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Marijampoles savivaldybes tarybos
2021 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. l-61

MARIJAMPOLBS nVCrsXrrT .IONO GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Marijampoles Rygi5kiq Jono gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Marijampoles Rygi5kiq Jono gimnazijos (toliau - Cimnazija) teising form4, priklausomybg,
savininkq, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tipE,
pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind?, srit!, r[sis, tikslE,
uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentrl isdavimq, Gimnazijos teises,
veiklos organizavim4 ir valdymq, savivald4, darbuotojq priemim4 ! darbQ, jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacijq, lesq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Marijampores Rygiskiq Jono gimnazija,
trumpasis pavadinimas - Rygi5kiq Jono gimnazija. Gimnazija lregistruota Juridini[ asmenq
registre, kodas - 190451662.

3. Gimnazija isteigta .ir savo veiklq pradejo l g67 m. rugsejo r d. r92o m. gimnazijai
suteiktas Rygiskiq Jono vardas, kuris 1940 m. buvo panaikintas. 1956 m. suteiktas Jono iablonskio
vardas. o 1992 m. grqlintas Rygiskiq Jono vardas. Gimnazijos istorijoje fiksuoti sie mokyklos
pavadinimai: Marijampoles vyrq gimnazija, Marijampoles valstybine Rygiskiq Jono gimnazija,
Marijampoles valdzios RygiSkiq Jono gimnazija, Marijampores t gimnazija, Kapluko r
vidurine, Kapsuko Jono Jablonskio vidurine bei Marijampoles Rygiskiq- :ono vidurin'e mokykla.
I996 geguzes 30 d. Svietimo. ir. mokslo ministerijos Kolegijos n*utarimu N.. +i rraa.f u.pore,
Rygi5kiq Jono vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. 1997 m. rugse.lo z0 d.
Marijampoles miesto tarybos sprendimu Nr.50 Marijampoles Rygiskiq Jono vidur]ne mokykla
pavadinta Marijampoles RygiSkiq Jono gimnaziia.

4. Teisine forma - biudZetine jstaiga.
5. Priklausom.vbe - savivaldybes mokykla.
6. Savininkas - Marijampoles savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas lgyvendinanti instituoija-Marijampoles savivaldybes taryba.
8. Marljampoles savivaldybes taryba:
8. I .tviftina Gimnazijos nuostatus;
8.2.priima j pareigas ir iS jq atleidZia Gimnazijos vaclov4;
8.3.priima sprendimE del Gimnazijos buveines pakeitimo;
8.4.priima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5 priima sprendim4 der G.imnazijos skyriaus steigimo ir jo veikros nutraukimo;
8.6. skiria ir atleidTia likvidatoriq arba sudaro likvidiacing komisija ir nuiraukia los

igaliojimus;
8'T sprendzia kitus Lietuvos Respublikos biudzetiniq jstaigq lstatyme, kituose

istatymuose ir Gimnazijos nuostatuose j;s kompetencijai prist<r.tus t iuusi-us.
9. Gimnazijos buveine _ Kauno g. 7, LT_6g l 75 Marijimpole.
10. Grupe - bendrojo lavinimo mokykla.
I l. Tipas -gimnazija.
12. Paskirtis -gimnazijos tipo gimnazija.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymo forma - grupin.io ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimob[dai: kasdienis, savarankiskas ir nuotorinis, kuris vykdomas teises aktq nustatyru trurtul



14, Mokymo forma - grupinio ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso organlzavlmo

biidai: kasdienis, savarankiSkas ir nuotolinis, kuris vykdomas teises aktq nustaryta tvarka.

15. Gimnazijoje [gyvendinama pagrindinio ugdymo programos antroj i dalis, akredituota

vidurinio ugdymo programa, pritaiklto; pagrindinio ugdymo programos antr9s19s. dalies ir

vidurinio ugal-o piog.untor, pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies individualizuota

programa, neformaliojo vaikq Svietimo programos.

