
ヽ

〓

IREGISTRUOTA

飩 ⑮ 炒 厄 呵 PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybё s tarybos

2020 rn.gruodttio 22 d.

sprcndilnu Nr.T-395

PRITARTA
GlllmazttoS tarybos

2020m.lapkriこ io 12 d.pOsedガe

OrOtOk01o Nr.N-12)

ALYTAUS JOTVINGIU GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Alytaus Jotvingirtr gimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Alytaus
Jotvingiq gimnazijos (tol,iau - gimnazija) teising form4, priklausomybg, saviniikQ, savininko ieises
ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokykior g*pg, tipq, fagrinding faskirti, mokymo
kalbQ ir mokymo formas, veiklos teisini pagrindq, sriti, rE5is, titcitE, ,/auul"iur, funicijas, mokymosi
pasiekimus iteisinandiq dokumentg iSdavimq, gimnazijos teises, veiklos organizavimq ir valiym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir ateiacij4, lesq Saltinius, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ur i.rwuri.yrro tvarkq.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Alytaus Jotvingiq gimnaziji, kumpasis
pavadinimas - Jotvingiq gimnazija. Gimnazija lregistruota Juridiniq urti.n l registre, kodas
191056s86.

3. Alytaus 9-oji vidurine mokykla isteigta 1980 m. rugsejo 1 d., 1996 m. mokyklai
suteiktas Jotvingiq vardas. Alytaus miesto 3 Saukimo tarybos 2000 m. sausio 20 d. 27 pored;io
sprendimu suteiktas gimnazijos statusas.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininke - Alytaus miesto savivaldybe, kodas llll)2g7| Rotu5es a. 4,

LT-62504 Alytus.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Alytaus miesto

savivaldybes taryba, kuri vykdo savininko teises i. paiiigar, numatytas Liituvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose istatymuose.

8. Gimnazijos buveine - Topoliq g.20,LT-63319 Alytus.
9. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis * bendrosios paskirties mokykla.
11. Mokyklos tipas - gimnazlja.
t2. Gimnazijos kita paskirtis - specialiqjq mokymosi poreikirtr turindiq mokiniq

integravimas.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymo forma - grupine (mokymo proceso organizavimo biidai - kasdienis,

nuotolinis) ir paviene (mokymo proceso organizavimo budai - ruuurirkiskas, nuotolinis, ugdymasis
Seimoje).

15. Gimnazija igyvendina pagrindinio ugdymo programos antrq4 dali, vidurinio
ugdymo programg, neformaliojo vaikq Svietimo progru*ur.

16. Mokiniams i5duodami palymejimai ir brandos atestatai Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.

17 - Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu ir
savo pavadinimu, atsiskaitomqi4 ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose,
atributik4 - veliav4, herb4 ir himn4, savo veikl4 grindhialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
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Respublikos civiliniu kodeksu,
Respublikos Svietimo istatymu ir
laikotarpis neribotas.
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Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos
kitais istatymais, kitais teises aktais bei siais ,rro.tutuir. veiklos

て
　

，
ｔ

″
・

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJ9S,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAXdIg D OKUMENTU TSN,q.VTNIAS

18. Gimnazijos veiklos sritis _ Evietimas.
19. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys:
19.1. pagrindine veiklos rusis - vidurinis ugdymas, kodas g5.31.20;
19.2. kitos Svietimo veiklos riisys:
19.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
L9.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;
19_2.3. kulturinis Svietimas, kodas g5.52;
19.2.4. vairavimo mokyklq veikla, kodas g5.53;
19.2.5. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas g5.59;
19.2.6.Svietimui b[dingg paslaugq veikla, kodas g5.60;
19.2.7. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
20. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
20.1. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
20-2- Zmoniq sveikatos prieZitros veikla, kodas 86.90, bei medicinines ir odontologines

praktikos veikla, kodas 86.23:
20'3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo furto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
20.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
20.5. muziejq veikla, kodas 91.02:
20.6. sporto klubq veikla, kodas 93.12;
20.7 . kita sportine veikla, kodas 93.19;
20.8. profesiniq sqjungq veikla, kodas 94.20.
21. Gimnazijos veiklos tikslas -pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

ugdyti kurybingq, atsaking4 pilieti, igrjusi kompetencij4, bfltin4 tolesniam mokymuisi, prolesinei
karjerai ir savaranki5kam gyvenimui.

