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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDOS MAKSIMO GORKIO PAGRINDINES MOKYKLOS PAVADINIMO
PAKEITIMO IR NUOSTATU PATVIRTINIMO
2017 m. geguZes 25 d. Nr.
Klaipeda

T2-1ll

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 3 dalies
9 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 6 straipsnio
5 dalimi ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Klaipedos miesto
savivalilybes taryba n u s p r e n d, y', i a:
1. Pakeisti Klaipedos Maksimo Gorkio pagrindines mokyklos pavadinim4 ir vadinti j4
Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazij a.
2. Pafirrtifii Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazijo's nuostatus (pridedama).
3. {galioti Irin4 Narkevidieng, mokyklos direktorg, pasira5yti nuostatus, iregistruoti juos
Juridiniq asmenq registre ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su pavadinimo pakeitimu.
4. PripaLinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus
2010 m. vasario 17 d. isakym4 Nr. AD1-238 ,,Ddl Klaipedos Maksimo Gorkio pagrindines mokyklos
nuostatu patvift inimo".
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KLAIPEDOS MAKSIMO GORKIO Pno6rfu NAZrJos NUosrATAr

I

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazijos (toliau - Progimnazija) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Progimnazijos grupg, tip4,
pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisini
pagrind4, sriti, rDSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentrl
iSdavim4, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemim4 i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvarkE,
finansihes veiklos kontrolg, veiklos prieLiirq, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar
struktlros pertvarkos tvark4.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas - Klaipedos Maksimo Gorkio progimnazija,
trumpasis pavadinimas - M. Gorkio progimnazija. Duomenys apie Progimnazij4, kaip juridini
asmeni, kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenll registre, kodas 190438234.
3. Progimnaziia, kaip 2-oji vidurine mokykla, isteigta 1945 m. (isteigim4 patvirlinandirl
dokumentq nera (Klaipedos apskrities archyvo 2006-11-09 ra5tas Nr. (8.6) 6R-1932)). Klaipedos
miesto vykdomojo komiteto 1946 m. birZelio 19 d. sprendimu Nr, 122 jai suteiktas Maksimo Gorkio
vardas. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2- 109 pakeistas
mokyklos pavadinimas ir ji pavadinta Klaipedos Maksimo Gorkio pagrindine mokykla, o Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2017 m. geguZes 25 d. sprendimu Nr. T2-111 - Klaipedos Maksimo
Gorkio progimnazija.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. Progimnazijos savininke - Klaipedos miesto savivaldybe, kodas 111100775, Liepq g. 11,
91502 Klaipeda.
6. Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto
savivaldybes taryba, kuri sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kituose istatymuose bei Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Progimnazijos buveine - S. Daukanto g. 5,92123 Klaipeda.
8. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, tipas - progimnazija, pagrindine
paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, kita paskirtis - progimnazijos tipo savitos pedagogines
sistemos mokykla.
9. Progimnazijos mokymo kalba * rusU.
10. Progimnazijoje ugdymas vykdomas grupinio mokymosi forma kasdienio mokymo
proceso organizavrmo bUdu ir pavienio mokymosi forma savaranki5ko mokymo proceso
organizavimo budu.
1 1. Progimnazijoje igyvendinamos prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo programos,
pagrindinio ugdymo programos pirmoji dalis ir neformaliojo vaikq Svietimo programos, taikomi
Humanistines kultlros ugdymo menine veikla sampratos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2012 m.lapkridio 16 d. isakymu Nr. V-l595, elementai.
12. Progimnazijoje i5duodami pradinio iSsilavinimo ir mokymosi pasiekimq paZymejimai.
13. Progimnazga yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo
pavadinimu, atributik4l atsiskaitomq)q ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose
bankuose. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

L

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI. FUNKCIJoS.
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANiIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
14. Progimnazijos veiklos sritis Svietimas.
15. Progimnazijos veiklos r[Sys:
1 5. 1 . pagrindine veiklos rDsis
- pagrindinis ugdymas, kodas g5.3

-

1.