16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, moksio ir sporlo ministro nusta0ta

tvarka Gimnazija iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus:

16.1.pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejim4;

16.2. pagrindinio iSsilavinimo paZymej imq;

1 6.3.brandos atestat4;
16.4. brandos alestatq su pagl rimu:
1 6.5. mokymosi pasiekimq paZymejim4;

16.6. paZymejimq.
1 7. Gimnazijos veiklos laikotarpis neribotas.

18. Gimnazija yra paramos gaveja.

19. Gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis herbini antspaudq su uZrasu

,,Marijampoles RygiSkiq Jono gimnazija", blank4 su savo pavadinimu, sqskaitas Lietuvos

Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4.
20. Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko

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

Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimais, mero

potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

21. Veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

22. Pagrindine veiklos ru5is - bendrasis vidurinis ugdymas, kodas - 85.31.20.
23. Kitos veiklos rtSys:
23.1 pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.l0;
23.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
23.3. kultnrinis Svietimas, kodas 85.52;
23.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
23.5. Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
23.6. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas 88.91;
23.7. bibliotekq ir archyvq veikla. kodas 91.01.
24. Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:
24. 1 . kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
24.2.vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
24.3.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turlo nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
25. Gimnazijos veiklos tikslas - uZtikrinti vaiko asmenybds skleidimqsi, ugdlti aktyvrl

savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipriq paZinimo molvacij4 turinti vaik4, sudaryti prielaidas
tolimesniam sekmingam ugdymuisi, sudaryi asmeniui galimybg ir s4lygas gauti kokybi5k4,
bendr4sias programas ir valstybinius standartus atitinkanti pagrindinio ugdymo anhos dalies ir
vidurini iSsilavinim4, padeti ig1.ti bendrqii dalykini, sociokult[rini, technologini raStingumq, doring,
tauting ir pilieting brandq, vertybinius gyvenimo orientyrus, atskleisti savo pa5aukim4.

26. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
26.1.trztikrinti kokybiSk4 pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programq

igyvendinim4;
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26.2. kurti saugi4, sveik4, modemiq ugdymo(si) aplinkq, b[tin4 mokiniq klrybin€ms,

emocin€ms ir inteleklualioms galioms skleistis;

26.3. puoselati pasiiitcelim4 savo jdgomis, iniciaryvum4, ktrybiskum4, savalankiskum4,

gebejim4 imtis atsakomybes, nuostat4 mokytis vis4 gyvenim4 ir tobuldti;

)0.+. ugA,1l iocialing kult1rq - bendravimo ir bendradarbiavimo gebejimus ir

kompetencijas, iUtinas darniai sugyventi ivairiq socialiniq ir kultlriniq tradicijq visuomeneje;- 
26.5. garantuoti tautos, krasto kult0ros tgstinumE, jos tapatybes i5saugojim4;

26.6. ugdyi ir stiprinti mokiniq pagarbq valstybei ir istatymams'
27 . dimnazij a,-[gyvendindama jai pavestus u2davinius, atlieka Sias funkcijas:

27.1 .vykdo formaliojo ir neformaliojo Svietimo progmmas;

27,2. ieikia bendrqji pagrindini ir vidurini i5silavinim4 ir lgyvendina pagrindinio ugdymo

programos antrqiq dali ir akredituotq vidurinio ugdymo programq;

27.3. f|rmuoja ir igyvendina mokiniq ugdymo turini pagal Svietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirrintus Beniruosius ugdymo planus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendr4sias

frogru.ur, tidurinio ugdymo bendr4sias programas, atsiZvelgdama I mokiniq poreikius bei

inteiesus, si[lydama ir taikydama skirtingus mokymosi bfdus ir temp4;

27.4.' konkretina, individualizuoj a ir diferencijuoj a ugdymo turini;

27.5. retgia ugdymo progru.ur papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq

programrl modulius, neformaliojo Svietimo programas;

