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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

:

1. Sie nuostatai reglamentuoja Kauno technologijos universiteto VaiZganto

progimnazijos teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4
:

institucij4, buveing, grupg ir tip4, pagrinding paskirt!, mokymo kalb4 ir formas, vykdomas Svietimo

programas, veiklos teisin! pagrind4, veiklos sriti ir r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi

pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimq, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,

savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turt4, leSas, jq

naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir,veiklos prieZiiir4, informacijos vie5o paskelbimo ir

visuomenes informavimo, progimnazijos reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvark4.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas - Kauno technologijos universiteto

VaiZganto progimnazija, trumpasis pavadinimas - Kauno Yail,ganto progimnazija (toliau

progimnazij a), juridinio asmens. kodas 1 90 1 3 449 8.

3. Mokykla isteigta 1920 m. rugsejo,20 dien4. Kauno miesto valdybos 1999 m. balandZio

13 d. sprendimu Nr. 357 jai suteiktas Kauno VaiZganto vidurines mokyklos pavadinimas' Kauno

miesto saVivatdybes tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-151 mokyklos pavadinimas pakeistas

ir ji pavadinta Kauno technologijos universiteto VaiZganto vidurine mokykla. Kauno miesto

savivaldybes tarybos 2Al.Z m.liepos 12 d. sprendimu Nr. T-418 mokyklos pavadinimas pakeistas ir ji

pavadinta Kauno technologij os universiteto VaiZganto pro gimnazij a.

4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Progimnazijos priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes mokykla.

6. progimnazijos savininke - Kauno miesto savivaldyb€ (toliau savininkas),

Laisves al. g6, kodas 111106319, LT-M251 Kaunas. Progimnazijos savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencijq nustato Lietuvos

Respublikos biudZetiniq lstaigq istatymas. 
I

7. Progimnazijos buveine - Skuodo g' 27 , W-451 3 I Kaunas'

JURIDINIU ASMENU REPG-*-aP



- lietuvirg

mokymosi:

b[du.

.2

8. Prggimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla'

9. Svietimo istaigos tipas - progimnazija'

10. Pagrindine progimnazijos paskirtis -progimnazijos tipo progimnazija, mokymo kalba

mokymosi formos - dienine, nuotoline, mokymo namuose, grupinio ir (ar) pavienio

-t
10.1. Grupinio mokymosi fotma igyvendinama kasdieniu mokymo proceso olgaruzavlmo

10.2. Pavienio mokymosi forma fgyvendinama individualiu ir savarankisku mokymo

proceso organizavimo btidais' 
:agrindinio ugdymo

ll.Progimnazijavykdopradinio,neformaliojougdymoprogramas1rl

progftrmos pirmeiq dali. Mokiniams isduodami mokymosi pasiekimus lteisinantys dokumentai:

1 1. l. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

1 1.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZym6jimas;

1 1.3. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

11.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas;

11.5. PaZYmejimas.

1 1.6. neformaliojo Svietimo paZymej imas'

12. Progimn aziianxis4skaitas bankuose, antspaud4 su herbu ir savo pavadinimu'

13. progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

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

Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir'mokslo ministerijos teises

aktais, Kauno miesto savivardybq institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

il SICTRIUS

pROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR ROSYS, TIKSLAS, UZUaVINIAI' FUNKCIJOS'

MOKyNrosr PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTV ISDAVIMAS

14. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas. veiktos rBsys (pagal Ekonomines veiklos

rfisiq klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. [sakymu Nr' Dl-226 "DeI 
Ekonomines veiklos rtisiq

klasifikatoriaus patvirtinimo") :

14.1. pagrindines Svietimo veiklos rESys:

14.1.1. pradinis ugdymas' kodas 85'20;

1 4.1-2- pagindinis ugdynas' kodas 85'31'10;

14'2. kitos Svietimo veiklos rii5ys:

14.2.2-sportinisirrekreacinisSvietimas'kodas85'51;
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i;.:.3. kulturinis Svietimas, kodas 85'52;

14,2.4. vairavimo mokyklq veikla, kodas 85'53;

11.2.5. kitas, niekur kihrr nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

14.2.6.5vietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85'60;

14.3. Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:

14.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56'29;

14.3.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;

14.3.3. muziejq veikla, kodas 91.02.

