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Alytaus 5v.Benediktogimnazija
ISTATAI

I. SKYRIUS
BEI\DROSIOS NUOSTATOS
l. Alytaus 5v. Benediktogimnazijosistatai(toliau- istatai)reglamentuojaAlytaus 5v.
Benediktogimnazijos(toliau- gimnazija)teisingform4,priklausomybg,savinink4,savininkoteises
ir pareigasigyvendinandi4institucij4,buveing,istaigosgrupQ,tipq, pagrindingpaskirt!, mokymo
kalb4ir mokymoformas,veiklosteisinipagrind4,sriti, rii5is,tiksl4,uZdavinius,funkcijas,mokymosi
pasiekimusiteisinandiqdokumentqiSdavim4,istaigosteises,veiklos organizavim4ir valdym4,
savivald4,darbuotojqpriemimei darb4,jq darboapmokejimotvark4 ir atestacij4,le5qSaltinius,jq
naudojimotvark4ir finansinesveikloskontrolg,reorganizavimo,
likvidavimoar pertvarkymotvark4.
2. fstaigospavadinimas- Alytaus 5v. Benediktogimnazija.TrumpasispavadinimasSv. Benedikto gimnazija (toliau lstatuosegalimas trumpinys - gimnazija). fstaiga iregistruota
Juridiniqasmenqregistre,kodas195320460.
3.Alytaus 5v. BenediktogimnazijatgsiaAlytaus 5v. Benediktovidurinesmokyklos,
kuri lsteigta 1996 m. rugsejo I d. Alytaus miesto tarybos2 Saukimo1996 m. balandLio18 d.
sprendimu,veikl4.
4. [staigosteisineforma- vie5ojilstaiga.
5. fstaigossteigejosir dalininkesyra Alytausmiestosavivaldybes
taryba,Rotu5esa.4,
LT-62504Alytus, ir RomoskatalikqbaZnydiosVilkaviSkiovyskupijoskurija, P. Kriauditino9. 17,
LT-68298Marijampole.
6. Alytaus5v.Benediktogimnazijosbuveine- Topolirlg. 19'{, LT-63331Alytus.
7. fstaigosgrupe- bendrojougdymomokykla.
8. fstaigospagrindinepaskirtis- tradicinesreliginesbendruomends
bendrojougdymo
mokykla, skirta 7(6)-19 metq mokiniamsmokyis pagalbendr4i4pradinio,bendrqi4pagrindinioir
bendrqj4 akredituot4vidurinio ugdymoprogramas.
9. fstaigostipas- gimn4zija,veikianti pagalLietuvosRespublikosSvietimoir mokslo
ministro patvirtint4 savitos pedagoginessistemostradicines religines bendruomenesbendrojo
ugdymo mokyklos samprat4,esantivienintele gimnazijavisq amZiaustarpsniqvaikams Alytuje,
sistemoselementus,
visiemsdalininkamssutikus.
igyvendinantiatskirussavitospedagogines
10. fstaigos kitos paskirtys specialiqjq mokymosi poreikiq turindiq mokiniq
integravimas.
I l. |staigosmokymokalba- lietuviq.
paviene/savaranki5kas.
12.Mokymo(si)forma ir biidas- grupinelkasdienis,
I 3. Vykdomos Sios Svietimo programos: bendroji pradinio ugdymo, bendroji
pagrindiniougdymoir bendrojiakredituotavidurinio ugdymo;i5duodamiSiemokymosipasiekimus
iteisinantys dokumentai: Mokymosi pasiekimq paiymdjimas, Pradinio ugdymo pasiekimq
paZymejimas, Pradinio i5silavinimo paZymejimas, Pazymejimas (i5duodamas baigusiems
Pagrindiniougdymo programosI dal!), Pagrindiniougdymopasiekimr4paLymejimas,Pagrindinio
i5silavinimo paiymdjimas,Vidurinio ugdymo pasiekimq paLymdjimas,Brandos atestatasir jo
priedas.

/

14. fstaiga yra vie5asisjuridinis asmuo, turintis antspaud4su valstybes herbu,
atsiskaitomEi4ir kitas s4skaitasLietuvos Respublikosiregistruotuosebankuose,atributik4, savo
veikl4 grrndLia Lietuvos Respublikos Konstitucrja, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikosvie5qjq istaigq istatymu, Lietuvos RespublikosSvietimo istatymu ir kitais
istatymais,teisdsaktaisbei Siaisnuostatais.Veiklos laikotarpisneribotas.