10;

15.2. kitos Svietimo veiklos rrJSys:
15.2.I. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
15.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
15.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.5 1;
15.2.4. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
15.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
15.2.6.Svietimui btdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
15.3. kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:
15.3.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
' l5.3.2.kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
15.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo tufto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68,20;
I5.3.4.kita Zmoniq sveikatos prieZiflros veikla, kodas 86.90;
15.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
16. Progimnazijos veiklos tikslas - suteikti mokiniams dorines, sociokult[rines ir pilietines
brandos pagrindus, bendr4ii ra5tingum4 ir technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdyti mokiniq
tautini s4moningum4, humanistines kultlros vertybines nuostatas ir padeti jiems i5siugdyti siekim4
apsisprgsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
1 7. Progimnazijos veiklos uZdaviniai:
17.1. teikti mokiniams kokybiSk4 ugdym4;
77.2. tenkrnti mokiniq paZinimo, ugdymosi ir saviraiskos poreikius;
17.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalbq;
17.4. uLttkrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4.
I 8. Vykdyd ama jai pavestus uZdavinius pro gimnazij a:
18.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirlintomis
Bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i Klaipedos miesto savivaldybes ir Frogimnazijos
bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individuali zuoia
ugdymo turini;
18.2. dalyvauja mokinirl ugdymo pasiekimq tyrimuose, patikrinimuose teises aktq nustatyta
tvarka;
I 8.3. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
prireikus specialiqj4 ir medicinos pagalb4, uZtikrina ugdym4 karjerai bei minirnaiios prieZiuros
priemones;
18.4. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialqji ugdym4 teises
aktq nustatyta tvarka;
,

18.5.sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
humanistini, tautini, pilietini s4moningum4 ir patiotizma,, padedandioms tenkinti saviugdos ir
saviraiSkos poreikius;
18'6. organizuoja tevq (globejq, rflpintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
teises aktq nustatyta tvarka;
1 8. 7. sudaro sElygas darbuotoj ams tobulinti kvalifi kacij
4, dalytis gefqapatirtimi ;
18.8. vykdo Zalingq iprodiq prevencij4, draudLia Progimnazijoje ir jos teritorijoje tureti,
varloti energinius gerintus, tabakq, alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti jomis,
platinti Sia tema nelegali4 literatlr4, spaudinius bei riboja pa5aliniq asmenrl patekim4 ProgimnazijE;
i

J

tvarka;

18'9' kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg
ir edukacines aplinkas;
18'10' organizuoja Progimnazijoje mokiniq maitinim4 ir veZiojim4 teises
aktq nustaiyta

1. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
19' Mokymosi. pasiekimus
iteisinantys dokumentai mokiniams isduodami Lietuvos
Respublikos
18.1

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
20' Progimnazija, igyvendindamaiai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg teises aktq nustatyta tvarka:
20.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir bldus;
20.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
20'3. bendradarbiauti su savo veiklai ftakos turindiais fiziniais ir juridiniais
asmenimis;
20.4. vykdyti miesto, salies ir tarptautinius svietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20'6'
gauti paramq ir naudotis kitomis teisemis, ,r.pii.sturuujandiomis
.
Lietuvos Respublikos
istatymarrrs ir kitiems teises aktams.
21' Progimnaziia privalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, mokymo sutarties
sudarym4 ir
sutaftq isipareigojimq vykdym4, atvirum4 vietos bendruomenei, garantuoti
sveik4, saugi4,
uZkefiandi4 keli? smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams igdymo aplink4.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
22' Progimnazijos veikla organizuojama pagal Progimnazijos strategini, metini
veiklos,
mokslo

metq ugdymo planus, patvirtintus teises akq nustatyta tvarka.
Jo pareigybes apra5ymas tvirtinamas, jis konkurso
budu i pareigas skiriamas ir i5 jq atleidhiamas teises ut t,+ iurtutyta
tvarka.
24' Prcgimna",rjos direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipedos miesto savivaldybes
tarybai
ar jos igaliotai institucijai.
25. Direktorius:
25'l' organizuola Progimnazijos darb4, kad bDtq igyvendintas progimnazijos tikslas ir
atliekamos nustatytos funkcij os;

23' Progimnazrjai vadovauja direktorius.