i5. Progimnazijoje gali bUti teikiamos mokamos paslaugos, kuriq ikainiai nustatomi pagal

*. a i i oj and ius Lietuvos Respublikos teises aktus'

16. Progimnazijos tikslas - i5ugdyti harmoning4 ir savaranki5k4, laisv4 ir atsaking4,

i.:i1,bing4 asmenybg, siekiandi4 vis4 gyvenim4 mokytis, tobulinti savo gebejimus, padeti jai ig)'ti

asmening, pilieting ir sociokulturing kompetencij4, butin4 sekmingam tolesniam mokymuisi,

:sin,irtinimui profesines veiklos srityje, kurybingam dalyvavimui pilietiniame, kult[riniame ir

socialiniame gyvenime.

1 7. Progimn azijos uZdaviniai :

17.1. pradinio ugdYmo Programos:

17.1.1. sukurti ugdymui(si) palankq psichologin! klimat4 ir fizing aplink4, butin4

k[rybinems, emocindms ir intelektualinems galioms skleisti;

17.1.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui pletoti savo Zmogi5k4sias galias;

.17.1.3. taikyti ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo

sistem4;

li.l.4- sudaryti s4lygas intelektiniam, doroviniam, socialiniam, kultUriniam ir fiziniam

mokiniq brendimui pagal dorovines pedagogikos principus;

17.1.5. skatinti savaranki5k4 mokiniq veikl4, padeti jiems pletoti savo ktrybines galias,

problemq sprendimo igudZius;

17.1.6. teikti neformalqj! ugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybq;

17.1.7 teikti vaikui b6tin4 pedagoginE, psichologing, informacing, specialiQi4 ir kt.

pagalb4;

17 .2. pagindinio ugdymo programos pirmosios dalies:

lT.Z.L u2tikrinti darni4 prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseleti jo dvasinq kult[r4,

pilietiSkumq;

17.2.2. siekti auk5rq mokiniq pasiekimq moksle, jiems igyjant Ziniq ir i5siugdant

bendruosius gebejimus ir kompetencijas;
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'-]j.padetimokiniamsiSsiugdytikomunikaciniusgebejimus,[gytiinformacineskult0ros,
. - -=:. *-=:r:ro raStingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo ir ateities poreikius;

)1.2.1.atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyti meninq ir esteting kompetencij4,

:,:::r :sitiaukti i kuihrrin! bendruomenes gyvenim4;

17,2.5. ugdli ir stiprinti mokiniq pagarb4 valstybei ir istatymams, taip pat bendrojo

'. -suci:re nds gerio sieki;

l-t.2.6 atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyti meninq ir estetinq kompetencij4,

: :deti i sitraukti i kulturin! bendruomenes gyvenim4;

17.2.7. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo

. = -:1zlus;

17.2.8. rtipintis pagal amaiq pritaikytu mokiniq lytiskumo ugdymu, grindziamu dorinemis

-;errybemis.

17.2.9. teikti vaikui bUtin4 pedagoging, psichologinE, informacing, speciali4j4 ir kit4

pagalb4.

18. Progimnazija atlieka Sias funkcijas:

1g.i. formuoja ugdymo turini ir organizuoja darbq pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro patvirtintas bendr4sias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklq bendruosius

arba nustatyta tvarka suderintus individuatius ugdymo planus, uZtikrina ugdymo planq igyvendinim4;

1g.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo Svietimo programas skirtingq gebejimq

mokiniams;

ls.3.inicijuojaSvietimoproglamqpasirenkamqiqdalil+variantus;

1g.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos poreikius

tenkinandius pro gramq modulius;

i 8. 5. rengia nefonnalioj o Svietimo programas;

18.6. pasirenka programq turinio perteikimo biidus;

tS.T.informuojamokiniusirjqtevus(globejus,rfipintojus)teisesaktqnustatytais

klausimais;

18'8. vertina mokiniq

speciali4iq pagalb4 sPecialiqjq

integruot4 mokYm4;

specialiuosius ugdymosi poreikius,

poreikiq mokiniams, organizuoja

teikia specialiqj4 Pedagoginq ir

specialiqjq Poreikiq mokiniq

18.9. sudaro s4lygas mokiniams mokytis namuose ir savarankiskai;

1g.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sqlygas;

18.11. vykdo riikymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq prevencij4;

I 8.12. vykdo privalomo mokymosi kontrolg;