)7.6. fo.muo1a mokiniq dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultlrinq ir

socialing brandq, pagarb4 tevams, mokytojams, kalbai ir kult[rai;
27.7. teikia inflormacing, psichologing, socialinq pedagoging, specialiqj4 pedagoging'

speciali4jq pagalbq, vykdo mokiniq sveikatos priezilr4, profesini orientavim4 bei minimalios

prieZiiiros priemones;- 
2i.8. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqj[ ugdym4 teises

akq nustatyta tvarka;
27.9. sudaro Vaiko geroves komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja Svietimo programq

pritaikym4 mokiniams. turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos teikim4. vykdo

nepilnamediams paskirtas minimalios prieZiuros priemones;

27.10. Marijampoles savivaldybes tarybos arba Gimnazijos nuostatuose nustat)'tu mastu

prisiimti isipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;
27.11. vykdo mokymo sutartyse sutartus isipareigojimusl
27 .12. sudaro palankias s4tygas veikti mokiniq ir jaunimo organizacijoms, skatinandioms

mokiniq dorovin!, rautini, pilietini sqmoningum4, patriotizm4, puoselejandioms kultlring ir
socialing brandq, padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

27.13. sudaro s4lygas mokiniams ugdyti pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje;

27.14. vykdo Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimql
27. 1 5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimq, brandos egzaminus;

27.16. dalyrutja Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos ar jai pavaldZiq institucijq
vykdomuose ugdymo pasiekimq tyrimuose ir tikinimuose;

27.17. vykdo alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq, smurto ir patydiq

prevencrjq;
27. 18. rrykdo vengiandiqjq privalomo mokymosi kontrolg;
27.19. inicijuoja laisvalaikio ir pramogq kultlros k[rim4;
27.20. rcngia ir igyvendina vaikq vasaros poilsio, paaugliq nusikalstamumo prevencijos

programas;
27.21. dalyvatja projektuose, kuriq realizavimas padeda stiprinti Gimnazijos materialing

bazg, intelektinius resursus, sudaro galimybg pletoti mokiniq pamoking ir neformaliojo ugdymo
veikl4;

27,22. organizuoja tenl (globejq, rupintojq) pageidavimu jq apmokamas papildomas
paslaugas (klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita);
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27 .23. sudarc galimybg mokiniams naudotis Gimnazijos biblioteka, skaitykla,
informaciniu centru;

27 .24. stdaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti;
27.25. :ultibirn higienos notmas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
27.26. vadovatdamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Mokyklq

aprupinimo standartais, kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg;

27 .27 . organizuoj a mokiniq maitinimq ir veZim4 i Gimnazij 4 ir i3 jos i namus;

27.28. kuria Gimnazij4 kaip vietos bendruomenes kultrlros Zidini;
27 .29. valdymq grindZia demokatijos principais;
27.30. nusistato Gimnazijos bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas;

27 .31 . vielai skelbia informacijq apie Gimnazijos veikl4;
27 .32. atliekakitas istatymq ir kitq teises aktrl numatltas funkcijas.
28. Gimnazija iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus vadovaudamasi

PaZymejimq ir brandos atestatq iSdavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro lsakymu.

29. Gimnazija, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

29.1 .parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos biidus,'
29.2.ktrti nauj us mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 i5silavinimq;
29.3. dalyvauti asociacijq veikloje;
29.4. gafii param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatlta tvarka;
29.5. rykdlti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
29.6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
30. Gimnazija privalo:
30.1. uZtikinti sveik4, saugi4 uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

ialingiems poreikiams aplinkq;
30.2. teikti auk5tos kokybes Svietimq;
30.3. palaikyti ry5ius su vietos bendruomene;
30.4. sudaryti mokymo sutartis ir tinkamai rykdyti sutartus isipareigojimus;
30.5. sudaryti palankias s4lygas Gimnazijoje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

organizacij oms;
30.6. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

31. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
31.1. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos sfategini ptan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos

taryba ir Marijampoles savivaldybes administracijos direktorius;
31.2. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos meting veiklos programg, kuriai yra pritarusi

Gimnazijos taryba;

_ 31.3. direktoriaus patvirtintQ Gimnazijos ugdymo planq, kuriam yra pdtarusi Gimnazijos
taryba.