25'2' vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano,
mokslo metq
ugdymo plano ir Svietimo programq rengim,i, jas tviitina, vadovaujaiq
vykdymui;
25.3. tvirtina Progimnazijos struktDr4 teises aktq nustatyta tvarka;'
25'4. skitia ir atleidZia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq aprasymus, pareigybiq
s4ra54,
-kitu,
nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybif'skaidiaus,
atlieka
,, darbo santykiais
susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarta;
25.5. priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipedos miesto
savivaldybes tarvbos

nustatyta tvarka;

25'6' suderin9s su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos vidaus ir darbo
tvark4
reglamentuojandius dokumentus, kuriuose nustatomos mokiniq
ir
darbuoto:U t.irJr,
atsakomybe, bendruomenes nariq elgesio ir etikos normos;
25'7' organizuoja ir vykdo mokiniq pasiekimq tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.8. analizuoja Progimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg uztikrina jq
optimalq
valdym4 ir naudojim4;
*
25.9. organizuolaP?ogimnazijos veiklos kokybes
isivertinim4, iSoriniverlinim4;
25'10. leidZia isakymus, juos keidia, sustabdo ar panaikina ir Lontroliuoja jq
uy'kdy*4;

ilfri,

.
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25.11. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
25'72' organrzuoja pedagoginiq darbuotojq metoding v.il.tq, atestacij4 Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.13. sudaro Progimnazijos vardu sutartis;
25.14. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4;
25'I5' valdo, naudoja Progimnazijos turt4, leSas iijomis dispfnuoja teises aktq nustatyta
tvarka, vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo, racionalumo,
viesosios teises principais;
25 '16' inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijq
sudarymE ir skatina jq veikl4;
25'17. kartu su Progimnazijos taryba sprendZia, ar leisii ant progimnazijos
pastatq ar
Progimnazijos teritorij.oje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis
teises aktq nJstat ytatvarka;
25'18. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais),
Svietimo pagalbos,
teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos ii t ito-ir i.rriit.r"i;o-ir,
dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityj e;
25.I9. atstovauja progimnazijai kitose institucijose;
25'20. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
25.21. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas. "
26.
Progimnazijos direktorius atsako uZ:
26.L Progimnazijos veikl4 ir jos rezultatus;
' 26'2. Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq, Siq Nuostatq laikym4si, tinkam4
funkcijq atlikim4;

263'

demokratini Progimnazijos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus,

bendruomenes nariq informavim4, personalo kvalifiliaciios tobulinim4,
sveik4 ir saugi4
Progimnazij os aplink4;
26'4' asmens duomenq teising apsaug4, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq
ataskaitq

teisingum4;
26'5

'

veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq
igyvendinim4.
27 . Pro gimnazij os valdyme dalyvauj a direktoriaus pavaduotol
ai, iurie :
27'1. dalyvaujapriimant strateginius sprendimus d6l Progimnazijos veiklos pletros;
27 '2' teikia sitlymus del Progimnazijos metinio veiklos,
,nokrlo metq ugdymo planq
sudarymo, Pro gimnazij o s struktDro s, Siq Nuo statq pakeitimq
;
27.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirloms veiklos
sritims.
28' Progimnazijos metodinei veiklai organizuoii sudaromos metodines grupes ir
metodine

Iarvba.

29. Metodines grupes sudaromos pagalugdymo sritis.
30' Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupes nariq dvejiems metams iSrinktas
pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir apie posedZio faikq,
svarstyti parengtus klausimus narius
informuoja ne veliau kaip pries 3 dienas iki posediio pradZios. Posedis yra-teisetas, jei jame
dalyvauja
ne maZiau kaip du treddaliai naritl.

3l' Nutarimai priimami metodines grupes posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsar. ieigu pirmininkas
posedyje nldalyiau;a,
o

balsai pasiskirsto

po lygiai, laikoma, kad nutarimas neprilmtas. Nutaiimai'yra teiseti, jei

neprieStarau.ia teises aktams.

direktoriaus isakymu.