1 8. 13. inicijuoja param+ socialiai remtinr+ Seimq mokiniams;
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. r. ,:. progimnazijos valdym4 grindZia demokratiniais principais;

-S 15. sudaro s4lygas mokiniams ugdytis pilietiSkumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje,

:: :-.:.: :::i::liU OrganiZaCijq Veikl4;

13.16. pletoja dalyvavim4 projektuose, vykdo reikiamus tyrimus;

1 8.1 7. kuria progimnazijoje moderni4 informavimo sistem4;

1 8. 1 8. vykdo progimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;

18.19. kuria progimnazij4 kaip vietos bendruomenes kult[ros Zidini;

18.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus mokytojai, kiti

: :i cuotoj ai, mokiniai ir progimnazij os parhneri ai ;

18.21. teises aktq nustatS.ta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZifrros priemones, steigia

::ogimnazijos vaiko geroves komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4, Svietimo

pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos ktrim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove

susijusias funkcijas;

18.22. atiieka kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose nustat5rtas funkcijas.

19. Progimnazijos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai isduodami

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir Svietimo ir mokslo ministro isakymo nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

20. Progimnazija,igy\endindamajai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

frrnkcijas, turi teisg:

20.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

20.2. istatymq nustat5rta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;

20.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi btidus;

2}.4.parinkti mokymo metodus irmokymosi veiHos biidus;

20.5. savininko sprendimu vykdyti neformaliojo ugdymo programas;

20.6. teises aktq nustatyta tvarka dalyvauti Salies ir tarptautiniuose Svietimo projektuose;

20.7. teikti Europos S4iungos finansinei paramai gauti investicijq projektq parai5kas;

20.8. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat5rta tvarka;

20.g. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis.

21. Progimruzijq igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, privalo:
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21.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

%lems fprodiams aplink4;

27.2. teikti geros kokybes Svietim4;

2l.3.vykdytipatvirtintasugdymo,mokymo,Svietimoprogramas;

2L.4. palaikyti ry5ius su vietos bendruomene;

21.5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;

21.6. sudaryti palankias veiklos s4lygas progimnazijoje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

organizacijoms;

. 21.7. uZtikrinti progimnazijos vaiko geroves komisijos veikt4 igyvendinant teises aktrtr

nustat5rtus reikal avimus.

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS TN VAIUYiVTAS

22.Progsmneuijosveiklosorganizavimoteisinispagrindas:

ZZ.I. progqmnazijos strateginis planas, paMrtintas progimnazijos direktoriaus, pritarus

progimnazijos tarybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui;

2Z-2. progimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas progrmnazijos direktoriaus,

pritarus pro gimnazijos tarybai;

22.3. progpmnazijos ugdymo planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, suderinus zu

progimnazijos taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdomqia institucija ar jos igaliotu asmeniu.

23. progimnazijoje ugdp.as vykdomas pagal Siuose nuostatuose nurodytas formaliojo

Svietimo programas ir neformaliojo vaikq Svietimo programas. Progimnazijoje veikia skyrius,

organizuojantis ir vykdantis individuali4 neformaliojo Svietimo su kryptingu technologrjq ugdymu

program4, tenkinandi4 progimnazijos savirai5kos poreikius, taip pat organizuojantis ir vykdantis

formalqii ugdym4 papildandi4 mokiniq veikl4 @Ereliai, klubai, renginiai ir kt.)'

24.progimnazijai vadovauja direktorius, kuris konkurso btidu pareigoms skiriamas ir i5 jq

atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka. Konkursas progimnazijos direktoriaus pareigoms

organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Direktorius atskaitingas ir pavaldus savininkui.

25. Progimnazijos direktorius:

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

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

. 25.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas, wirtina jq

parei gybiq apraSymus, nustato progimnazij os darbo apmokej imo sistem4;
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'j:.analizuojaprogimnazijosveiklosirvaldymoi5tekliqbfrkle;

I 5 . -1. tvi*ina pro gimnazij os vidaus strukfirr4;

25.5.nustatomokyklosdirektoriauspavaduotojqugdymuiveiklossritis,nustato

- . . ,..:,i struktfiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, tvirtina darbuotojq pareigybitl

.::.-.-.=us ir darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirsydamas nustatfio didZiausio leistino pareigybiq

25'6. priima mokinius savininko nustatyta tvarka;

25.7. stdato mokymo ir kitas sutartis;

25.g. vadovaudamasis teises aktais, progimnazijos dokumentuose nustato mokiniq teises,

::reigas ir atsakomYbE;

25.9. tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;

25.1A.sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi

rr darbo s4lygas.