22. Grmnazij os veiklos uZdaviniai:
22-l- telkti mokiniams kokybi5k4 pagrindini ir vidurini issilavinimq;
22-2- tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraislos poreikiui;
22.3- telkti mokiniams reikiamE informacing, psichologing, ro.iuling pedagoging,

specialiqjE pedagoging pagalb4;
22.4. fitil<rinti sveik4 ir saugi4 ugdyrno(si) aplink4.
23. Vykdydama jai pavestus uZdavinius gimiazija-atlieka Sias funkcijas:
23.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelg{ama i vietos ir gimnazijos bendruomeniq reikmes, taip pat mokiniq poreikius
ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini; r r

23'2' rengia pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas papildandius bei
mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformirro3o va*fsvietimo irogru*ur;23'3' vykdo pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo p.og.urour, neformaliojo vaikq
Svietimo programas (taip pat ir mokiniams, kurie nesimoko puguf beidrojo ugdymo-programas
gimnazijoje), mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikri.ru g.ro, t<otyUes fvietim4; 

-
23.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4, brandos egzaminus 5vietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
23'5' isduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus

iteisinandius dokumentus Svietimo, *okrio ii sporto ministro nustatyta tvarka;
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23'6' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandiorns mokiniqdorovini, tautini, pilietini s4moningum4, pa,triotizmq,pror.t.3unrioms tutmring ir socialing brandq,padedandioms tenkinti saviugdos ii saviraistor por.iiirrr; 
- -

23'7' teikia Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, spec ialiqqpedagoging, specialiqjq pagalb4, vykdo mokiniq^ sveikaios priezifrr4, profesini orientavim4 beiminimalios prieZilros priemones;
23.8.ivertina m6kini■ specialitOsius

teises akt.nustatyta"ark%
ugdymosi poreikius, skiria speciahji ugd.ymq

23'9' organizuoja tevq (globeju,. rupl11ojq) pageidavimu jq mokamas papildomaspaslaugas (klubus, btrelius, stovyklai, .trr.*"i* i, tltuy'i.irei aktq nustaijta tvart<a;
23.10. sudaro s4lygas darbuotojams toburirti kvalifikacija; 

r'--'

23'll' uZtikrina higienos nornq, kiq teises aktq reikaiavimus atitinkan6iE sveikq,saugi4 mokymosi ir darbo aplink4;
23'12' kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamE materialing bazgvadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro parvirtiniiis S;;;;;p"lpinimo standartais;
23.13. organizuoja mokiniq maitinimq gimnazijoje; r I

23'14' viesai skelbia informacij4 apie"gimnaiijts veikl4, joje vykdomas forrnaliojougdymo ir neformaliojo Svietimo progra*ur,'3q paslrinkimo galimybes, priemimo s4lygas ir kt.gimnazij os interneto svetainej e;
23.15. atlieka kitas lstatymq ir kiq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
GIMNAZTJOS TEISES IR PAREIGOS

24' Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus iruZd,avinius, atlikdama jai priskirtasfunkcijas, turi teisg:
24'l ' individualizuoti ir diferencijuoti ugdymq atsiZvelgdama i mokiniq siekius,polinkius ir gebejimus, zudarydama jiems galimyLes plariuoti profesing karjer4, pasirinkti mokymosikrypti atitinkandius dalykus ir skirtingus iq tcursus;
)A) ro-'z' parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus, atitinkandius gimnazijostikslus ir uZdavinius;

.- .: 24'3' kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4iSsilavinim4;

