav市 aldybes tarヵ Os
sprendilnais,kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
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vietilnas.
12.Gimnazttos S宙 Ctimo vciklos■ Sys olgal Ekonomines vcik10s iSi■
11.Pagrindino veik10s sritis―

klasi■ katori■ ,

patvirtinta StatiStikos dcpartamcnto prie Lietuvos Rcspublikos Vyriausybes generalinio dircktoriaus

2007m.spdio 31doisい ヽ uN●

DI… 226):

12.1.pagrindine vcik10s l■ こ
is― vidurinis ugdymas,kOdas 85.31.20;
12.2.kitos veiklos riSys:

1.ikimokyklinis ugdymas,kodas 85。 10.10;
12.2.2.priegmokyklinis ugdymas,kodas 85.10.20;
12.2.3.pradinis ugdymas,kodas 85.20;
̲豆 り∠4竪 算壼h直 興異耳囮尋 k団 膿B5.31■ 0;̲̲̲̲
.12.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas
85.59.
12.2.6.Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60
12.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
12.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
12.5. vaikq poilsio storyklq veikla, kodas 55.20.20;
12.2。

12.6.kitapramogU ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.09;
12.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
13. Gimnazijos veiklos tikslas - uZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklini, pradini,
pagrindini ir vidurin! ugdym4, ugdyti dvasines, intelektines, vertybines ir fizines mokinio galias,
leidZiandias tapti doria, siekiandia Zinir4, savaranki5ka, atsakinga, patriotiSkai aktyvia asmenybe.
1 4. Gimnazij os veiklos uZdaviniai :
14.1. teikti mokiniams kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklini ugdym4, pradini, pagrindini
ir vidurini i5silavinim4;
14.2. tenkinti mokiniq paZinimo ir saviraiSkos poreikius;
"14.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalb4, uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si)
aplink4;
L4.4. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui atskleisti savo Zmogi5k4ji potencial4;
14.5. skatinti savaranki5k4 mokiniq veikl4, padeti jiems pletoti savo kflrybines galias,
problemq sprendimo igUdZius;
14.6. taikyti ugdandi4 ir skatinandi4 isivertinimo ir vertinimo sistern4;
14.7. skatinti mokinius ugdyi bendravimo, bendradarbiavimo irkomandinio darbo igfldZius.
1 5. Vykdydama pavestus uZdavinius, Gimnazij a:
i5.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis
Bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Gimnazijos bendruomends reikmes, mokiniq
ugdymo poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuojaugdymo turinf;
15.2. rengia ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programas papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo
vaikq Svietimo programas;
15.3. vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo,
neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros
kokybes Svietim4;
15.4. r,ykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 ir brandos egzaminus Svietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka;
15.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq orgarizacrloms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningumq,patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

15.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
specialiqj4 pagalbE, profesini orientavim4 bei minimalios prieZi[ros priemones, koordinuotas
paslaugas Seimai;

15.7. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqjf ugdym4 teises
aktq nustatytatvarka;
15.8. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4;
15.9. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mokymosi ir darbo aplink4;

15.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing barg
vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprflpinimo standartais;
15.11. organizuoja mokiniq maitinim4 Gimnazijoje ir pavelqim4 i5 namq i Gimnazij4 ir
atgal;
T5.12. vie5ai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4;
15.13. kuria Gimnazrlqkaip vietos bendruomenes Zidini;
1
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.l 4. sudaros4lygas vaiko minimalios pri eiiuros r,ykdymui

15.15; dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrime teises aktq nustatSrtafrarka;
15.16. atlieka Gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;
15.17 . bibliotekos ir skaityklos darb4 organizuoja pagal mokiniq, mokytoiq ir tevq poreikius;
15,18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas ftrnkeijas.

t6.

Gimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

UI SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PARE,IGOS
17. Gimnazija, igyvendindarna jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turiteisg:
17.1. parinkti mokymo metodus ir mokymo(si) veiklos bldus;
17.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;
17.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
L7.4.vykdyi Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
17.5. gatfiipararrrqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatSrta tvarka;
17.6. teikti investiciniq projektq parai5kas Europos s4jungos finansinei paramai gauti.
18. Gimnazrla, siekdama numatyto tikslo ir lgyvendindama jai pavestus.uZdavinius, atlieka
jai paskirtas funkcijas, teikia kokybi5kas paslaugas, sudaro mokiniarns higienos noflnas
atitinkandias ugdymosi s4lygas, vykdo kitas pareigas, ngstatytas Lietuvos Respublikos Svietimo
istatyme ir kituose teises aktuose.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAYIMAS IR VALDYMAS
19. Gimnazijos veikla organizuojamapagal Gimnazijos direktoriaus patvirtint4:
19.1. strategini plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir Jurbarko rajono savivaldybes
vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
19.2. metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;
19.3. ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir suderinusi Jurbarko rajono
savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo.
20. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurf vie5o konkurso'bfldu i pareigas penkeriems
metams skiria ir i5 jq atleidiia Jurbarko rajono savivaldybds meras Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos ir Svietimo istatymq nustagta tvarka.

口Ｅ Ｅ Ｆ Ｆ Ｆ

21.Gilllmazlos dircktorius iesiogiai pavaldus Jurbarko rttonO Sav市 aldybes mcrui ir
atskaitingas」 urbarko raOno sa宙 valdybOs tawbai.
22.GilYmazlos direlctorius:
、
22.1.oiganizuaa Gimnazttos darbl,kad bitu igyVCndintas Gilllmazlos tikSlas ir atlickamos
nustatメ os funlcclio%
22.2。

inicttuaa ir organizuaa Gilllmazlos Strateginio plano,mctinio vciklos plano,ugdymo

plano,こ 宙ctimo programu rcngi聾 1,juos"irtina,vadovau」 ajЧ vykd)管 lui;

22.3.tvirtina Gilllnazlos Vidaus struktura ir parcigybiЧ
didを iausio leistino pareigybiЧ

sγ aSl,nc宙 rSydamas nustatyto

skaiこ iaus;

iadarbuotaus,行

22.4.nustatyta tvarka skiria ir atleidを

irtinajЧ pareigybiЧ
/arka;

apraSymus,atlieka

kitas su darbo santykiais susJusiaS hnkcJas teiSes aktu nuStatyta t■

tikrina inforlnacJoS Viesinima apiC GiШ 餞 痢 ● e Vykdomas forlndtto ir
宙etimo programas,jЧ pasirinkimo galimメ Dё s,priemimO sllygas, mokメ 倒Ч
ncfom■ aliao も
kvaliflkacJl,svarbiausius GimnazJos i60rinio vertinimo rczultatus,Gimnazttos bCndruomenOs
22.5。

―

磁

ttRmpublilco■ asllllalsぬ lorn呻 離

adicii

nuostat■

岬

叩

卿

興
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22.6.atsako虚

dcmolcratini S宙 etimo

istdgOS Valdyml,磁 tikrina bendravimu gristuS

santykius,mokyt● o etikOS,OrlnЧ laikymasi,skaidriai priima sprendimus,bendruomenes nariЧ
infoflna宙 ml,pcdagoginio ir・ ncpedagoginio personalo profesini tobul● imQ,SVCikl,Saugilダ
kertanё il
じを

kelia bct kOkiOms smurto,pricvartos apraiSkoms irを alingiems iproё iallns aplinkl;
22:7: nustato Gillllmazuos darbuotaams mctincs uЙ duotis, atlieka pasiektu reZultatll

vertinima;
22.8:iniclJuoJa GilllllllazlJos saViValdos institucJ■

sudaryml lr skatinaJu Veikll;

22.9.minasi intclcktiniaiS,materialiniais,flnansiniais,inforlnaciniais ittckliais,Й
OptimalЧ

jЧ

valdyma ir nauddima;

22.10.analizuaa GimnazttOS VCik10s ir valdフ

ikrina

mo iStckli■ bttQ ir ttsako uZ istaigOS veiklos

rezultatus;