2s.11. planuoja progimnazijos veikl4 ir vertina materialiniq ir intelektiniq istekliq

naudojim4;

2 5 . 12. leidhia i sakymus, kontro liuoj a kaip j i e vykdomi ;

25.13. sudaro darbo gmpes, metodines grupes ir komisijas;

25.1 4. organizuoj a pro gimnazij os dokumentq saugoj im4 ir tvarkym4;

25.l5,valdo,naudojaprogimnazijosturt4,le5asirjaisdisponuoja;

25.16. rflpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

25.l7.sudaro s4lygas darbuotojams profesiskai tobuleti, kelti kvalifikacij4;

25.l;.organizuoja mokytojq ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4, sudaro s4lygas jq

metodinei veiklai;

Zs.lg.inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su mokiniq

revais (globejais, rapintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir progimnazijai teikiandiomis istaigomis'

teritorinemis policijos, socialiniq paslaug4, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir

kitomis institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

25,1o.sudaro vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

25.21. uztikrina ir priziflri vaiko minimalios priezitiros priemoniq vykdym4

progimnazijoje;

2 5 .22. atstovauj a pro gimnazij ai kito se in stitucij o se;

25,23.priZiurifinansqkontrolEprogimnazijojeirwirtinafinansqkontrolestaisykles;

25.Z4,atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme, kituose

istatymuose,progimnazijosnuostatuose,pareigybesapraSymeirkituoseteisesaktuose.
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l-i.25 dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

: - .: - -:c_'*i ugdymui, ugdym4 organizuojantiems skyriq vedejams.

26. Progimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
:'-'-"rr-'.qi progimnazijoje, demokratini progimnazijos valdym4, bendruomenes nariq informavim4,

- -..'-:r-? funkcijq atlikim4, nustatytq progimnazijos tikslo ir uZdavinir4 igyvendinim4, progimnazijos

"::i::os rezultatus, ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4,
'--.aiterines apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios, i5samios informacijos apie 0kinius jvykius ir
-ii:es operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui uZtikrinim4, racionalq ir taupq leSq

:ei turto naudojim4, veiksming4 progimnazijos vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir
:..buiinim4, savininko sprendimq igyvendinim4.

27. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma metodine taryba
!r' dalykq metodines grupes.

28. Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, mokytojai metodininkai ir
ekspertai' Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja jos nuostatai, kuriuos tvirtina progimnazijos
direktorius.

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

29- Proglmnazijos bendruomen6 savivald4 organizuoja, kuria jos formas ir institucijas
remdamasi progimnazijos filosbfija ir Svietimo tikslais, progimnazijoje vykdomomis svietimo
programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

30. Progimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, mokytojq
taryba, mokiniq taryba, tevq taryba. Klasese gali veikti mokiniq tevq savivaldos institucijos.

31. Progimnazijos taryba yra aukSdiausia progimnazijos savivaldos institucija,
atstovauianti mokiniams, mokytojams, t6vams (globejams, rEpintdams) ir telkianti tevq (globejq,
rtipintojq), mokytojq ir kitq progimnazijos bendruomen€s nariq atstovus svarbiausiems progimnazijos

veiklos sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

32. Progimnazijos taryba savo veiklq grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucija,

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

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, savininko teises aktais ir
progimnazijos nuostatais.

33. Progimnazijos taryba vadovaujasi humaniSkumo, demokrati$kumo, vie5umo,

racionalumo ir tgstinumo principais.
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-:1. Progimnazijos tarybos priimti nutarimai, neprie5taraujantys progimnazijos veikl4

-, - --- ::.r,1anriems dokumentams, yra privalomi visai progimnazijos bendruomenei.

35. Progimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai negali brlti progimnazijos tarybos nariais.

36. Mokinys negali buti progimnazijos tarybos pirmininku.

37. Progimnazijos direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos progimnazijos tarybos

-:.i:1us, kurie prie5tarauja progimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams'

38. Savininkui ar Svietimo prieZilrq vykdandioms institucijoms nustadius, kad

::-._:imnazijos tarybos priimti sprendimai prie5tarauja istatymams ir kitiems teises aktams, sitloma

::-._rimnazijos tarybai juos svarstyti i5 naujo. Progimnazijos tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas

- s:arymq numatyta tvarka;

39. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos taryba'

40. Progimn azijostarybos nuostatai gaii bUti keidiami ar papildomi progimnazijos tarybos

nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti progimnazijos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:

40.1. progimnazijos tarybos narys (-iai);

40.2. progimnazijos administracij a;

40.3. savininkas.

41. Progimnazijos taryb4 sudaro nelyginis asmenq skaidius (9 nariai): i progimnazijos

tarybq lygiomis dalimis (t. y. ne maZiau kaip po 3) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams,

tevams (globej ams, rupintoj ams) ir mokiniams.

42. Mokytojus iprogimnazijos taryb4 atviru balsavimu renka mokytojq taryba.

43. Tevus (globejus, r[pintojus) i progimnazijos taryb4 renka klasiq tevq (globejq,

r0pintojq) komitetq pirmininkq susirinkimas.

44. Mokiniai i progimnazijos taryb4 renkami i5 5-B klasiq atstovq: du mokiniai i

progimnazijos taryb4 renkami mokiniq tarybos susirinkime slaptu balsavimu. Progimnazijos mokiniq

tarybos pirmininkas yra tredias mokiniq atstovas progimnazijos taryboje.

45. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams.

46. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka ir at5aukia

progiranazijos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posedZio metu. Mokinys negali blti

pro gimnazijos tarybos pirmininku.

47. progimnazijos tarybos nar! gali at5aukti ji i5rinkusi institucija. { at5aukto nario viet4

i5renkamas naujas narys.

48. progimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir dokumentq

tvarkymo taisykles tvarko progimnazijos tarybos sekretorius, iSrenkamas i5 progimnazijos tarybos

nariq atviru balsavimu balsq dauguma.
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j9. progimnazijos tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nait4. Nutarirnai

: - '- .*'. i : ,: sedlj e dalyvauj andiqiq balsq dauguma'

_i0. progimnazijos tarybos posedi Saukia pimininkas savo iniciatyva arba progimnazijos

-, r ! ::::arimu. progimnazijos tarybos posed! gali inicijuoti progimnazijos vadovai (direktorius,

: -:..:. - r-a:s pavaduotojai ugdymui)'

51. progimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 karhrs per metus.

52. I progimnazijos tarybos posedZius gali blti kviediami kitq progimnazijos savivaldos

-s:.:*clu atstovai, progimnazijos vadovai, mokytojai, ugdytiniq tevai (globejai, rupintojai) ir kiti

:):1e:'i )'S.

53. Progimnazijos taryba atlieka Sias funkcijas:

53.1. nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir

:rok1'mo organizavimo tvark4;

53.2. p;1ta11a progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos

carbo tvarkos taisyklems, ugdymo planui, mokytojq ir mokiniq tarybq nuostatams;

53.3. inicijuoja progimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia

progimnazijos bendruomenq progimnazijos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja progimnazijos kult0r4;

53.4. vertina progimnazijos vadovq veikl4, pareikSdama nuomonQ apie vadovq ketinimus

atestuotis;

53.5. renka progimnazijos tarybos narius (i5skyrus mokinius) i mokytojq atestavimo

komisij4;

53.6. teikia sittymq del progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo

ir globos s*lygq sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius ir intelektinius i5teklius;

53.7. svarsto nebiudZetiniq le$q kaupimo progimnazijos s4skaitoje galimybes, planuoja ir

kontroliuoja jq paskirstym4 ir panaudojim4;

53.8. mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 progimnazijos klausimus;

53.9. skatina demokratiniq santykiq formavim4si progimnazijoje, inicijuoja

progimnazijos, Seimos ir visuomends bendradarbiavim4, analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir

patir.t!, inicijuoja naujas jo formas, teikia sifrlymq progimnazijos vadovams;

53.10. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq progimnazijos savivaldos

instituc ij q ar pro gimnazij o s vadovq komp etencij ai'

54. progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti progimnazijos tarybos posedZiuose'

55. progimnazijos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacij4 apie progimnazijos

veikl4.