32' Gimnazijai vadovauja direktorius, kuri !pareigas skiria ir i5 jq atleidaia Marijampoles
savivaldybes meras teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Marijampoles
savivaldybes merui, o atskaitingas Marijampoles savivaldybes merui ir tarybai.

33. Direktorius:

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
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33. 1 vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos programq, Gimnazijos
Svietimo programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

33.2. tvirtina Gimnazijos darbuotojq pareigybiq s4ra5q, nevir5ydamas nustatlto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;

33.3. informuoja ir supaZindina Gimnazijos bendruomeng su valstybes ir savivaldybes
Svietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir iglvendinim4;

33.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsiZvelgdamas i Gimnazijos veiklos
sritis, sudaro galimybes jiems savarankiSkai dirbti, organizuoja reguliarq atsiskaitymq uZ nuveikt4
darb4;

33.5.tvirtina darbuotojq pareigybiq apraSymus;
33.6. formuoja Gimnazijos darbuotojams metines veiklos uZduotis, vertina pasiektus

rezultatus vykdant jas;
33.7. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i

darbq ir atleidZia i5 jo Gimnazijos darbuotojus, skatinajuos ir skiria drausmines nuobaudas;
33.8. priima mokinius i Gimnazij4 Marijampoles savivaldybes tarybos nustat)ta tvarka,

sudaro (nutraukia) Mokymo sutartis su tevais (globejais, rupintojais), mokiniais (nuo 14 metq
amZiaus), kurie turi vieno i5 tevq (globejq, rfipintojq) raS1,tini sutikim4;

33.9. vadovaudamasis [statymais ir kitais teises aktais, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos
taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, suderings su Gimnazijos taryba, jas

tvirtina;
3 3.10. tvirtina pamokq tvarkaraidius, darbuotojq darbo grafikus;
33.I 1. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo numat)ta tvarka keipiasi i

Savivaldybes administracijos Vaiko geroves komisijq del minimalios ir vidutines prieZiiiros
priemoniq vaikui skyrimo, pratgsimo. pakeitimo, panaikinimo, sustabdymo ar nutraukimo;

33.12. uZtikrina mokiniams ir darbuotojams saugi4, sveikatai nekenksming4, uZkertandiq
keliq smurto, prievartos apraiSkoms bei Zalingiems iprodiams aplink4;

33.13. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams Igyvendinti ;

33.14. pagal kompetencij4 leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
33.15. sudaro teises aktq nustat)'tas komisijas, darbo grupes, metodines gnrpes, metoding

taryb4 Gimnazijos funkcijoms atlikti;
33.16. Gimnazijos vardu sudaro sutartis;
33. 17. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdymq teises aktq nusta[.ta

tvarka;
33.18. teises aktrl nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Gimnazijos turtu, leSomis;

riipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;

33.19. rupinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaro sqlygas jiems kelti kvalifikacijq, mok).tojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatlta
tvarka;

33.20. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq steigim4 ir skatina jq veiklq;
33.21. inicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo bei mokiniq elgesio vertinimo,

skatinimo ir nuobaudq sistemq klrim4;
33.22. teikia informacii4 apie Gimnazijoje vykdomas ugdymo progamas, jq pasirinkimo

galimybes, pri€mimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijq. svarbiausius Gimnazijos
veiklos kokybes isivertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

33.23. uztikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos nornll laikymqsi
Gimnazijoje;

33'24. sudaro Gimnazijos vaiko geroves komisijq, organizuoja specialiosios pedagogines
psichologines pagalbos teikimq specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniams ir asmenims, kurie-,
skirtos minimalios prieZiuros priemones;
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33.25. imasi priemoniq, kad laiku bfltq suteikta pagalba mokiniui, mokltojui ar kitam
Gimnazijos darbuotojui, kurio atZvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio
pobndZio i5naudojimas, ir apie tai nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, informuoj a

suinteresuotas institucij as;
33.26. kontroliuoja, kad Gimnazijos aplinkoje nebtiq vartojami alkoholiniai g0rimai,

narkotines ir psichotropines medZiagos;
3 3.27. inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybes isivertinim4;
33.28. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,

mokyojui ir Gimnazijai teikiandiomis istaigomis, terilorinemis policijos, sveikatos, socialiniq
paslaugq istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