22.H.uttihina racionalЧ

lё S■

ir turto naud● iml,Veiksmingl GillllnazloS宙 daus kontrolOs

dstcmos sukuriml,jos vckiml l tob」 himも
‑
22.12.uを mokinio clgesio normu pazCidimi
lgdishm
poveikio pricmones;nustatytas Vaiko tcisiЧ

moH」 ams

irttsmttes auklaam可 o

apsaugos pagrindll istatyme;

22.13.Lictuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines p五 ettims iStatymo nustatyta
tvarka heipiasi i Sav市 aloybes administraclos direktOttЧ del minimalios ir vidutinOs pritti■ 9s
p五 cmo」

u VdkuiSkylmQ

22.14.江 sako磁 Jurbarko珂 ono saViValも ぁOs tarybos sprcni品 旭wenddma,HctuvOs

Respublikos SvictimO ir kitll iStatymЧ

bci tё ises akt■

,nuO,tatll laikD7mOSi●

22.15.atlieka kitas teisesよ tuOsc ir GilrmazJos vadOVO pareigybё s apraこ yme nustatytas
ankciias.

V SKYRIUS
SAVIVALDA

GIⅣ INAZIJOS

23.Gimnazlos sN市 alda

grindЙ iama gvietimo tikslais,Gilllmaz巧

●e VylCdomomis gvictimo

GillnnazlJoJe veikia gios savivaldos institucJos:
a,Mokini■
taryba ir TevЧ kOmitetas.Mokytaumetodinci veiklai
GilllllazJoStaryba,Mokyt● Ч 弯め

prOgraFnOrrnis ir GinllazJos tradiclJolniS・
t〔

organizuoisudttomaMctodnetarybalmctodnis轟

罠Ы

市

れ

iお tt GilllmaziioS SⅣ ddos httt
24.Gillmazjos taryba← oliau― Taryb→ yra
atstovauJanti mokinialns,mokytaams,tOvalns(globgams,rupintaams)ir viCtOS bcndruomenci,
tclkianti mokini■ ,mouaЧ ,tO、 叫 (g10baЧ ,mpintaЧ ),ki旬 9imnazJOS lendrl10menes nariЧ
atstovus bci Gimnazttos re血 qus svarbiausiems GiIImazlos veik10s srに iЧ klausimalns aptarti,
kolcgialiai nagrineti ir sprOsti.
。

重■■ＥＥＦＦ

25. Taryba sudaroma Siuose Nuostatuose patvirtinta rinkimq procedura, laikantis
demokratiniq rinkimq principq - procedtros ai5kumo ir skaidrumo, visuotinumo, konkurencijos,
periodi5kumo - trejq metq kadencijai, kuriqs metu gali btti pakeidiami mokiniq atstovai, kurie baige
Gimnazijq ar tdvai, kuriq vaikai nebesimoko Gimnazijoje. Kadencijq skaidius Gimnazijos tarybos
nariams nera riboj amas.
26.TNybq sudaro 9 nat',ai: lygiomis dalimis mokiniai, mokiniq tevai (globejai, rupintojai) ir
pedagoginiai darbuotojai.
2T.Tarybos narius slaptu balsavimu trejiems metams renka:
27.I. Gimnaztlos 3 (tris) pedagoginius darbuotojus renka Mokl.tojq taryba pasirinktu slaptu
balsavimo b[du;
27.2. Gimnazfos 3 (tris) mokinius i5 5-3G klasiq deleguoja mokiniq taryba, perejg I
aukStesng klasg mokiniai i5lieka Tarybos nariais;
27.3. Gimnazijos 3 (tris) ter.us (globejus, rupintojus) deleguoja klasiq tevq (rupintojq,
globejq) komitetai.
?8. Taryhalvadovauja atvinrbalsavimuJaryhos posedyje i(rinktas pirmininkas29.Tarybos pilnininkas,pavaduotaas ir sckrctorius iも renkalnas pi.11.mc Tarybos posedゴ c
GilllmazttoStarybos
slaptu balsⅣ imu.Pinnail TarybOS posedi saukiaGinlnazttos direktorius,kitus―
pillllininkas.Posё dis teisOtas,jcijarnc dalyvauJa 2/3 visujOS nariЧ .Posedを iai vyksta ne reこ iau kaip