II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOTVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOST PASTEKTMUSITETSTNANCT DOKUMENTV rSnnVrMAS
15.Pagrindineveiklossritis- Svietimas.
{staigosveiklosr[Sys:
15.1. bendrasisvidurinisugdymas;
15.2.bendrasispagrindinisugdymas;
15.3.bendrasispradinisugdymas;
15.4. specialusis
ugdymas.
16.Kitos veiklosrflSys:
16. 1. papildomasugdymas;
16.2.informacinepagalba;
16.3.psichologinepagalba;
16.4.specialiojipedagogineir specialiojipagalba;
16.5. sveikatosprieZilra gimnazljoje.
17.{staigostikslai:
n.I. i5ugdyti Lmog4, pajegq savaranki5kaibei kartu su kitais sprgsti savo ir
visuomends gyvenimo problemas, pozityvrar keisti Lietuvos tikrovg, klrybingai atsakyti i
SiuolaikiniopasaulioiSS[kius,gebantiiprasmintisavogyvenim4prie5taringojedabartiestikroveje;
11.2. suformuoti savaranki5ko,atsakingo asmensbruoZus, kuris nordtq ir pajegtq
mokytis vis4 gyvenim4,tobulintq savo gebejimus,turdtq asmeninE,pilieting bei socialingkultlring
kompetencij4, sugebetq isitvirtinti darbe ir profesineje veikloje, kDrybingai dalyvautq kra5to
pilietiniame,kult[riniame ir socialiniamegyvenime.
18. {staigosuZdaviniai:
18.1.sudarytimokiniams s4lygasigyti Ziniq visuomeneibflding4 informacingkultfir4,
uZtikrinant gimtosios ir uZsienio kalbq mokejim4, informacini ra5tingum4,taip pat Siuolaiking
kurti savogyvenim4;
socialingkompetencij4ir gebejimussavaranki5kai
I8.2. uZtikrinti darni4 prigimtiniq vaiko galiq pletotg, puoseletijo dvasinEkultflr4,
pilietiSkuffi4,perteikti tautinds ir etnines kult[ros pagrindus,Europos ir pasaulio humanistines
kultlros tradicijasir vertybes;
18.3. laiduoti s4lygas asmens brandliai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei,
mokslinei kultflrai, pasauleLlirai formuotis, taip pat garantuotitautos,kra5to kultflros tgstinum4,jos
tapatybesi5saugojim4,nuolatinijos vertybiq k[rim4, puoseletikra5toatvirum4ir dialogi5kum4;
18.4. nustatyti jaunuolio gebejimus ir pagal tat padeti jam isigyti profesing
kvalirikacij4 ir kompetencij4, atitinkandi4 Siuolaikini kultiiros bei technologijq lygi ir padedandi4
ja- isitvirtinti ir sekmingai konkuruoti kintandioje darbo rinkoje, perteikti Siuolaikiniq
technologrjq, ekonomikos bei verslo kultiiros pagrindus, b[tinus Salies [kio paLangat,
konkurencingumui,sudarytis4lygasnuolattenkinti paZinimoporeikius;
18.5. ugdyti mokinio atsakomybds,humanizmo ir demokratijos principais bei
krik5dioni5komisvertybemispagrist4dorovingir pilieting savimonEbei nuostat4vadovautisSiomis
vertybemissavogyvenimeir veikloje;
18.6.sudarytis4lygasasmeniuiigyti demokratijostradicijasiklnijandius pilietinesbei
politines kultiiros pagrindus, i5pletoti gebejimus ir patirti, bltin4 kompetentingam Lietuvos
piliediui, europinesir pasaulinesbendrijos,daugiakultlresvisuomenesnariui;
18.7. puoseleti mokinio pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kum4,
nusiteikim4imtis atsakomybds,
nuostat4bei gebejim4mokytis vis4 gyvenim4bei tobuleti.