33.29. atstovauja arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti Gimnazijai kitose institucijose;
33.30. vykdo ir kitas pareigybes apraSyme ir teises aktuose numatltas funkcijas.
34. Dali savo funkcijq teises aktq nustatlta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams ugdymui.
35. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo, kitq

istatymq, Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
isakymq, kitq teises aktq, reglamentuojandiq Svietimo veikl4 ir Gimnazijos darb4, vykdymq uZ
demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4,
nustatltrl Gimnazijos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Gimnazijos veiklos rezultatus; gerq ir
veiksming4 vaiko minimalios prieZitiros priemoniq igyvendinimq teises aktq nustatfa tvarka.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

36. Gimnazijoje veikia Gimnazijos taryba, Mokytojq taryba, Mokiniq taryba, klasiq tevq
komitetai, Metodine taryba ir metodines grupes.

37. Gimnazijos taryba yra aukStiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos
taryba telkia Gimnazijos mokiniq, jq tevq (rlpintojq), mokyojq arstovus, vietos bendruomeng
demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda sprEsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti
direktoriui teisetiems Gimnazijos interesams.

38. Gimnazijos taryb4 sudaro 2l narys: 7 mokytojai, 7 mokiniai, 7 Gimnazijoje
nedirbantys mokiniq tdvai (globejai, riipintojai).

39. I Gimnazijos taryb4 tevus (gtobejus, rnpintojus) renka visuotinis klasiq tevq
susirinkimas, mokytojus - Mokytojq taryba, mokinius - Mokiniq taryba.

40. Visi Gimnazijos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams.
4l . Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinltas uZdaru balsavimu pirmame

naujos kadencijos Gimnazijos tarybos posedyje. Gimnazijos tarybos pirmininku negali buti
Gimnazijos direktorius.

42. Gimnazijos tarybos nuostatai, jq keitimai yra tvirtinami Gimnazijos tarybos posediio
nutarimu.

43. Gimnazijos tarybos posedZiai vyksta ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja daugiau nei puse Gimnazijos tarybos nariq. Nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma. Gimnazijos direktorius po."dziuose gali dalyvauti
kviestinio nario teisemis.

44. Neeiliniai Gimnazijos tarybos posedZiai gali btiti kviediami Gimnazijos tarybos
pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu puses Gimnazijos tarybos nariq iniciatyva.
. 45. I Gimnazijos tarybos posedZius gali bfiti kviediami Marijampotes savivaldybes

administracijos, Gimnazijos.administracijos, kitq Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai,
Gimnazijos bendruomenes nariai, jei yra svarstomi jiems aktualls klausimai.
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46. Gimnazijos tarybos nariai mokslo metq pabaigoje uZ veikl4 atsiskaito jq rinkusiems
Gimnazijos bendruomenes nariams: tevai - tevq susirinkime, mokytojai - Mokyojq tarybos
pos€dyje, mokiniai - Mokiniq tary'bos susirinkime.

47. Gimnazijos taryba:
47.1. teikia sifllymq del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
47 .2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metinei veiklos programai, darbo tvarkos

taisyklOms, ugdymo planui, kitiems Gimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

47.3. teikia sillymq Gimnazrjos direktoriui del Gimnazijos veiklos tobulinimo, mokiniq
Ziniq ir gebejimq vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginiq organizavimo;

47 .4. aplaria siiilymq del finansiniq s4matq sudarymo, aptaria didesnes vertes (vir5 500
eurq) pirkiniq tikslingumE, svarsto vadoveliq ir mokymo priemoniq, perkamq i5 mokymo le5q,

uZsakymus;
47.5. kartu su Mokytojq taryba svarsto ir teikia sifllymus mokiniq sveikatos biikles,

sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
47.6. aptaria problemas vykdant prevencin[ darb4, svarsto paZeidusius drausmg bei

nepaZangius mokinius, Mokltojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 Gimnazijos
klausimus;