一
2 kttms peF metuS;priroikus,gali bllti suSauktas nccilinis TaFybOs posOdis:
30.Gilllmazlos direktorius Tarybos posOdを iuose gali dalンvauti k宙 est● o nariO teisOmis.
31.Gllllll厖 可
OStttba

̲

31.1.teikia siilsss del GiIImaziios StrateginiЧ

priemoniЧ ;

tiksl■ ,載

¨

ir jЧ

igyvendinimo

̀davini■

31.2.sudcrina Gimnazlos strategini vcildOS planl,metini Gillllmazjos vciklos plana,
oS nuOstatus,宙 daus darbo tvarkos taisykles,kitus veikll reglamcntuaanこ ius dolcumentus,
teikialnus Gimnazttos dircktoriau%
Gilllllaz彎

31.3.tё ikia siう 1)mus Gilllmazjos direkto五 ui d01 GillllmazJoS nuOstatt pakeitimo ar
papildymo,GilllllnazttOS宙 daus strulcturos tobulinimo;

31.4.svarsto Gimnazlos lё も
u naudaimO klausimus,iSklauso Gillmazttos metincs vciklos

atasktttas h teikia sitlymЧ ・
oilllmazttOS direktoriui del GilllmazttoS Veiklos tobulinimo;
31.5.teikia siolymus Gillllllaz10S Savininlco tciscs ir pareigasigyVCndinanё iai instituciiai del

Gilllmazlos materialiniO aprupinimO,vciklos tobulinimo;

31.6.svarsto mokyta■ metodines taryboち mokini■

ir tO、

叫(g10bl■ っ面pintaつ

Sav市 aldos

institucjЧ ar Gillllllaz10S bCndruomenOs nari■ iniciatyvas ir teikia si■ lymus Gilllmazlos direktoriui;

31.7.tcikia si■ lymus d01 GilllllnazJOS darbo tobulinimo,saugiЧ

mokini■ ugdymo ir darbo

SJygu Sudarymo;
31.8.svarsto GilllulazttOS dircktoriaus tcikiamus klausimus;

31.9.inicttuaa GilllnazttoS bendruomcnes ir宙 suOmenes bcndradarbiavima,jO galimybes,
iniCJuqa nau」 as bcndradarbiavimo forlnas ir tcikia si■ lymus Gimnazttos vadOVybci;

31.10.ugdo ir p10taa Gimnazttos kult■ 1;
31.11.skiria tevЧ atstOvus i mOkyta■ atcsta宙mo komisiiQ;

31.12.skiriatevu atstOVus i kOnlcurso dirckto五aus pareigoms citi kOmisii%
31.13.turi teisQ gauti inforlnacJl apic visa Gimn眩 10S VCikll;
31.14.turi teis9 sustabdメ i kitt GiIIImazlos Savivaldos institucttu Sprendimu igyVCndinimQ,

k01juteisotumairteisingumaiStirSkOmpetentingos institucttOS;
31.15.tcikia si■ lymus Gilllmazゴ os dirchoriui vertinant darbuotaЧ

darbo rezultatus,vcrtina

GillllmazttOS Vadow veikll.
32.GilllllnazttOS t雛 力 OS nutarimai yra tcisdi,jcijic neprieStarauJatOises alctams.

33.Gimnazttos taryba u2 sa√ o vcikll viena karta pCr mCtus atsiskaito Gimnazttos
bcndruomcncl.

34. Mokyojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams bei bendruomends ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Gimnazijos direktorius,
pavaduotojai, Gimnazijoje dirbantys r.nokyojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai,
bibliotekininkas ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.
35. Mokyojq tarybai vadovauj a Gimnazqos direktorius. Mokytojq tarybos posedZiai
Saukiami pagal poreikibet ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Mokytojq tarybos sekretoriq
renka Moky.tojq tarybos nariai atviru balsavimu balsq dauguma.
36. Mokl.tojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maLiau 213 tluo melnt
dirbandiq tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius
po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso Mokytojq tarybos pirmininkui.
37. I mokytojq tarybos posedZius gali bfti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai,
socialiniai partneriai.
38. Mokytojq taryba:
38.1. teikia si[lymus del Gimnazijos veiklos plano, aptaria ugdymo planq, bendryjq
no bei k壼 コ
屋
̲
38.2.aptaria mokymosi,mokymosi pasiekimu reZultatus,poilsio ir mitybos,mokiniЧ
svcikatos,saugos darbe klausimus;
38.3.aptaria porcikius ir tcikia si■ lymus del pcdagogЧ
kvaliflkacゴ OS tObulinimo;
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spccialistll atcStacttOS kOmiSJ%

38.5.teikia siilymus del gilllmazlos vCik10s tobulinim6,dalyvauJa planudant Gilllmazlos
veilda;

̲

38.6。

svarsto ugdymo programu igyVCndiniml,ugdymo ir mokymo(Si)reZultatus analizuaa
mokiniЧ 貯ユ
viut lankOllnllml,svarsto Gillmazlos nClanlcym6 pricを astis,analizuqa nepttangtlmo
prie力 stis ir teikia siulymusjo gerinimui;

38.7.allalizutta skirtingu gcbgimu mOkiniЧ

mokymo pЮ 3ramas,metodu銚
ヽ

‐
」

:

38.8.allalh珂 a nCfOrlndi● o ugdフ mo organizavima ir tCikia si■ lン musjO tObulinimui;
38。 9.aptaria gvietimo refo....os igyVendinimo ir pedagogitts veiklos tobulinimo bidus,
mokyta■ metodinOs ir dalykines kOmpctcnc」 oS ugdymo galimybes;
38.10.svarsto lll10崚 爆可ЧpCdagoginio darbo h嘔 vius;
.

38.11.svarsto Gilrmazlos ugdymO planl.
39̀Mokyt●

v

ugdymo ir

ugdymo organizavimo principus;jЧ

u taryba turi teis9 gauti iS Gilrlllllazttos administracttos viSa infO・

― …

GilllmazttoS VCikll.
40。

i

Mokメ 倒u

lac巧

l apiC

tarybOS nariai turi teis9 dalyvauti kitt Gilllllllttjos sav市 aldos institucJЧ

vcikl● c。

41.MokytaЧ

1・

‐

̲

taryba svarsto ir pr五 ma nutγ imus tcises aktu nustatytais ir GilllllnazjOも

direktoriaus teikiamais klausillllals:

42.Gillllm学 可dc StCigiama mokini■ sav市 aldos instituciia一 MOkiniu taryba.MokiniЧ tarybQ
sudaro 5‑8 ir lG‑4G klasiЧ Inokini■ deleguoti atstovai.

43.MokiniЧ taryba:
43.1.svarsto ir,suderinusi st Gilllmazjos adminis廿
kuria ir puoselaa GilllmazttoS tradicJas;

"巧

a,tVirtina renginiЧ planus,scenarJus:

43.2.tiria lnokiniЧ interesus ir poreikius,sprendZia iSkilusias problemas,tcikia pasi■

lymus

jos vcik10s plano;
del Gin』 騒乙

43.3.inicttuda ir padeda Organizuoti cilllmazlos renginius,akcjas,η
programas;
43.4.minasi drausmes ir tvarkos palaikymu GimnazttqQ ,