19. {staigosfunkcijos:
19.1. organrzuojaugdymo proces? (mokslo metq pradlia
rugsejo l-oji diena),
formuoja ir igyvendina mokiniq ugdymo turini pagal Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus
bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir bendr4sias
programas;patenkinamokiniq poreikiq ivairovg, derindamaugdymo turini, si[lydama ir taikydama
skirtingusmokymo(si)biidus ir temp4;
19.2.uZtikrinaugdymokokybg;
19.3.teikia pradini,pagrindiniir vidurini i5silavini*4;
I9.4. uZtikrina mokiniq dorini, tautini, pilietini, patriotini ugdym4; kultlrines ir
socialinesbrandosugdym4; pagarbostdvams,mokytojams,kalbai,talentoir gabumqugdym4;
19.5.skatinasave paLintr,myleti ir priimti;
19.6.ugdym4 grrndLialaisvds,teisingumoir meilesdvasia;
19.l . pabreLiasocialinioteisingumosvarb4;
19.8.skiepijarlpinim4si socialiaiapleistaisiais;
19.9.skatinamokytojusir vadovusrflpintis savodvasiniutobulejimu;
19.10.sudaromokiniamssveikasir saugiasugdymosis4lygas:
19.1l. vykdo i.alingq,lprodiq,narkomanijosprevencijosprogram4;
19.12. organizuoja neformalqji mokiniq Svietim4, integruodamaji su bendruoju
ugdymu, bei kit4 turining4 nepamokinEveikl4;
19.I3. vykdo prevencinidarb4su paZeidLianilaisgimnazijosvidaus tvarkos taisykles
mokiniais;
19.14.organrntojamokiniq vasarospoilsi;
19.15.skatinamokiniq saviugd4ir savirai5k4;
19.16.inicijuoja mokiniq tarybosveikl4;
19.17. skatinalaisvalaikioir pramogqkultfiroskiirim4;
19.18. dalyvaujaivairiuoseprojektuose;
19.L9.teikia specialiqj4pedagogingpagalbqspecialiqjqporeikiq vaikams,organrzuoja
specialiqjqporeikiq vaikq ugdym4;
19.20.isivertinaistaigosveiklos kokybg;
19.21.vykdo pagrindinesugdymoprogramosZiniq patikrinim4,brandosegzaminus;
19.22. organizuoja istaigos bibliotekos ir skaityklos veikl4, kuria moderni4
informavimo sistem4;
19.23.siekia,kad istaigataptq vietosbendruomends
kultlros Zidiniu;
19.24. mokiniq tevq (globejq, rflpintojq) pageidavimu teikia jq apmokamas
papildomas paslaugas(pailgintos darbo dienos grupes, popamoking mokiniq prteLiurq, studijas ir
kt.);
19.25. sistemingai kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus
mokytojai, istaigos valdymo ir pedagogines-psichologinespagalbos funkcijas atliekantys
darbuotojai, kiti administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas, mokiniai bei fstaigos
partneriai.
20. Mokiniams i5duodami paLymejimai ir brandos atestatai Lietuvos Respublikos
Svietimoir mokslo ministerijos nustatytatvarka.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS
21. fstaigosteisds:
2I.I. sudarytisutartisveiklai vystyti bei prisiimti isipareigojimus;
2I.2. nustatyti paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jr.l nustatymo
taisykles;
21.3.gauti valstybesnustatytasle5asugdymui finansuoti;
21.4.gauti param4;
21.5.steigtifilialus;
21.6.vykdyti LietuvosRespublikosir tarptautiniusSvietimoprojektus;
21.7. naudotilesasistatuosenumatytiemstikslamsir uZdaviniamsigyvendinti;
21.8.skelbtikonkursuspriemondmsigyvendinti;
2I.9. vykdyti neformaliojo Svietimo programasmokiniams, kurie nesimoko pagal
bendrojo ugdymo programasgimnazljoje;
21.10. uLmegztitarptautiniusry5ius,keistis specialistais,bendradarbiautisu Lietuvos
pob[dZio organrzacljomisir istaigomis;
ir tarptautinemispana5aus
2L.11. stoti i ne pelno organizacljt4asociacijas,tarp jq ir tarptautines,bei dalyvautijq
veikloje;
programq,
21.I2. gauti ir naudoti Lietuvos, uZsienioSaliqir tarptautiniqorganuzacijq
teikiandiqtechning,materialingir finansingpagalb4,le5as;
teisdsaktams.