47.7. inicijuoja Gimnazijos bendruomends ir visuomenes bendradarbiavimq;
47.8. skiria atstovus i vieSo konkurso laisvai direktoriaus vietai uZimti komisij4;
47.9. kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metines veiklos ataskaitas, teikia

savo sprendim4 Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai arjos igaliotam
asmeniui - savivaldl bes merui:

47.10. dirba prevencini darb4, svarsto paZeidusius drausmg bei nepaZangius mokinius;
47.1 l. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
47. 12. pasirenka Gimnazijos veiklos isiverlinimo sritis, atlikimo metodik4, analizuoja

isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
47.13. teikia sifll]mq Marijampoles savivaldybes tarybai del Gimnazijos materialinio

apr[pinimo, veiklos tobulinimo;
47.14. gali organizuoti paramos le5q kaupim4 i Gimnazijos ar Gimnazijos tarybos s4skait4;

esant tokiq paramos IeSq. planuoja ir kontroliuojajq pasiskirstymq ir panaudojimq.
48. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams.
49. Mokltojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokltojq

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
50. Mokytojq taryb4 sudaro Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, visi

Gimnazijoje dirbantys mokltojai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotelininkai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. { posedZius gali b[ti kviediami Marijampoles
savivaldybes administracijos, kitq savivaldos institucijq atstovai, Gimnazijos bendruomenes naiiai.

51. Moky'tojq tarybos posedZius Saukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo
metams, taip pat ne rediau kaip vien4 kartq per pusmeti. Prireikus gali b[ti suiauktas neeilinis
Mokytojq tarybos posedis.

52. Moky'toj q tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojq tarybos seketoriq
renka Mokytojq tarybos nariai.

53. Mokltojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 2i3 tarybos
nariq, nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

54. Mokytojq raryba:
54.1. aptaria praktinius svietimo kaitos [gyvendinimo klausimus, pedagogines veiklos

tobulinimo btidus, svarsto mokiniq ugdymo rezultatus ir jq gerinimo galimybes;

. 54.2. diskutuoja del Gimnazijos veiklos programos, upk iu ugdymo plan4, Bendrqjq
ugdymo programq igyvendinimo, ISsilavinimo standartq pasiekimo klausim-us;

54.3. aptaria mokiniq sveikatos. saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
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54.4. svarsto skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo ir
mokymo programas, metodus, pagalbos teikim4, analizuoja mokiniq krlvius, nepaZangumo ir
nelankymo prieZastis;

54.5. sprendZia mokiniq kelimo i aukStesng klasg klausimus, teikia sitilymus Gimnazijos

direktoriui;
54.6. priima sprendimus, kurie Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi

pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprase, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programq aprase, Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose

numalrti Mok)'tojq tarybos kompetencijai;
54.7. teikia Gimnazijos direktoriui, atestacijos komisijai sillymus ddl mokytojq

kvalifikacijos kelimo;
54.8. renka atstovus i Gimnazijos taryb4.

55. Gimnazijoje nuolat veikia mokiniq savivaldos institucta - Mokiniq taryba'

56. Mokiniq taryba - demokatiSkai iSrinkta Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija,
kuriq vienija bendri tikslai ir noras veikti.

57. I Mokiniq taryb4 kiekviena gimnazijos klase klases susirinkimo metu iSrenka po vien4

mokini.
58. Mokiniq taryba renkasi ne rediau kaip du kartus per menes[.

59. Pirmajame Mokiniq tarybos posedyje renkamas Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas

ir seketorius.
60. Mokiniq tarybos kadencija - vieneri metai. Mokiniq taryba renkama mokslo metq

pradZioje. Kadencijos pabaigoje Mokiniq taryba uZ nuveikt4 darb4 atsiskaito Gimnazijos tarybai ir
bendruomenei.

61. Mokiniq tarybos posedZio sprendimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau

kaip 213 Mokiniq tarybos nariq. Mokiniq tarybos sprendimai galioja uZ juos balsavus daugiau negu
pusei Mokiniq tarybos nariq.