なdyti

43.5.svarsto mokini■ teisiЧ Gimnazttqe ir Wを jOs壺 bЧ gynimo klausimus;
43.6.inicJutta ir rengia praektus;
43.7.deleguqa narius i Gimnazlos taプ )a bei raOno mokiniЧ parlamenta;

prcvcncincs

44. Mokiniq tarybos veiklE koordinuoja socialinis pedagogas, veiklai vadovauja mokiniq
tarybos pirmininkas.
45. Gimnazijoje veikia klasiq tevq (globejq, rupintojq) komitetai, kuriuos klases mokiniq
tevai (globejai, rUpinto.lai; rent<a balsq dauguma savo susirinkime. Klases tel'q (globejq, rlpintojq)
komitetai kartu suklases aukletoju planuoja klases tevq (globejq, rfipintojq) susirinkimus ir padeda
klases aukletoj ams sprE sti i Skilus i as ot ganizacine s prob I emas.
46. Gimnazijoje veikia Metodine taryba ir metodines grupes'
grupiq
47. Metodineiarybasudaroma dvejiems metams i5 Gimnazijoje veikiandiq metodiniq
pirmininkq. Metodineitarybaivadovauja Metodines tarybos pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu

'

balsq dauguma pirmajame tarybos posedyje.
48. pirmqi! naujos kadencijos Metodines tarybos posedi kviedia Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojur.rgJy*.ri, koordinuojantis metodinE veikl4, be balso teises, kitus - Metodines tarybos
pirmininkas.
49. Metodine taryba veikl4 organizuoja pagal Metodines tarybos nuostatus, patvirtintus
Gimnazij o s direktoriaus.

'

-

50.Mctodine taryba atlicka Sias lilnkclaS:

50.1.nustato mokyt● ■metOdines vcik10s prioritetus;
50.2.koordinuoJa GiIIIIlazJac veikianこ iЧ metodiniЧ grupi■ veikll,siekdama ugdymo

dcrlnes,tOsinumo L bttbes

50.3.dal"到

Й mQ
ikri■

a ir teiHa si■ ymus,plalluc

ant ugdふ :II轟 ま
ふ::1:::::凛 島二
ゴ

i五 1,

:玉

ugdymo kokybQ ir pedagoginiЧ inovaciill diegima;
50。 4.aptaria mokyt● ЧkValiflkaclos tobulinimo porcikius,nustatojos prioritctus;
arbiaviml, gcrosios pcdagogineS patirtiё s sklaidl,
50.5。 inicttuqa mOkyt● ■ bendr
bcndradⅢ iaVima Su mOkyt● u asOCiac」 omis,kitOmis nevyriausybi mis organizaclomiS;
50.6.prireikus vcrtina mokyt● ■mCtOdinius darbus ir pFaldinQ vcikla;
50。 7.tcikia siilymus mctodinems grupetts dol Veiklos tobulinimo,Gimnazlos direlctoriui一

del ugdymO tunnio fom■ a宙 mo ir ugdymo organizavlmo gerlnlmo.

51.Metodines grupcs sudaro宙 cno ar keliu gimining■ mokom可 ЧdalykЧ mokytttaio KlasiЧ

vadovai sudaro KlasiЧ vadovll mctOdin9 grupQ.

:

52.Mctodinei grupci vadovauJa atvim balsavimu balsu daugurna dvttiems mCtalns igrinktas

pirlnininkas,kuris organizuaa grupes vcikll.
￨
Mdodtt gttё 価 eka魏 皿 c巧 お
Isぃ 1血 轟
53.1.aptariaugdymO turini,Ill10kiniu mol しmtt p∝dH
10S;llli■
ddyれ mOduliち pasircnkamuЧ ddyЦ pasi■
dalyЦ moけmOllini;
53.2.atrcnka,lntcgruQJa ir derina rnokolll

1 "。

mokomuiЧ ddyk■

,

53.3.tariasi d01 mokomluu dalyk■ ilgalaikiЧ planu rengimo princip■ ir tvarkos;
53.4.aptaria klausimus d01 vadoveliЧ ir moky7mo pricmOniЧ pasirinkimo bci naudaimo;

naa mokiniu m017mO(si)sekninguml,ju pasiCkimus;
53.5.n絶 五
53.6.susitaria d01 mokini■ pasiekimu ir pttangos vertinimo bidЧ