24'4' piartinti mokymo turini prie gyvenimo poreikiq, stiprinti bendnfiq gebejimrl irkompetencrjo: yqAVTQ, dalykq Ziniq ir metodq iniegravimq;
245 gimnazrjoje sudaryti s4lygas *okioiu*, pletoti savo gabumus;
24'6' steb.eti ir vertinti ugdymo procesq, taikyti ivairias t!.i-o *l,oaiu, mokyklosveiklos kokybei isivertinti ir ugdymo tobulinimui uZtikrinti;
24'7 'bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asrnenirnis;24'8' vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius Svietimo prqektus. socialinei,pilietinei ir kult[rinei veiklai uZtikrinti; 

. --F -

24'9' stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje teises aktq nustatyta tuarka;
24.10. gauti param4 teises aktg nustatyta tvarka;
24.1r. naudotis kitomis teises aktq suieiktomis teisemis.
24'12' vykdyti neformaliojo Svietirno programas mokiniams, kurie nesimoko pagalbendrojo ugdymo programas gimnazijoj;
25. Gimnazija privalo uZtikrinti:
25'1' sveik4, saugi4, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprailkoms ir Zalingiems

iprodiams (ugdymo)si aplinkq;
25.2. ugdymo programq vykdym4;
25.3. atvirum4 vietos bendruomenei;
25.4' mokymo sutardiq sudarym* ir sutarfq isipareigojimq vykdymq;



25.5. geros kokybes Svietimq.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR YALDYMAS

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
26-l- direktoriaus patvirtintq Gimnazijos strateginf plan4, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldybes vykdomo.ii insiitutaa ar jos igaliotas asmuo;
26.2. ditektoriaus patvirtint4 Gimnazijos metini veiklos plan4,-kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;
26.3. iki ugdymo proceso pradZios direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos ugdymo plan4,

kurio projektas turi buti suderintas su Gimnazijos tarybair Alytaus miesto savivaldybes vykdomqja
institucija ar jos igaliotu asmeniu.

27 . Gimnazij ai vadovauj a direktorius.
28. Gimnazijos direktorius pareigoms skiriamas konkurso b[du.
29. Alytaus miesto savivaldybes taryba, vadovaudamasi teises aktais:
29.1- tvirtina metini biudZet4 (skiria istaigos metinius asignavimus);
29.2. tvirtina, keidia ir papildo gimnazijos nuostatus;
29.3. ptiima sprendimus del gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo;
29.4. sprendZia kitus teises aktuose ir gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus;
29.5. atsako uZ informacijos apie .mokyklos direktoriaus metg veiklos vertinimE

pateikim4 vieSai.
30' Alytaus miesto savivaldybes meras vadovaudamasis teises aktais:
30.1. pasira5o darbo sutarti su gimnazijos direktoriumi;
30.2. tvirtina gimnazijos direktoriaus darbo grafik4;
3 0. 3. tvirtina gimnazij os direktoriaus pareigybes apraSym4;
30'4. skiria gimnazijos direktoriq vie5o konkurso budq i pareigas ir iI jq atleidLia;
30.5. organizuoja vie54 konkursq gimnazijos direktoriurrr pu..igo*s eiti;
30.6. nustato direktoriaus darbo uZmokesti;
30.7. skiria paskatinimus ir premijas.
31. Kvalifikacinius reikalavimus gimnazijos direktoriui nustato Svietimo, mokslo ir

sporto ministro isakymu patvirtinti savivaldybiq Svietimo istaigq vadovq kvalifikaciniai ir vieiojo
konkurso organizavimo reikalavimai.

32. Gimnazijos direktorius :

32.1. atskaitingas Alyaus miesto savivaldybes tarybai;
32'2- savo uZduodiq vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybes merui

arba jo igaliotam asmeniui;
32-3- vadoyu"Ju Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos programq, mokyklos

Svietimo programq rengimui, jas tvirtina, vadoviuja jrf vykdymui;
32-4- tvirtina_Gimnazijos vidaus struktur4, Gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio reistino pareigybiq skaidiaus ;
32.5- nustato gimnazijos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui (skyriaus vedejo), 
-gimnazijos 

strukhfriniq padaliniq vadovq
veiklos sritis;

32.6- wirtina mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta fvarka piii.nu 

-1 
darba ii a*iazia iS jo gimnazijos

darbuotojus, skatina juos, organizuoja trukstamq mokyloiq paieskq; 
"