21.13.tureti kitq teisiq,jeigu jos neprie5tarauja
22. [staigospareigos:
22.l. tvarkyti buhalteringapskart4;
ir statistinginformacij4 valstybesir Alytaus miesto
22.2. teikti finansing-buhaltering
savivaldybesinstitucijomsir moketi mokesdiusistatymqnustatytatvarka;
22.3. efektyviai naudoti le5asir turt4 istatuosenustatytiemstikslams ir uZdaviniams
igyvendinti;
22.4. rengti finansiniamsmetamspasibaigusistaigosveiklos ataskattqpagal Lietuvos
Respublikosvie5qjqistaigqistatym4;
22.5. prtpaLintr kiekvieno mokinio individualum4, poreikiq ivairovg, skirtingus
gebejimusir potyrius;
22.6. informuoti mokiniq tevus apie istaigosveikl4, veiklos tikslus ir uZdavinius,jq
istaigosvaldymo klausimus;
igyvendinimobldus, bendradarbiautisprendZiant
22.7. skatinti tdvus dalyvauti planuojant istaigos veiklq, aptariant mokiniq ugdymo
turini, veiklos organLzavimobfldus, itraukti tdvus i mokiniq ugdym4, informuoti apie mokinio
pasiekimus, i 5laikyti informacijos konfidencialum4;
22.8. sudarytidarbuotojamstinkamasdarbos4lygas,laiduojandiasdarboefektyvum4;
22.9. remti mokytojq visuomeniniq, profesiniq, savi5vietos,metodiniq, kultiiriniq
grupiq veikl4 ir jq idejas;
22.10. skatinti mokytojq profesini tobulejim4, sudaryti s4lygastobulinti kvalifikacij4
(dalyvautikursuose,seminaruose,
projektuose,gauti reikaling4metoding,mokslingbei informacing
medLiag4,ugdymo priemonesir jomis naudotis).
IV SKYRIUS
VEIKLOS
ORGANIZAVIMAS
ISTAIGOS

IR VALDYMAS

23. lstaigos veikla organizuojama pagal:
23.1. direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategini plan4, kuriam yra pritarusi
Gimnazijos taryba ir visuotinis dalininkq susirinkimas;

23.2. direktoriauspatvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos
tarybair visuotinisdalininkq susirinkimas;
23.3. iki ugdymo proceso pradZios direktoriaus patvirtint4 gimnazijos Pradinio
ugdymo programosugdymo plan4 bei Pagrindinioir vidurinio ugdymo programq ugdymo plan4,
kuriq projektai turi bflti suderinti su Gimnazijostaryba ir Alytaus miesto savivaldybesvykdomEia
institucijaarjos igaliotuasmeniu.
24. Nauji istaigosdalininkai priimami visuotinio dalininkq susirinkimosprendimu,jei
uZ 5i sprendim4balsuojadaugiaukaip 3/+vrst4istaigosdalininkq balsq.
25. Vie5osios istaigos dalininku tampama nuo istaigos visuotinio dalininkq
susirinkimonustatytodydZioina5operdavimogimnazljardienos.
26. Apie ketinim4 perleisti dalininko teiseskitiems asmenimsdalininkasprivalo ra5tu
prane5tiistaigai.
dalininko teisesturi dalininko prane5imoapie
2J . Pnmumo teisgisigyti perleidLiamas
ketinim4 perleistidalininko teisesgavimo dien4esantysjos dalininkai.
28. fstaigos vadovas ne veliau kaip per 5 dienas nuo dalininko prane5imo apie
ketinim4 perleisti dalininko teises gavimo dienos privalo kiekvienam dalininkui praneSti
pasira5ytinai arba i5siqsti registruotu lai5ku prane5im4,kuriame turi b[ti nurodyta dalininko
perleidZiamqteisiq kaina, terminas,per kuri dalininkasgali prane5tiistaigai apie pageidavim4igyti
perleidZiamasdalininko teises.Terminasnegalib[ti trumpesnisner L4 dienq ir ilgesnisnei 30 dienq
nuo istaigosprane5imoar lai5ko i5siuntimodienos.
29. Ne veliau kaip per 45 dienas nuo dalininko praneSimoapie ketinim4 perleisti
dalininko teises gavimo dienos istaigos vadovas turi prane5ti dalininkui apie kitq dalininkq
pageidavim4isigyti perleidZiamasdalininko teises.