56. progirnnazijos taryba gali sustabdlti kitq progimnazijos savivaldos institucijq

sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4 i5tirs kompetentingos institucijos'
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53. Progimn aziiostarybos atsiskaitymo form4 nustato pati progimnazijos tatyba'

59. Progimnazijos taryba paleidZiama, jeigu:

59.l . 213 progimnazijos tarybos nariq reikalavimu;

59.2,itrisposedZiusiSeilesnesusirinkus2l3josnariq;

5 9. 3 . reorganizuoj ant ar likviduoj ant pro gimnazij 4'

60. Mokytojq taryba yra nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojrl

: - : -tsiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti'

61. Moky.tojq taryba savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

].:s:ubiikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tauttl vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

iespublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro norminiais

:itai s, pro gimnazij os nuostatais, mokytoj q tarybo s nuostatais'

62. Mokytojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, viesumo, racionalumo

:incipais.

63. Mokytojq tarybos nuostatus, pritarus progimnazijos tarybai, tvirtina progimnazijos

direktorius.

64.Mokytojqtarybosnuostatr4pakeitim4galiinicijuoti:

64.1. mokytojrl tarybos nariq dauguma;

64.2. Pto gtrmnazij o s direktorius ;

64.3. savininkas.

65. Mokytojq taryb4 sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai

ugdlnnui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas'

speciatusis pedagogas, bibliotekos vedejas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys'

66. Mokytojq tarybai vadovauja progimnazijos direktorius, jei jo nera, - progimnazijos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokytojtl tarybos sudeti progimnazijos direktorius tvirtina savo

isakymu kiekvienais mokslo metais.

67. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo

taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, iSrinktas is mokytojq tarybos nariq atviru balsavimu

balsq dauguma.

68. Mokytojq tarybos posedziai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip

2/3 mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma' Jei balsai

pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui'

69. Mokytojq tarybos posedziai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus'
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-_r. I mok)4ojq tarybos posedzius gali blti kviediami kitq progimnazijos savivaldos

" , .. . - :.!iu1\.3i. kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisq.

-i. \'lokYtojqtarYba:

- 
1 .1. inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;

71.2. formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

7 I . 3. dalyvauja planuoj ant progimnazij os veikl4;

71.4. svarsto mokymo programq igyvendinim4' ugdymo ir mokymo rezultatus;

71.5' aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo ir

:-, -,;-":ro PrOgIamaS, metOduS;

7|,6.ana|izuojamokiniqmokymosikrilvius,nepaZangumoprieZastis;

7|.7'aptaiaSvietimoreformosigyvendinimoirpedagoginesveiklostobulinimobfldus,

::. ()1oj r+ pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

7l'8.priimanutarimusvadovaudamasiLietuvosRespublikosSvietimoirmoksloministro

;an.irtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;

71.9. priima sprendimus del mokiniq kelimo i auk5tesnE klasg;

71.10. atviru balsavimu renka atstovus i progimnazijos taryb4;

71.||.analizuoja,kaipprogimlazijavykdoveiklosplanusirugdymoprogramas;

7l.lz.svarsto ar pagal kompetencij4 priima sprendimus del progimnazijos ugdymo planq'

72. MokY{ojq tarYbos teises:

T2.T,gautii5progimnazijosdirektoriausvis4informacij4apieprogimnazijosveikl4;

T2.2.delegvotiatstovusdalyvautikitqprogimnazijossavivaldosinstitucijqveikloje'

T3.Mokl.tojqtarybanutraukiaveikl4,likvidavusirreorganizavusprogimnazij4.

74. progimnazijos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais

kuriamos atsizvelgiant i mokiniq poreikius, progimnazijos veiklos tradicijas'

75. Progimnazijoje veikia mokiniq taryba'

76. Mokiniq taryba yra auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, atstovaujanti visiems

progimnazrjos mokiniams.

77. Mokiniq taryba:

TT.l.pagalkompetencij4inicijuojairorganizuojamokiniqlaisvalaiki,socialinqveikl?ir

param4;

TT.2.priimasprendimusdelmokiniqpasitarimq,susirinkimq,konferencijqarkitokiq

sambiiriq susaukimo; 
''-i*'aziinc a^ministr mnazijos savivaldos

TT.3.bendradarbiaujasuprogimnazijosadministracija,kitomisprogi:

institucijomis, socialiniais partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos institucijomis;

77.4.inic|ruojamokiniqelgesiotaisykliqk[rimqirsvarstym4;
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--.5.padedaorganizuotirEkymo,alkoholizmoirnarkomanijosprevencij4.