32.7 . prlimamokinius i gtmnaz1qir i5braukia i5 s4ra5q vadovaudamasis Alytaus miesto
savivaldybes tarybos patvirtintu Priemimo iAlytaus miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklas
tvarkos aprasu, sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
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32'8' vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklese nustato mokiniqteises, pareigas ir atsakomybq;

32'9' suderings su Gimnazijos taryba,tvirtina Ci-r-i3or darbo tvarkos taisykles;
32'T0' sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais urp*ktuir;
32.11. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina gi*ruri.lor veikl4, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

32'12' ugdymo turinio formavimo ir ugdyrno proceso organizavimo klausimais
organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistrl, turiq veltta susijusi su nagrinejamu klausimu,
pasitarimus;

32.13 . leidZia isakymus, kontroliuoj a jq vykdymq;
32.14- sudaro teises aktq nustatytas'komisijas, Metoding tarybq, darbo ir mokytojq

metodines grupes;

‘ｆｆ
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32.15.

32.16.

tvttka;
aktq nustatyta

32'17 - teises aktq nustatlrta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turt4, le5as ir jais
disponuoja; atsako ui, gimnazijos finansing veiklE, svarsto ir 

-prilma 
spiendimus, susijusius' su

gimna-zijos leSq (lskaitant le5as, skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojimu ir disponavimu juo. Rfrpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais
i5tekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq;

32.18. rDpinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaro jiems sqlygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems peiagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq ateiiacij4 svieiimo, mokslo ir sportJ iirrirt o
nustatyta tvarka;

32.19. inicrjuoja gimnazijos savivaldos institucijq sudarymE ir skatina jq veiklq;
32.20. bendradarbiauja su mokiniq tevais (glo-bejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir gimnazijai teikiandiomis istaigomis, terit-orinemis policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis irkitomis vaiko teisiq apsaugos insiitucijom-is;

32.21 . atstovauj a gimnazij ai kitose institucij ose ;
32.22- savo darbo laik4 tvarko pats, nepaZeisdamas darbo teises nonnq nustatytq

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmes reikalavimq (lskaitant atostogas ir
komandiruotes);

32-23- sudaro s4lygas Alytaus miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biurui vykdyti
vaikq sveikatos prieZitir4;

32.24. dal! savo funkcrjq teises aktg nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams ugdymui, pavaduotojui flkiui arba kitiems darbuotojut.; 

'
32-25- uZ mokinio elgesio no(nq paZeidimq guti skirti mokiniui drausmines

auklejamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
32.26. Vaiko minimaliosios ir vidutines prieZit.or irtatyLo nusiatyta tvarka kreipiasi Isavivaldybes administracijos direktoriq del minimaliosios ir vidutines prieZitros priemoniq vaikui

skyrimo;
32.27. atsako uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos

informacijos skelbimQ, demokratini gimnazijos valdym4, uZtikrlna bendradarblavimu grlrto,
santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikymqsi, skaidriai priimamus sprendimus,
gimnazijos bendruomenes nariq informavim4; ' ,

32-28- vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo
programq rengimui, rekomendacijq del smurto pr.renii.los lgyvendinimo mokykloje priemoniq
igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

32'29- kiekvienais metais teikia gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai
svarstyti bei viesai paskelbia savo metq veiklos ataskait4.
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32.30- vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
33. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvor ri.rprrUtikos istatymq ir kiq teises aktrllaikymqsi gimnazijoj e, u2. demokratin! gimnazijos valdym4, tendruo*"o.. nariq informavim4,

tinkam? funkcijq atlikimq, nustatyttl gimnizijos tikslq iruzAaviniq igyvendini mq,, gimnazrios veiklos
rezultatus; uZ gerE ir veiksmingq vaiko minimalios pii.ziuro, priem-oniq igyvendinimE.

34' Mokiniq.ugdymo organizavimo, elgesio,lankomu*o, rurig.r*o uZtikrinimo irkitaismokiniq tevams (globejams, rfipintojams) aktualiais- klausimais' girilazijos direktorius gali
organizuoti klasiq mokiniq tevq (globeiq, r[pintoiq) atstovtl pasitarimuJ.