30. Jei vienas ar keli istaigosdalininkai per nustatyt4termin4 parei5kepageidavim4
isigyti perleidZiamas dalininko teises, dalininkas Sias teises privalo perduoti pageidavim4
parei5kusiemsdalininkams(vienam ar keliems), o pageidavim4parei5kgdalininkai perleidZiamas
teisesprivalo perimti sumokedamijas perleidZiandiamdalininkui jo pra5om4kain4 ne vdliau kaip
per 3 mdnesiusnuo tos dienos,kuri4 istaigagavo prane5im4apie ketinim4 perleistidalininko teises,
jei su dalininko teisesperleidZiandiudalininku nesusitariama
kitaip.
dalininko
dalininko
teises
1.
PerleidZiamas
3
lnaSodydis didinamasdalininko
isigijusio
teisesperleidusiodalininko ina5overte.Jei perleidZiamasdalininko teisesisigyja keli dalininkai,jtt
ina5odydis didinamasproporcingaijq apmoketosperleidZiamqdalininkq teisiq kainos daliai.
32. Jei per Siuoseistatuosenustatytusterminus istaigosvadovasdalininkui plane5a,
kad kiti dalininkai nepageidaujaisigyti ketinamq perleisti dalininko teisiq, dalininkas igyja teisg
savonuoZilra perleistidalininko teisesuLne maZesngkain4 nei buvo pasillyta dalininkams.
33. Jei dalininko teisdsperleidZiamospaveldejimobfldu ar vykdant teismo sprendim4,
apribojimaiperleistidalininko teisesnetaikomi.
34. Dalininkq ina5ai gimnazljar turi bUti perduodami per 30 dienq nuo istaigos
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimopriimti nauj4 dalinink4 arbadidinti dalininkq kapital4
dienos.Praleidus5i termin4istaigaturi teisgatsisakytipriimti dalininko ina54.
35. Pinigines ldSos, perduodamos istaigai kaip dalininkq ina5ai, pervedamos i
grmnazljoss4skait4.
36. Materialusisir nematerialusisturtas, perduodamasistaigai kaip dalininkq ina5ai,
perduodami pagal perdavimo ir priemimo akt4, kuri pasira5ogimnazijos direktorius ir dalininko
ina54perduodantisasmuo.
3l . {staiga turi kolegialq organ4 visuotini dalininkq susirinkim4 ir vienasmeni
valdymo organ4- direktoriq. Kol dalininkasyra vienas,jo ra5ti5kisprendimaiprilygsta visuotinio
dalininkq susirinkimo sprendimams.
38. Visuotinis dalininkq susirinkimas:
38.1.keidiavie5osiosistaigosistatus;
38.2. nustato paslaugq, darbq bei produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatymo
taisykles;

38.3. skiria ir at5aukiavie5osiosistaigosvadov4,nustatojo darbo sutartiess4lygas,
skiriatarnybinesnuobaudas,
sprendZia
materialinesatsakomybes
klausimus;
38.4.tvirtina metiniqfinansiniqataskaitqrinkini;
38.5. priima sprendim4del vie5ajaiistaigainuosavybdsteise priklausandioilgalaikio
turto perleidimo,nLlomos,perdavimopagalpanaudossr"rtarti
ar ikeitimo;
38.6.priima sprendim4del vie5osiosistaigosreorganizavimo
ir reorganizavimos4lygq
tvirtinimo;
38.1. priima sprendim4pertvarkytivie5Ej4istaig4;
38.8.priima sprendim4likviduoti vieS4j4istaig4ar at5auktijos likvidavi*4;
38.9. skiria ir at5aukialikvidatoriq,kai LietuvosRespublikosvie5qjqistaigqistatymo
nustatytaisatvejaissprendim4likviduoti vie54j4istaig4priima visuotinisdalininkqsusirinkimas;
38.10.nustatovie5osiosistaigosvidauskontrolestvark4;
38.1l. priima sprendim4del vie5osiosistaigosmetiniq finansiniq ataskaitqrinkinio
auditoir renka auditoriqar auditoimong;
38.12.priima sprendim4del naujqdalininkqpriemimo;
38.13.nustatoprivalomusuZdaviniusistaigosvadovui;
38.14.priima sprendim4del tapimokitq juridiniq asmenqsteigejaar dalyve;
38.15.priima sprendim4del veiklosstrategijostvirtinimo;
38.16.nustatovie5osiosistaigosdidZiausi4leistin4pareigybiqskaidiq;
38.17. priima sprendim4 del Konkurso pareigoms, i kurias darbuotojai priimami
konkursobldu, organrzavimotaisykliq patvirtinimo;
38.18.priima sprendim4del vie5osiosistaigosveiklosvertinimokriterijq nustatymo;
38.19. sprendZiakitus Lietuvos Respublikosvie5qjq istaigq istatyme ir istatuose
visuotinio dalininkq susirinkimokompetencijai priskirtusklausimus.