Norminio pobudZio nutarimai gali buti iforminami progimnazijos

32' Metodines grupes pirmininkas uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito

rinkusiems metodines grupes nariams.
33. Metodine grupe:

ji

33'1. derina

ugdymo srities, dalyko, toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq ugdymo
planavim4, ugdymo proces4, vertinim4, vadovelirl ir mokymo
priemonir4 pasirinkim4i
33'2' aptaria naujus dokumentus, metodikq naujoves, dalykq inregracija, moiytojq
sukaupt4

:atyrim4;

a

33'3. tariasi del'mokomqjq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos,
mokomqjq dalykq,
:roduliq pasiUlos;

jq

5

gerEja
a

33'4' nagrineja ugdymo sekmingum4, mokiniq pasiekimus, pedagogines
problemas, dalijasi
patirtimi;
3 3.

5. dalyvauj a diagno zuojant mokiniq pasiekimus

;

33'6' keidiasi informacija ir bendradarbiaujasu kitomis metodinemis
grupemis;
33 .7 . analizuoj a kvalifikacij os toburinimo renginiq
kokybg;
33'8' teikia sillymus metodinei tarybai oer ugdymoturinio formavimo ir ugdymo
or ganizav imo gerinimo.
34' Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai, kurie pirmame
metodines tarybos
posedyje atviru balsavimu dvejiems metams renka
metodines tarybos pirminink4 ir sekretoriq.
35' Metodines tarybos posedZius Saukia metodines tarybos pirLininkas.
posedZio laik4
ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaipApie
pries 3 dienas iki
posedZio pradZios' Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maLiaukaip du treddaliai nariq.
36' Nutarimai priimami metodines tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq
balsq dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.
Jeigu pirmini.rkas posedyje nedalyvauja,
o balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas, Nutarimai yra
teiseti, jei
nepriestarauja teises aktams. Norminio pobldZio nutarimai
gali buti iforminami progimnazijos
direktoriaus isakymu.
37' Metodines tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia
igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina,
pripazisia-aJneueiksniu
arba kailo
elgesys nesuderinamas su metodines tarybo, nuiio pareiiomis. 38' MetodinestarybosnariaiuZsavoveikl4vien{uurtqpermetusatsiskaitomokytojq
tarybai.
39. Metodine taryba:
39'1' dalyvauja ir teikia siulymus, planuojant ugdymo turini,
ugdymo proceso aprupinim4,
ugdymo kokybq ir inovacijq diegim4, nustatant m-ot<yto;!
metodines ueiltos prioritetus;
39'2' koordjnyo]a
veikianeiq
metoainiq
grupiq ueikl4, siekdama ugdymo
-Progimnazijoje
dermds, tgstinumo ir kokybes
uZtikdnimo;
39'3'aptatia Progimnazijos mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
nustato jos
prioritetus;
39'4' inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines
patirties sklaidE,
bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis
neiyriausybinemis organizacijomis, svietimo
pagalbos istaigomis;
39.5. vertina mokytoiq metodinius darbus ir prakting veikr4.
40' Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo pro..ro organizavimo
klausimais progimnazijos
direktorius gali organizuoti Svietimo puguiuor specialistq,
kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus.
41' Darbo tarybos, profesines sqjungos veikl4 Progimnazijoje
reglamentuoja istatymai.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

42' Progimnazijos taryba (toliau - Taryba) yra auksdiausia progimnazijos
savivaldos
institucija, renkama dvejiems metams. Taryba tettcia Frogimnazijos
mokin"ius, mokytojus, tdvus
(globejus, r[pintojus), vietos bendruomeng demokratiniam
trogimnuzijos valdymui, padeda sprgsti
Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui
teisetiJms progimnazrios interesams.
43' Tatyb4 sudaro 9 nariai: tris tevus (globejus, r[pintojus) deleguoja
tevq taryba, tris
mokytojus - mokytoiq taryba, tris 5-g klasiq mokinius
mokiniq tiryba.
44' Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius ienkami atviru balsavimu
pirmame
Tarybos posedyje. Progimnazijos direktorius negali
bfiti Tarybos pirmininkas.
45' PosedZius Saukia Tarybos
.pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas lformuoja narius
ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios.
PosedZiai kviediami ne redau kaip du kartus per
metus. Prireikus gali buti susauktas neeilinis posedis.