35' Gimnazljoje sudaromos metodines grup€s. Metodines grupes skirtos mokytojams
kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti -oi.inirrs planuoti ir'aptarti ugdymo turin!
(programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paiangos vertinimo
bu9ll, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei patyrimq, turi mtt<iniai sukaupia ugdlmo procese),
pritaikyti ji mokiniq individualioms reikm.-r, rrugrineti prakting veikl4, pletoti mokytojq piofesines
veiklos kompetencijq, suderintq su gimnazijos strateginiais iitstais, ir kart, siitti mokiniq ir
gimnazijos paZangos.

36. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodinei
grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas

37. Ugdymo turinio formavimo irugdymo proceso organizavimo klausimais gimnazijos
direkJorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla Jusijusi"su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

38. Gimnazrjos taryba (toliau- taryba) - auk5diausia gimnazijos savivaldos institucija,
telkianti mokiniq, jrl tevq (globejq, r[pintojq) ir mokytojq atstovus svarbiausiems tikslam, nu*utyti
ir. uZdaviniams sprgsti. Taryba padeda sprErii girnrlazijii'aktualius klausimus, atstovauja teisetiems
gimnazijos interesams.

39. Gimnazijos nuostatus aprobuoja Gimnazijos taryba ir tvirtina Alytaus miesto
savivaldybes taryba.

40. Taryb4 sudaro 3 gimnazrjoje nedirbantys mokiniq tevai (globejai, r[pintojai), 3
mokytojai ir 3 antry - ketvirtq gimnazijos klasiq mokiniai. Gimnazijos taiyba slaptg- batsavimu
renkama mokslo metq pradZioje vieneriq_metq kadencijai. Nutrukus tarybos nario igaliojimams pirma
laiko, i gimnazijos tarybE deleguojamas kitas narys.

41' ] taryb4 balsq dauguma renkami: mokiniai - klasiq senitnq tarybos susirinkime,
tevai - klasiq tevq atstovq susirinkime, mokytojai - Mokytojq tarybos posedyj!.

42. Tarybos pirmininkq renka tarybos nariai. rarybos pirmininkas isrenkamas slaptu
balsavimu posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Gimnazi.jos direktorius negali btti tarybos
pirmininkas.

43. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus pagal patvirtintq
Gimnazijos tarybos veiklos plan4. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja nL maZiau kaip du treddaliai
lariq' Nutarimai priimami posedyje dalyvaujaneiq uitsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai,
lemia pirmininko balsas.

44' Tarybos kvietimu tarybos posedZiuose gali dalyvauti gimnazijos administracijos irkitq savivaldos institucijq atstovai bei gimnazijos bendiromenes nariai. Taryios posedZius Saukia
pirmininkas pagal poreiki, inicijuoti gali ir gimnazijos direktorius arba tarybos nariai.

45. Tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems gimnazijos bendruomenes
nariams.

46' Gimnazijos direktorius, Alytaus miesto savivaldybds taryba, Ivietimo prieLl;1r4
vykdandios institucijos, nustatg, kad Gimnazijos tarybos priimti sprendimai priestarauja istatymamsrr kitiems gimnazijos veiklQ reglamentuojantilms teises uitu*r, sitlo tarybai juos svarstyti iS naujo.
Tarybai atsisakius, gindas sprendziamas lstatymq numatyta tvarka.

:■
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47. Gimnazijos taryba:
47.1. teikia sitlymq del gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
47 -2. pritaia Gimnazijos nuostatams, Strateginiam planu, Metiniam veiklos planui,

Gimnazdos vidaus tvarkos taisyklemis, Ugdymo plano projektui ir kitiems gimnazijos'r"itia
reglamentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia gimnazij os direktorius;

47.3. teikia. sillymus gimnazijos direktoriui del nuostatg pakeitimo ar papildymo,
vidaus struktfiros tobulinimo ;