39. Visuotiniamedalininkq susirinkimesprendZiamojo
balso teisg turi visi vie5osios
dalininkai.
Nepriklausomai
nuo
dydZio
Alytaus
miesto
savivaldybestaryba turi 3
istaigos
ina5o
balsus,kiti dalininkai po 1 bals4. Gimnazijos vadovasir kitq organq nariai, jeigu jie ndra
dalininko igalioti atstovai, gali dalyvauti visuotiniamedalininkq susirinkime be balso teisds.
Visuotiniamedalininkq susirinkimedalininkq pritarimu gali dalyvar-rti
ir kiti asmenys.
40. Visuotinio dalininkqsusirinkimosuSaukimo
iniciatyvosteisgturi istaigosvadovas
ir dalininkai.
41. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia direktorius arba dalininkq pra5ymu,
i5skyrusSiqistatqnustatytusatvejus.
42. Visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimo iniciatoriai direktoriui pateikia
paraiSk4,kurioje turi bDti nurodytossusirinkimo su5aukimopneLastys,tikslai, pateikti pasiDlymai
del susirinkimo darbotvarkds,datos ir vietos, si[lomq sprendimqprojektai. Visuotinis dalininkq
susirinkimasturi ivykti ne veliau kaip per 30 dienq nuo parai5kosgavimo dienos. Visuotinio
dalininkq susirinkimo su5auktineprivaloma,jei parai5kaneatitinka visq Siamepunkte nustatytq
reikalavimq ir nepateikti reikiami dokumentai arba sillomi darbotvarkesklausimai neatitinka
visuotiniodalininkq susirinkimokompetencijos.
43. Jer direktoriusnepriemesprendimosu5auktisusirinkim4nuo Siq istatq 42 punkte
nurodyto termino, visuotinis dalininkq susirinkimas gali bUti Saukiamasvieno i5 dalininkq
sprendimulaikantissusirinkimoSaukimoproced[rq.
44. Kiekvienaismetaisper keturis mdnesiusnuo istaigosfinansiniqmetq pabaigosturi
ivykti eilinis visuotinis dalininkq susirinkimas. Direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
susirinkimui privalo pateikti istaigos metiniq finansiniq ataskaitqrinkini ir praejusiq finansiniq
metq istaigosveiklos ataskait4.
45. Jeigu paskelbtasvisuotinis dalininkq susirinkimasneivyksta,turi blti su5auktas
pakartotinisvisuotinisdalininkq susirinkimas.
46. Visuotinio dalininkq susirinkimo darbotvarkgrengia direktorius arba inicijavgs
dalininkas.Kai visuotinisdalininkq susirinkimasSaukiamas
teismo sprendimu,darbotvarkgparengti

ir kartu su kitais nustatytaisdokumentaisturi pateikti teismui asmuo ar asmenys,kurie kreipesi i
teism4del visuotinio dalininkq susirinkimosu5aukimo.
47. Visuotinio dalininkq susirinkimoiniciatoriq siDlomusklausimusprivaloma itraukti
susirinkimo
darbotvarkg, jeigu Sie klausimai atitinka visuotinio dalininkq susirinkimo
i
kompetencij4.
48. Visuotinio dalininkq susirinkimo darbotvarke gali bUti pildoma dalininkq
pasiDlytaisklausimais.Sillymas papildyti darbotvarkggali blti pateiktasne vdliau kaip likus 15
dienq iki visuotinio dalininkq susirinkimo.Kartu su sillymu turi blti pateikti sprendimqprojektai
siDlomaisklausimais.SiDlymaituri buti pateikiamira5tu.SiDlymaigali buti pateikiamielektroniniu
paStu.
49. Dtektorius ir dalininkai bet kuriuo metu iki visuotinio dalininkq susirinkimo ar
susirinkimo metu gali siDlyti naujus sprendimq projektus i susirinkimo darbotvarkg itrauktais
klausimais.