62. Mokiniq taryba vadovaujasi Gimnazijos tarybos pawirtintais nuostatais.
63. Mokiniq taryba:
63.l.sudaro veiklos plan4 mokslo metams;
63.2.dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklq reglamentuojandius dokumentus;
63.3.svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
63.4.svarsto mokiniq teisiq Gimnazij oje ir uZ jos ribq gynimo klausimus;
63.5.skleidZia iS Gimnazijos administracijos gautq mokiniams aktuali4 informacij4;
63.6.svarsto tvarkos palaikymo klausimus;
63.7.inicijuoja ir organizuoja mokiniq popamoking veikl4;
63.8. esant reikalui, svarsto ir teikia pasi[lymus administracij ai, Gimnazijos tarybai ir(ar)

kitoms institucijoms;
63.9. teikia si[lymq del mokymo organizavimo;
63.10. rengia jaunimo iniciatyvas, pilieti5kum4 ir aktpum4 skatinandius projektus;
63.1 1. teikia sifllymq del vaikq neformaliojo ugdymo programq pl€tros;
63.12. vykdo prevencines progrzunasi
63.13. deleguoja narius i Gimnazijos taryb4.
64. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Gimnazijos metodine taryba

(toliau Metodine taryba) ir metodines grupes.
65. Metoding taryb4 sudaro pavaduotojai ugdymui ir Gimnazijoje veikiandiq metodiniq

grupiq pirmininkai, kurie renkami dvejiems mokslo metams.
66. Metodinei tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujos

kadencijos Metodines tarybos posedyje i5 metodiniq grupiq pirmininkq. Metodines tarybos
seketorius renkamas pirmajame naujos kadencijos Metodines tarybos posedyje.

67. Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja Mokytojq tarybos aptarti ir Gimnazijos
direktoriaus isakymu patvirtinti nuostatai.
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68. Metodines tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dallvauj a daugiau nei puse

Metodines tarybos nariq, nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

69. Metodine taryba:
69.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus ir rengia Metodines tarybos darbo

plan4 mokslo metams;
69.2. vadovaudamasi Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Pradinio, pagrindinio

ir vidurinio ugdymo programq apra5u, numato mokiniq Ziniq ir pasiekimq vertinimo principus ir
gerinimo bldus;

69.3. koordinuoja metodiniq grupiq veikl4;
69.4. inicijuoja pedagogikos naujoviq diegimq Gimnazijoje, metodiniq grupit1

bendradarbiavim4, gerosios patirties sklaid4;
69.5. teikia siiilymus ir rekomendacijas Gimnazijos administracijai ddl ugdymo turinio

planavimo bei rengiant Gimnazijos veikl4 reglamentuojandius dokumentu;
69.6. teikia siulymus del vadoveliq ir mokymo priemoniq uZsakymo;
69.7. prireikus vertina mokl'toj q metodinius darbus bei prakting veikl4;
69.8. nustato mokyojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia metodinems grupems

siiilymus del veiklos tobulinimo.
70. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mok)'tojai. Metodiniq

grupiq skaidiq ir sudeti pagal mokomuosius dalykus bei kitq metoding veikl4 nustato Mokltojq
taryba.

71. Gimnazijos metodiniq grupiq posedZiai vyksta ne rediau kaip kart4 per tris menesius.

Prireikus gali biiti organizuojamas neeilinis posedis.

72. I posedZius gali bfiti kviediami kiti, metodinei grupei nepriklausantys dalykq
mokytojai.

73. Metodiniq grupiq veikl4 kuruoja mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal

kuruoj amas veiklos sritis.
74. Metodines grupes pirmininkas ir seketorius renkami pirmajame grupes posedyje

dvejiems mokslo metams.
75. Metodines grupes posedi Saukia pirmininkas. Metodiniq grupiq posedZiai yra teiseti,

jei juose dalyvauja ne maZiau kaip puse metodines grupes nariq, nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

76. Metodines grupes:

76. 1. nustato mokslo metq veiklos prioritetus ir rengia metodines grupes mokslo metq
darbo plan4;