6

Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja
ne maZiau kaip

du treddaliai nariq. I posedZius gali
btti kviediami Progimnazijos remejai, socialiniai partneriai
ar kiti asmenys.
46' Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq
nariq balsq dauguma. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko fdras. ".teigrpir-ininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimu,
n.prii-ias. Nutari^ii yru'i"i*ii,lli
teises aktams' Norminio pobtdZio nutarimai guti
uuii iforminami progimnazijos".i,ri;;;
direktoriaus
isakymu.

47 ' Tatybos nario
igaliojimai nutrflksta-, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti
savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaZistamas
neveiksniu arba kai jo elgesys

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

48. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 Kart? per
metus atsiskaito juos rinkusiems
Progimnazijos bendruomenes
nariams.

49. Taryba:
49'1' teikia siulymus del Progimnazijos strateginiq
tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
49'2' ptitaria Progimnazijos strateginiam, metines veiklos planams,
darbo ir vidaus tvarkos
taisyklems, kitiems Progimnazijos u"it t4 reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems
Progimnazijos direktoriaus;
49'3' teikia si[lymus Progimnazijos direktoriui del
siq Nuostatq pakeitimo, progimn azijos
struktDros tobulinimo ;
49'4' isklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas
ir teikia siulymus progimnazijos
direktoriui del veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si)
ir aarbo s4lygq rraury-o;
49'5' teikia si[lymus Klaipedos.
-i.ito. savivaldyb., i*iuui ; j"; igaliorai institucijai,
Progimnazijos direktoriui del mateiialinio aprtpinimo
ir lisq panaudojimo;
49'6' svarsto Progimnazijos savivaldos institucijq ar
--J -( - bendruomenes narirl iniciatyvas ir teikia
sifilymus Progimnazijos direktoiiui;
49'7' deleguoja atstovus i Progimnazijos mokytojq
.
atestacijos ir vieso konkurso laisvai
Progimnazijos direktoriaus vietai uZimti komisilas,
ieltiia siulymus, atestuojant progimnazijos
direktoriq, jo pavaduotojus;
49'8' priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais
ar Progimnazijos direktoriaus teikiamais,

klausimais.

50' Mokytojq taryba - nuolat.veikianti Progimnazijos
savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimamr
rp'.grtl. .I4 sudaro progimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Progimnazilo3e
airuantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvauj antys asmenys.
5 1' Mokytoiq tarybai vadovauja progimnazijos
direktorius.
52' Mokytojq tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams
renka mokytojq tarybos
sekretoriq.
53' Mokyto.jrl tarybos posedZiai organizuojami prasidedant
ir baigiantis mokslo metams, taip
pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti.
Prireiius guti uuti susauktasleeilinis mokytojq tarybos
posedis' PosedZius Saukia mokytojq tarybos
pirmininf,as Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau
kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios. posedis
teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip
du treedaliai t4 dien4 aruuneiq mokytojq tarybos
'ra
nariq' PSeal poreiki iposedZius gali buti kviediami
kitq savivaldos institucijq
54' Nutarimai priimami mokytojy tlybos posedyje dalyvaujandiq atstovai.
nariq balsq dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia piimlnint<o
uutrur. i.lgu pirmininkas posedyje nedalyvauja,
: balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas.
Nutaiimai yra teiseti, jei
r:priestarauja teises aktams. Norminio pobfidZio
nutarimai gali buti iforminami progimnazijos
:::ektoriaus isakymu.
Mokytojq tarybgs pirmininkas uZ savo veikl4 vien4 kart4 per
-.*, atsiskaito mokytojq
.=. oor'ntu.
56. Mokytojq taryba:
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56'1' svarsto bendrqjq rto{T:,1::gram.q
igyvendinim4, optimalq
ugdymo turinio.atnaujinim{,
i"Jrt-id.} ugdymosi reiultatus, pedagogines u.gdymo s4lygq sudarym4,
veikros tobulinimo budus;
56.2. teikia siulymus del