50. Jeigu visuotinio dalininkq susirinkimo darbotvarkd,nurodyta prane5ime apie
Saukiam4susirinkim4,buvo pakeista,apiejos pasikeitimusdalininkamsturi buti prane5tatokiu pat
b[du, kaip apie visnotinio dalirrinkq susirinkimo su5aukim4,ne vdliau kaip likus 10 dienq iki
visuotinio dalininkq susirinkimo.
51. Pakartotiniame visuotiniame dalininkq susirinkime galioja tik neivykusio
visuotinio dalininkq susirinkimodarbotvarkd.
52. Direktorius, asmenys ar institucijos, priemusios sprendim4 su5aukti visuotini
dalininkq susirinkim4,pateikia informaclj1 ir dokumentus,reikalingusprane5imuiapie visuotinio
dalininkq susirinkimosu5aukim4parengti.
53. PraneSime
apievisuotinio dalininkq susirinkimosu5aukim4turi bDti nurodyta:
53.1.susirinkimodata,laikasir vieta (adresas);
53.2. susirinkimodarbotvarkd
;
53.3.visuotinio dalininkq susirinkimosu5aukimoiniciatoriai;
53.4. istaigos organas ar asmenys,priemg sprendim4 su5aukti visuotini dalininkq
susirinkim4.
54. Prane5imasapie visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4turi b[ti vie5ai
paskelbtas istatq 143 punkte nurodytame dienra5tyje arba iteiktas kiekvienam dalininkui
pasira5ytinaiar i5siqstasregistruotulai5ku ne veliau kaip likus 30 dienq iki visuotinio dalininkq
susirinkimodienos.
55. Jeigu visuotinis dalininkq susirinkimas neivyksta, apie pakartotini dalininkq
susirinkim4dalininkamsturi b[ti prane5taSiqistatq 54 punktenustatytubDdune vdliau kaip likus 5
dienoms iki Sio visuotinio dalininkq susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis dalininkq
susirinkimasSaukiamasne anksdiaukaip praejus5 dienomsir ne veliau kaip praejus30 dienq nuo
neivykusiovisuotinio dalininkq susirinkimodienos.
56. Visuotinis dalininkq susirinkimasgali blti SaukiamasnesilaikantSiuoseistatuose
nustatytqterminq, jeigu visi dalininkai sutinka ir parei5kiatai ra5tu kiekvienas dalininkas,esant
objektyviomsprieZastims.
57. Apie dokumentus,patvirtinandius,kad dalininkamsbuvo prane5taapie visuotinio
dalininkq susirinkimosu5aukim4,bfltina informuoti susirinkimopradZioje.
58. Ne veliau kaip likus 10 dienq iki visuotinio dalininkq susirinkimodalininkamsturi
b[ti sudarytagalimybe susipaLinttsu turimais dokumentais,susijusiaissu susirinkimodarbotvarke,
iskaitant sprendimqprojektus bei visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukimoiniciatoriq pateikt4
parai5k4direktoriui.
59. Visuotinis dalininkq susirinkimasgali priimti sprendimusir laikomasivykusiu, kai
jame dalyvaujadalininkai,kuriemspriklausodaugiaukaip l/2 vrst4balsq.Nustadius,kad kvorumas
yra, laikoma,kad jis yra viso susirinkimometu.Jei kvorumo nera,visuotinisdalininkq susirinkimas
laikomas neivykusiu ir turi blti su5auktaspakartotinis visuotinis dalininkq susirinkimas,kuris turi
teisg priimti sprendimus tik pagal neivykusio susirinkimo darbotvarkg ir kuriam netaikomas
kvorumo reikalavimas.

60. Kiekvienasvisuotinisdalininkqsusirinkimasturi i5rinkti susirinkimopirminink4ir
sekretoriq.Sekretoriausgalima nerinkti, jei visuotiniamedalininkq susirinkime dalyvauja maliau
kaip 3 dalininkai. Pirmininkas ir sekretorius nerenkami, kai visi susirinkime dalyvaujantys
dalininkaibalsavora5tu.Susirinkimaituri bDtiprotokoluojami.
61. Jeigudalininkaspasinaudoja
savoteisebalsuotira5tu,jis, susipaZings
su visuotinio
dalininkq susirinkimo darbotvarke bei sprendimq projektais, praneSa visuotiniam dalininkq
susirinkimui savo vali4 ,,uL" ar ,,prieS" atskirai del kiekvieno sprendimo. Pakartotiniame
visuotiniamedalininkqsusirinkimegaliojaneivykusiosusirinkimobalsavimairaStu.