;

taTus興 、C ir su S宙 etimo pagalbos specialistais del mOkiniЧ ,turinё iЧ

53.7.konsultuaasi
Ч ugdymosi poreikiЧ
metodikos;
spcciali可

, moq‐0, pedagoginiu prOblemu Sprendimo bidu ir darbo

53.8.da1laSl gCrり a patirtiml;
53.9.keiこ iaSi inforlnactta ir bendradarbiauJa su kitomis metodinemis grupems,tcikia
mo ir ugdymo organizⅣ imo gerinimo.￨
si■ lymus Mctodinei tarybai dOl ugdymo turinio forlna宙
54。

Savivaldos institucttЧ pOSedttiai gali b■ i organizudami ir vykdomi nuotoliniu bidu

GilllmazttoS nuttatytaWarka.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJu PRIЁ MIⅣ臥 SIDARB4,卿 DARBO APMOttЛ Mo TVARKAIR
ATESTACIJA

darbo
55. Gimnazijos darbuotojai I darb4 priimami ir atleidLiarni Lietuvos Respublikos
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.,
56. Gimnazr;o, aurUrotojq darbo uZmokestis skaidiuojarnas ir mokamas vadovaujantis
savivaldybiq istaigrl
Lietuvos Respub[kls darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir
Gimnazijos darbuotojq
darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio ui darbqfstatymu,
Gimnazijos
patvirtintu
ir
darbo apmokejimo tvarkos apraSu, tri.iirrt, su darbuotojq atstovais
direktoriaus.

atestuojami ir
57. Gimnazijos Bvietimo pagalb1 teikiantys specialistai ir mokytojai
nusta[ta tvarka.
kvalifikacij4 tobulina Lietuvos RespuUtit or Sui.tirno ir mokslo ministro

VII SKYRJUS

YEIKLOS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FIN4NSINES
KONTROLEIRGIMNAZIJOSVEIKLOSPRIEZIURA
patikejimo
5g. Gimnazija patikejimo teise valdo, disponuoja Jurbarko rajono savivaldybes
pastatus, inventoriq, transport4'
teise perduot4 savivafdyUes turt4: priskirtq Lemq, savivaldybes
rajono savivaldybes
mokymo priemones ir kita Lietuvos Respubiikos ii t<itq teises aktq bei Jurbarko
tarybos nustatYa tv arka.
59. Gimnazijos lesas sudaro:
biudZetui skirtos leSos ir
59.l valstybes biudZeto specialiqjq.tiksliniq dotacijq savivaldybes
patvirtintas s4matasl,
Jurbarko rajono savivaldybes biudZeto 165os, skiriamos pagal
59.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
ar kitaip teisetais bfldais
59.3. fondq, orgarrizacijq, kitq juridiniq ir fiziniqasmenq dovanotos
perduotos 1e5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
59.4. kitos teisetu btrdu fgl'tos leSos'
60. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka'
tvarkoma
61. Gimnazijos buhalterine apstaita oiganizuojana ir finansine atskaitomybe
teises aktq nustatlta tvarka.
62. GimnaztJos finansine veikla kontroliuojama teis6s aktq nustatyta tvarka'
prieZiflra atliekama-teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiant
63. Gimnaziior
".itior
iSorinius vertintojus.
VIII SKYRIUS

.

BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS

:

Lietuvos Respublikos
64. Gimnazija turi interneto svetaing (www.erzvilkas.lt), atitinkandiQ
teises aktq reikalavimus.
interneto
65. Informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl4 skelbiama Gimnazijos
informacija gali btrti skelbiama
svetaineje. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytais atvejais
informavimo priemonese'
Jurbarko rajono savivaldybes interneto svetaineje ir kitose visuomen6s
tarybu' tvirtina
66. Girnnazijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, pritarus Gimnazijos
Jurbarko rajono savivaldybes taryba.
Gimnazijos
67. Gimnazijos nuostataikeidiami ir papildomi Jurbarko rajono savivaldybes,
direktoriaus ar Gimnazij os tarybos iniciatyva'
Respublikos teises
ar likviduojama Lietu
6 8 . Gimna zija r e or ganizuoj atra, p ertvarkoma
aktq nustatlta tvarka.
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