-::'':f

piog;;;ru;;;;il:

i:H'"L'J"fi

,."ikl"r^."*irb

*ffi-;*t'ffi f

planq igyvendinimo,

d"T#kaupimoi,pu,,-uJqgi1u,i,,ii1,";
ruur,rlrles paramos, mokymosi,
poilsio, mitybos, saugos
prevencinds veiklos,
klausimus:'vr\qrvr'
56.4. deleguoja. atstovT
j T*yla, mokytojq atestacijos komisij4;
priima nutarimus kitais,
i.irer
u, proii^i]rijos direktoriaus teikiamais,
khuri,'.5uf;:'
"r.t,l
57' Progimnaziioje veikia mokiniq
savivaldos institucijos
mokiniq taryba.
mokiniq aktyvai krasese ir
58' Mokiniq aktyv4 sudaro
dvejiems metams atviru balsavimu
i.rinktas seniDnas, jo puuuduoiojuJ
klases mokiniq susirinkime
inyr, utrut ingus uZ neform ariqqveikl4.
59' Mokiniq aktvvo posedZius
parengtus klausimus informuoja
p"ria zio raikq ir svarstyti
"pi"
yra teisetas' jei jame dalyvauja "utly: ". rJii* r."lp o.j": , ai."^ ir.ip"ruazio pradZios. posedis
n e i.aliaukaip du ,r.Jaitiui
mokiniq aktyvo nariq.
60' Nutarimai priimami mor<i1u
dalvvaujant;;;i* dauguma ir yra teiseti,
jei nepriestarauja teises aktams'
l.igri
balsai purirr.i.rto po lygiai,
i.-iu seni[no balsas. Jeigu
seniDnas posedyJ e nedalyvauju,
o uur*i purirr.i.ito po lygi?i,
luik;-;,
t
ua'*turl*as nepriimtas.
61' Mokiniq aktvvo-nario
igaliojimai
nisiu3lgia igaliojimo raikas, kai jis
r n a, prip aZ
l:'.',t: ilf l1r:.XH"lq',t#tn
j
i s tamas ne ve i k sn i u u,.u u r. ui
1 o
;T,'Jffi
nariai uZ-savo
klases,r13-tffiilllffflil:
"""rE 'i3" uunEper metus atsiskaito juos rinkusiam
63. Mokiniq aktyvas:
63 ' 1' planuoja ir organ
izuojaklases mokiniq nepamoking
veikl4;
63 .2.,rnpinasi drausmes
ir rvarkor;;i;tk';; iiirl;.,
,
mokiniq
lankomumu;
63.3. svarsto klases vadovo teikiamus
f.f"rri_rr.
64' Mokiniq taryba auksdiausia.mokinirl
r"ri"la", institucija, renkama dvejiems metams.
,1,i',,n0,-;oJ,.s;;it,touui (is kiekvienos
krases,:.t"'y$]illl??'"?"',1jffi,t";if,T*
tarybos pirminink4 ir pavaduotoj4
renka mokiniq tarybos nariai
0,.-un.1uo#;;r:f
atviru balsavimu
67. Mokiniq.tarybos posedZius
Saukia pirnrininkas. Apie posedZio
.
klausimus pirmininkat
laike

"il;ftui,

-

t-ot

#kiruffiil:,

-\r.i:

*rfi;;ii.

rr;;k#,.$i

ffl

l|fi

i

-Jdil

tTH:T
.i"mi-rql"iu.iu, o. "eri*"r."ip ori.!
tiitJJSfiff
kuio au r.u,tu, p.. ;;;",. prireikus
gari brti susauktas neeilinis
l""Ttx?fffit::?::'.x[l " ';i;i

;;i;#

68' Mokiniq-tarybos posedis ir jame
priimti nutarimai yra teiseti,

j.eigu posedyje dalyvauja
ne
ir
Nutarimai
balsq dauguma' Jeigu balsai
p?ii-u-i
""f.iestarauSaiei;;;;;;-r.
daryvaujandiqjq
puri"r.iirto po lygiai, lemia mokiniq.tarybos
pirmininkas posedvje nedalvr"auji
pirmininko balsas. Jeigu
i"rrit ni,tTlbi{F tygiai, r"L"ir", r.ia
nuturrmus nepriimtas.
69' Mokiniq tarybos nario "
igaliojilli nutruksta,
f1r,u"1si"
raikas, kai jis
maZiau kaip du treddaliai
nutiq