76.2. svarsto ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo klausimus, mokiniq ugdymo
sekmingumq ir jq pasiekimus, individualiq kiekvieno mokinio paLai;,g4, tigti, teikia sillymus ir
rekomendacij as administrac ijai I

76.3. inicijuoja naujq mokymo metodq taikymq darbe bei mokomqjq dalykq integravimo
rySius, vykdo gerosios patirties sklaid4;

76.4. inicijuoja mokiniq diagnostinius testus, bandomuosius egzaminus, analizuoja jq
rezultatus, numato rezultatq ir pasiekimq gerinimo sfategijas;

76.5. analizuoja, recenzuoja ir apibendrina mokytojq paruostas individuali4sias ugdymo
programas bei ugdymo priemones, aprobuoja ilgalaikius planus;

76.6. teikia metoding pagalb4 mazesng patirti turintiems specialistams.
77 . Gimnazijoje gali blti steigiamos ir kitos savivaldos institucijos.

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

ATESTACIJA

78. Gimnazijos direktorius darbuotojus i darbq Gimnazijoje priima ir atleidZia iS jo
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Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktrl nustat)ta tvarka.
79. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojq, mokyojq, pagalbos mokiniui specialistq

pareigine alga priklauso nuo iSsilavinimo, pedagoginio darbo staZo, mokiniq skaidiaus,
kvalifikacines kategorijos (mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq) ir veiklos suddtingumo.

80. Gimnazijos direktoriaus pareiging alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo
sqlygas nustato Marijampoles savivaldybes meras, vadovaudamasis teises aktrl nustat).ta tvarka.

81. Gimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustat)'ta tvarka.

82. Cimnazijos pedagogai ir kiti ugdymo procese dallwaujantys asmenys atestuojami ir
tobulina kvalifikacij q Lietuvos Respublikos teises akq nustatlta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE

83. Gimnazija patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampoles
savivaldyb6s tarybos patiketu turtu, finansiniais i5tekliais, inventoriumi bei mokymo priemonemis,
panaudos btdu naudojasi valstybine Zeme.

84. Gimnazija yra i5laikoma i5 Marijampoles savivaldybes biudZeto. Le5as naudoja pagal
asignavimo valdytojo patvirtint4 s4mat4.

85. Gimnazija gali tureti nebiudZetiniq leSq, kurios naudojamos teises aktq nustatyta
tvarka.

86. Gimnazija gali gauti leSq, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq p ama, tikslinei
paskirdiai skiriamos leSos, savanoriSki asmenq, organizacijq ir imoniq [na5ai, uZsienio valstybiq,
organizacijq bei piliediq aukojamos le5os ir materialines vertybds.

87. Gimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises
aktq nustat)Ia tvarka.

88. Gimnazijos veiklos prieZiur4 atlieka Marijampoles savivaldybes administracija.
89. Gimnazijos t-tnansines veiklos kontrolg vykdo Marijampoles savivaldybes kontroles ir

audito tamyba bei Marijampoles savivaldybes administracijos Centralizuota vidaus audito tamyba.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

90. Gimnazija turi intemeto svetaing, atitinkandiq teises aktais nustat).tus reikalavimus.
Svetaineje skelbiama informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl4, pasiekimus, tradicijas,
skelbiami praneSimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais reikia paskelbti vie5ai.

91. Nuostatai keidiami ir papildomi Gimnazijos direktoriaus ar Marijampoles savivaldybes
tarybos iniciatyva.

92. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampoles
savivaldybes taryba.

93. Vie5i Gimnazijos prane5imai skelbiami Cimnazijos intemeto svetaineje tyv,w.mrjg.lt ir
(ar) Valstybes imones Registq centro leidZiamame elektroniniame laikra5tyje viesiems
praneSimams skelbti.

94' Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Marijampoles savivaldybes
tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respubiikos
biudZetiniq istaigq, Svietimo istatymais ir kitq teiies aktq nustatyta tvarka.

Gimnazijos direktorius
2021-03-29

Vilhelmas Petkevidius