47'4' svarsto ir teikia pasitlymus mokinio kreplelio ir kitq le5q panaudojimo klausimais;
47.5. i5klauso gimnazijos metines veiklos ir finansines ataskaitas iiteikia sifllymus

direktoriui del gimnazijos veiklos tobulinimo;
47.6. teikia sitlymus gimnazijos steigejui del materialinio

tobulinimo;
47.7. svatsto gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyv4 ir teikia

direktoriui;

aprDpinimo, veiklos

sitlymus gimnazijos

47.8. teikia siulymus del gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir
darbo s?lygq sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir inteilktinius iStettiusj

47.9. svarsto ir priima sprendimus gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais;
47.10- kiekvienais metais vertina Direktoriaus metq veiklos ataskait4, teikia si[lymus

direktoriui del veiklos kokybes tobulinimo ir savo sprendim4 del ataskaitos teikia Alyaus miesto
savivaldybes merui;

47.11. inicijuoja vietos bendruomends, Seimos ir gimnazijos bendradarbiavim4;
47.12. Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ivertinusi nepatenkinamai,

kreipiasi i savivaldybes mer4 ir pra5o jo fios) ivertinti gimnazijos direktoriaus darb4. Jeigu
Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskaita ivertinama nepatenkinamai dvejus metus iS .itJr,
savivaldybes meras priima sprendim4 atleisti gimnazijos direktoriq i5 pareigq ir nutraukti su juo
sudaryt4 darbo sutarti.

48. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
49. Gimnazijos taryba skiria atstovus i Mokytojq atestavimo komisij4 ir atviro Konkurso

direktoriaus pareigoms eiti komisij4.
50. Gimnazijos tarybos nariai turi teisE susipaZinti su visa gimnazijai privaloma

informacij a apie gimnazijos veikl4.
5 1. Gimnazijos taryba paleidZiama:
51.1. reikalaujant 213 grmnazijos tarybos nariq;
51.2. i tris posedZius iS eiles nesusirinkus kvorumui;
5 1 .3. reorgani zuoj ant ar likviduoj ant gimnazij 4.
52. Gimnazijos tarybos narys nu5alinamas nuo pareigq be pateisinamos prieZasties

praleidgs tris posedZius. Ji delegavg gimnazijos bendruomenes nariairenka nauia atstov4.
53. Mokytojq taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaltlos-institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
54. Mokytojq tarybE sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

visi gimnazrjoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiflros specialistai, Svietimo pagaliqteikiantys
specialistai, bibliotekininkai, visi kiti tiesiogiai ugdymo p.o.Ls. dalyvaujantys asmenys. I posedZius
gali bUti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai.

55. Mokytojq tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.
56. Mokytojq tarybos posedZius Saukia direktorius. Pos0dis yra teisetas, jei jame

dalyvauja du treddaliai tuo metu dirbandiq mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami poreOy.i.
dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

57' Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams ir
kartE per pusmeti. Prireikus Saukiami neeiliniai posedZiai.

58. Mokytojq taryba:
58.1. aptaria praktinius Svietimo organizavimo, mokiniq ugdymo kokybes klausimus;
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58.2. warsto valstybes nustatytq Svietimo standartq igyvendinim4, ugdymo turinio
atnaujinim4, optimaliq mokymosi s4lygq ir mokytojq veiklos tobulinimo b[dus.

58.3. analizuoja ugdymo pLrq, gimnazi.los veiklos ir ugdymo progru*q realizavimE;
58.4. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdyrno

programas, metodus;
58'5. nustato bendr? mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvark4;
58.6. kartu su gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais, visuomenes sveikatos

prieZiiiros specialiste, Alytaus pedagogines psichologines tarnybos psichologais sprendZia mokiniq
sveikatos, saugios aplinkos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

58'7. teikia si[lymus Gimnazijos tarybai ivairiais gimnazijos veiklos organizavimo ir
ugdymo klausimais;

58'8. svarsto ir priima patariamuosius nutarimus teises aktq nustatytais ir gimnazijos
direktoriaus teikiamais klausimais.