6r

:ffil,i:i!'.li-1,1i:fJ#t'#*.;J*#ifr#f#il a, pripazistu-u,igi.ri-o
n"u.iksniu
i."ii"
",i"
nariai ,z ,uuo veiki4 ui."nE r.urtq
per metus atsiskairo juos rinkusiam
,:.:-res J:-ffi-jill,rii:fi
71. Mokiniq taryba:
' padeda o-rganizuoti Progimnazijos renginius,
akcijas, vykdyti pre-vencines programas;
sirJlvmus d"r
organizavimo,'
neforrnailo;o'su[ii-o program.] pletros,
,,.,=,,"11
'giv,no
"1.,?,t5ll
r 1.3. organizuoja
savanoriq judejim4:
71 ' I

8

taaniffi+|.{:f[1u,f;i1i1lx,;ffi1fi#]fr,ybo1. bei kitose savivardos instirucijose,

*"**

I' 5'

r'pinasi drausmer r.
p"r"iivi* progimnazij oj e;
6' dalvvauj a rengi a"t
- ..sr.um.nt,io: uneir.
71.7.' svarsto
:
1is,rdirektori""r
"t#t#Y*t
Progimnazijos
dokumentus ;
ktausimur.
;-i'*k;;;i"rs
pavaduotojo teikiamus
"r'iirruojandio
r.rurer.1r2iffAry:ijoje veikia tevq (globejrl, rupintojq) savivardos institucijos
- tevq komitetai
73. Tevqkomitet4 sudaro
.
3_5
nariai, i5rinkti ,
(globejq, rDpintojq)
''ieniems metams arviru balsavimu klases
tevq
74' Tevq komiteto nuriii;::t::4rluiTy
piryamg posedyje renka
pirminink4, kuris saukia
parengtus
kta-usimus informuoja
e.'"t"r'rli;lrtHiirTl!?o,tfttt'vti
narlus ne veriau kaip pries
3
75' Tevq komiteto posedis jame
ir
priimti nutali,ff1 yra leiseti,
jeigu.posedyje
7

7 7'

r*i;hi.;iliurru,nu.

dalyvauja ne
iltT:ffi *:'TJ,:1'ffi#I#.l,?;,T'""iq,,?;:.;:i,lri*n#irr::,!3?,Hffi
posedyje

urG irj
:,pJ
n.p,ii.tis.
eiti savo pareigq aer
"",iiff:jiill,t""rllfill;Jlikoma,ira "rrr.ilu,
nebegari
".jr.".Ifu= ,lrisratydina, #ffin'ffJt#lJ,'#:,;r51',1"r;1'
sniu arba r'"i:"''re"v'
nedalyvauj",

"
76..revt1r."*rt""

:""]i?:Tffi?:il;i:***
tevq (globejq, rupintojq)

't*npareigomis
veikl4

vien4 kart4 per metus
atsiskaito juos rinkusiam
klases

il;;;k*savo

79. Tevq komiteias,

78'7' aptaria su klases vadovu.klases
mokiniq rankomumo, ergesio
maitinimo, inf;or
ir

pazangumo,

saugumo,
;;;,0
';;:'ffi
ffi,*iff
:lfffi .
^.eu; \L,rLr
'"'-"'""::'
",, ku.i ecruKactnes aplinkas, vykdyti

;*;ifi
7,.3..inic..
i:

ed

,

..

t;; ;ili,"',ffiJ;Tfiff;:';il?Ti,":'try,,",

.vieniems

ukac

direktoriui

tevq (globtlq, rugiltojq)
savivaldos institucija,
1-g klurftu
renkama

metams. J4-sudaro
99 p"u,"rybos na,iai
8i'
Tevu tarvbos p"ttJli"l-organizuojarni
PosedZius Saukia

pirmininka;

;,ilT"Hlffrfl;u"fifi"il:ffi _,*
;;_inink4
".^r.ei", il;;";; f#us per mokslo merus.

#;;'i,:TiHIfi *T,flx'i1ilil?:i-,i,li*,1lr,

iilfJl#Hj:H!JJi-l#.,l,";;,Hffi:#ffiil,il'ff

pu..ngtu,^kru,,,imus

,.u,i ,u,.,uo,

';1i""j.mri;tr;*i:k#l:

,,?i;,il:f;',,j:|;"ti{,.il*xn:'3*J;#:

,emia
-o
ru lrei{,
-nrnKas posedyje nedalyvauju,
laikoma, kad nutarimas
ffiilffi,jf,,",#?51::::1,-1,;"
uutrui pasrsr<rrsto po lygiar,
nep.iimtas.