-E. \4okiniq tarybos veikl4 reglamentuoja mokiniq tarybos nuostatai' kuriuos' suderinEs

t,:,.1 :\- - ;. -:.-'-:, ?zi j o s taryb a, tvirtina pro gimnazij o s di rektoriu s'

79. Mokiniq taryb4 sudaro 5-8 klasiq mokiniq atstovai' Klases atstovai renkami klases

ii-r-.--1*-\-* e alviru balsavimu'

80. Mokiniq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos nuostatq nustatyta tvarka'

81. Mokiniq taryba renkama vieniems metams'

82'Mokiniqtarybaivadovaujaprogimnazijosmokiniqtarybospirmininkas,jisiryra

:.:3irnnazijos tarybos narys. Progimnazijos mokiniq tarybos pinninink4 vieniems metams renka

: -.:niu tarybos nariai'

33.Klaseserenkamiklasiqseni[nai.Jierenkamimokslometams

s :s irinkirne atviru balsavimu'

84.Progimnazijojeyraklasiqmokiniqtevqkomitetai,kuriebendradarbiaujasuklases

'..adovu,mokyojais,kitomisprogimnazijossavivaldosinstitucijomis'

\rI SKYRIUS

DARBUoToJUPRITMIMASIDARBA,JUDARB0APMOKEJIMOTVARKAIR
ATESTACIJA

35.DarbuotojaiP{rimamiidarbqiratleidZiamiiSdarbovadovaujantisLietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo lstatymu, Lietuvos Respublikos

vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, regramentuojandiais darbo santykius' Direktoriaus

pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus priima i darb* ir atleidzia

klases mokiniq

i5 jo progimnazijos direktorius'

86. Darbuotojq darbo uZmokestis

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes

skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokOjimo

lstatymu ir kitais teises aktais'

87. Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokytojai

atestuojami ir tobulina kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos vyriausybes

nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakym'+ nustatyta tvarka'
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VII SKYRIUS

,q u; )I\-{ZIJOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIORA

88. Progim naztja patikejimo teise valdo, naudoja savininko perduot4 ir progimnazijos

- -: :-::l ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos [statymq ir savininko nustatyta tvarka'

g9. progimnazijos lesas sudaro valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savininko

: -::::.ti skirtos lesos, savininko biudZeto asignavimai, remejq ir kitos le5os'

90. Mokinio krepSelio lesos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka'

91. Progimnazlja savarankiskai sprendZia, kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas

,=ias. kai tai neprieStarauja istatymams, kitiems teises aktams ir savininko nustatytai tvarkai'

g2.Progimnazijasavaranki5kaivykdofinansing,flkingveikl4.

93. progimnazijos buhalterinE apskait4 centralizuotai tvarko ir finansines operacijas

r vkdo savininko isteigtas juridinis asmuo'

94. Progimnazijos finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos

Respublikos teises aktais. progimnazijos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos

valstybes kontroles igatiotos institucijos ir savininkas. Progimnazijos valstybini audit4 atlieka

valstybes kontrole. progimnazijos veiklos ir iSores finansin! 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

re glamentuoj andiais teise s aktais.

g5.ProgimnazijosveiklosprieZiflr4atliekasavininkas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Progimnazijos nuostatus, suderintus su progimnazijos taryba' tvirtina Kauno miesto

savivaldybes tarYba.

97. progimnazijos nuostatq keitim4 ar papildym4 inicijuoja savininkas, progirnnazijos

direktorius ar progimnazijos taryba'

9g. progimnazija turi interneto svetaing ftttp://www.ktuprogimnazija.lt), atitinkandiq

teises aktq nustatytus reikalavimus'

99' Progim tazija reikalingus

skelbia intemeto svetainej e'

100. Progimn azii4 teorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas' vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos svietimo [statymu ir kitais teises aktais'

viesai paskelbti pranesimus ir informacij4 apie savo veikl4



- , . .{pie progimnazijos reorganizavim4. likvidavim4 ar pertvarkym4, progimnazijos

:: ,--:: -cakeitim4 prane5ama kiekvienam progimnazijos mokiniui Svietimo istatyme nustatlra
- : ::-:---:aiS.

Lydija Merfeldiene
(.
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