59. Gimnazijos klasiq senitnq taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija.
60. Klasiq senitrnq taryba vienija pirmU - ketvirtq gimnazijos klasiq seniunus.
61. Klasiq senitnai renkami vieneriq metq kadencijai klases mokiniq susirinkime.
62. Klasiq senitnq tarybos pirminink4 - mokiniq prezident4 renka pirmq - ketvirtq

gimnazijos klasiq mokiniai slaptu baisavimu.
63. Klasiq seniflnq tarybos posedZiai vyksta vienq kartq per menesi. Posedis teisetas, jei

jame dalyvauja ne maLiaukaip du treddaliai nariq. Nutarimai prilrrru*i posedyje datyvaqandiq balsq
dauguma.

64. Gimnazijos klasiq seni[nq taryba:
64.1. atstovauja visoms gimnazijos mokiniq grupems, iSrei5kia ir gina jq interesus;
6 4'2 - dalyvauj a rengiant gimnazij o s veikl4 re glamentuoj andius dokumentus ;
64.3. teikia pasitlymus del ugdymo proceso tobulinimo, mokiniq skatinimo ir nuobaudq

skyrimo tvarkos;
64.4. inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, teikia si[lymq del

gimnazij os neformaliojo sri.ti*o progru*q pletros] socialines veiktos ;
64.5. dalyvauja teises paZeidimq, gimnazijos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitq

psichotropiniq medZiagq vartojimo, Z;|VIAIDS, psichologinio ir fizinio smurto ir nusikalstamumo
prevencijos programose;

64.6. inicrjuoja mokiniq elgesio taisykliq ktrim4, svarstym4 ir priemim4, priZitri jq
laikym4si;

64.7 . l<,tria teigiam4 gimnazij os iv aizdi;
64. 8. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus ;
64.9. deleguoja narius ! Gimnazijos tarybq ir Alytaus miesto mokinirl tarybq.
65. Klases mokiniq tevq (globeiq, rtipintoiq) savivald4 sudaro visq tos krases mokiniq

tevai (globejai, rupintojai). Klases mokiniq tevq (globejq, rnpintojq) iavivaldos institucrjai vadovauja
susirinkime i5rinktas tevq atstovas.

66. Klasiq mokiniq tevai (globejai, r[pintojai):
66-l- aptatia su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo,

saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
66.2. padeda organizuoti klases renginius, iSvykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti

profesini orientavim4.
66.3. teikia sifilymq Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA
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67. Darbuotojai i darbE gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktg nustatyta tvarka.

68. Gimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

69. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, (skyriq vedejai) ir mokytojai
atestuojasi ir kvalifikacrj4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nurt*tytu tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, TBSOS, JU NAUDOJIMo TVARKA, FINANSINES vEIKLoS

KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS TNiNZII]RA

70. Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuojajuo pagal istatymus ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta warka. Gimnazijos
bendruomenes nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai teises altg
nustaq/ta tvarka.

71. Gimnazijos lelos:
71'1' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos

leSos ir Alytaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagaipatvirtintas sAmatas;
71.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
71.3- fondq, organizacrjr+, kitq juridiniq ir fiziniq asmenrl dovanotos ar kitaip teisetais

bfidais perduotos leBos, tikslines paskirties lesos pagar pavedimus;
71.4. paramos pagal Labdaros ir paramos istatym4lesos;
71.5. kitos teisetai gautos le5os.
72. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
73. Gimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlta tvarka.
74. Gimnazijos buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko Alytaus miesto paslaugq

centras.
75. Gimnazijos veiklos prieZiur4 atlieka savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkdama i5orinius vertintojus.
76. Gimnazijos bendruomends nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu

teises aktq nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. Gimnazija turi intemeto svetaing (wwwjotvingiai.alytus.lm.lt), kurioje vielai
skelbia informacij4 apie gimnazijos veikl4.

teises aktq

taryba.

78, Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
79. Gimnazija reorganrzuojama,likviduojama ar perfvarkoma Lietuvos Respublikos

nustatyta fvarka.
80. Gimnazijos nuostatus tvirtina, pakeidia ir papildo Alytaus miesto savivaldybes

81. Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybes tarybos,
Gimnazij os tarybos ar gimnazij os direktoriaus iniciatyva.
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