",^;:::::;;il:ffi

:::,,:1'-i:d:'"fi'41"";"ffi"L'ru:tnl1Tilt1",o.,l1'jl^l,gr
1.

nesuderinamas su

,,*,,ii,i*-;'",:;:l*lr:*;'iffi

igariojimo raikas, kai jis nebeeari

85. Tevq taryba':

85'1' teikia si'lymus
ugdymo proceso organizavimrr

klausimais;
85

.2. anatizl,"i"

::

; I]?pflll(
i:l'g'91"

o..r..+.

iskilusias-p;"il"#:tl"

ir kitais

;1**

ugdymo kokybes gerinimo

l.:rirynu.U o, I e S q panaudoj imo tiks I ingum4;
atstovrt'si
ri,iaq;
tevq (globejq' rDpintojq)
prasymus, skundus
ir teikia siDlymus, sprendZiant
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5. dalyvauj a tevq (globej q, rupintoj q) di skusij o se, Pro gimnazij os renginiuose;
85.6' svarsto Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojq ieikiamus klausimus.
86' Progimnazijoie gali steigtis ir kitos savivildos institucijos, bendruomends
nariai gali burtis
ivairiq interesq grupiq (mokiniq, mokytojq ir kitq Progimnazijos darbuotojq, tevq (globejq,
rupintojq)) asociacijas, organizacijas, s4jungas, vykdandias jq veiklos n,rorLiror. 'tiriui#.;
numatytus uZdavinius ir funkciias.
8 5.

i-

r
t
t

i

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA
IR
ATESTACIJA
87' Darbuotojai i darb4 Progimnazijoje priimami ir atleidZiami

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

iS

jo

Lietuvos Respublikos

88' Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kittl

I

teises aktq nustatyta tvarka.

89' Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir Svietimo pagalbos
specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
vEIKLos KONTRoLE IR pRocrMNAZrJos vErKLos pninZiuna--

--

90' Progimnaija valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir
disponuoja
juo istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
nrrtutytu tvarka.
91. Progimnazijos lesos:
91'l' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os
ir
Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas
s4matas;
91.2. pajamos uZ teikiamas paslausas:
9L 3' fondq, organizacijq, kiiq lurliiniq ir fiziniq asmenq dovanotos
ar kitaip teisetais bldais
perduotos ldSos, tikslines paskirties le5os pagaL pavedimus;
91 .4. kitos teisetu bDdu
igytos le5os.
92' Progimnazijos leSos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama
rDpestingai,
s:ekiant uztikrinti visuomenes interesq tenkinim4, maksimaiiq
naud4 uirrro-"n.i. Turtas tausojamas,
:reivaistomas ir racionaliai tvarkomas. LdSos naudojamos
teises aktq nustatytatvarka.
93' Progimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg
tvarko teises

akru nusta64a tvarka.

94' Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
95' Progimnazijos veiklos prieZiur4- atlieka Klaipedos miesio savivaldybes
administracija

teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasiteikdama isorinius
veftintoius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96' Progimnazija turi interneto svetaing, kurioje skelbiami viesi pranesimai ir
informacija

visuomenei

97'

Spie Progimnazijos veikl4 teises aktq nustaiyta tvarka.

Sie Nuostatai keidiami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos jos
ar
igaliotos institucijos,
Progimnazijos

direktoriaus ar Tarybos lniciatyva. Siuos Nuostatus, jo pakeitimus
tvirtina Klaipedos
miesto savivaldybes taryba ar jos
igaliota institucija.
98' Progimna"ijos buveine keidiama, Progimnazijos filialai steigiami ir jq veikla
nutraukiama
Klaipedos miesto savivfldybes tarybos sprendimu.
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99. Progimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduoj
struktDros pertvarka teises aktq nustat yta tv arka.

Direktore

.

t

SUDERINTA
{staigos tarybos posedZio 2017 m. geguZes 8 d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. 7)

ama ar vykdoma progimnazijos

Irina Narkevidiene