62. Balsavimasvisuotiniamedalininkq susirinkimeyra atviras.Slaptasbalsavimasyra
privalomasvisiems dalininkamstais klausimais,del kuriq nors vienasdalininkaspageidaujaslapto
balsavimo ir jeigu tam pritaria dalininkai, kuriems priklauso ne maLiau kaip I/4 balsq Siame
visr"r
otiniamedalininkq susirinkime.
63. Visuotinio dalininkq susirinkimosprendimaslaikomas priimtu, kai uZ ji gauta
daugiaususirinkimedalyvavusiqdalininkq balsq negu prieS,jeigu Sieistatai ar istatymainenumato
didesnesdaugumos.
64. Siq istatq 38.J,38.8ir 38.9 punktuosenurodytivisuotiniodalininkqsusirinkimo
sprendimaipriimami kvalifikuota balsq dauguma,kai susirinkime dalyvauja ne maLiaukaip 2/3
visq dalininkq ir uZ sprendimusbalsuojane maLiaukaip 2/3 susirinkimedalyvaujandiqdalininkq.
65. Visuotinis dalininkq susirinkimasneturi teises priimti sprendimq darbotvarkeje
nepaskelbtaisklausimais, iSskyrus atvejus, kai jame dalyvauja visi dalininkai ir niekas
neprieStarauja.
66. {staigossavininkora5ti5kisprendimaiprilyginamivisuotiniodalininkqsusirinkimo
sprendimams.
6l . Dalininkui pareikalavus,gimnazlja ne veliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo
gavimo dienos privalo sudaryti dalininkui galimybE susipaZinti ir (ar) pateikti kopijas Siq
dokumentq:istattl, metiniq finansiniq ataskaitqrinkinio, veiklos ataskaitq,auditoriausi5vadq bei
audito ataskaitq,visuotiniq dalininkq susirinkimq protokolq ar kitq dokumentq,kuriais iforminti
visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimai,taip pat kitq dokumentq,kurie turi b[ti vie5i pagal
istatymus.Jei dokumentuose,kurie neturi b[ti vieSi pagal fstatym4, yra komercine (gamybine)
paslaptis, grmnazlja turi teisg pareikalauti i5 dalininko pateikti jos nustatytosformos ra5ytini
isipareigojim4neatskleistikomercinds(gamybines)paslapties.
68. Atsisakym4pateikti dokumentusgimnazijaturi iforminti ra5tu,jeigu dalininkasto
pareikalauja.Gindusdel dalininko teisdsi informaclj4sprendZiateismas.
69. [staigos dokumentai, jt+ kopijos ar kita informacija dalininkams turi bUti
pateikiamaneatlygintinai.
70. fstaigaivadovaujadirektorius.
71. Direktorius:
11.1. organizuoja gimnazijos veikl4 ir veikia jos vardu santykiuosesu kitais
asmenimis:
71.2. telkia gimnazijos bendruomengvalstybinei Svietimo politikai, ilgalaikems ir
trumpalaikemsgimnazljosveiklos programomsigyvendinti;
I1.3. ai5kina gimnazijosbendruomendsnariams valstybing,savivaldybesSvietimo
politik4, inicijuoj a grmnazijosveiklos programq,projektq rengim4, organrzuojajq vykdym4;
11.4. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams,tvirtina jq pareigybiq apra5ymus,
koordinuojajq darb4,sudarogalimybesjiems savaranki5kai
dirbti, ipareigojaperiodi5kaiatsiskaityti
uZ nuveikt4darb4;
1I.5. organizuojagimnazijos struktDrqveiklos planavim4,ugdymo proces4,tarp pat
planq
ugdymo
rengim4,tvirtina tvarkara5dius;
1I.6. sudaro specialiojo ugdymo komisij4, rlpinasi specialiosiospedagogines
psichologinespagalbosmokiniamsteikimu;

71.7. riipinasi pedagoginioir aptarnaujandio
personalokvalifikacijos tobulinimu,
palankausmikroklimatougdymui ir darbui ktirimu, formuoja demokratinius,bendradarbiavimu
grindZiamus
gimnazijosbendruomenes
santykius,skatinaetikosnormqlaikym4sigimnazijoje;
71.8. inicijuoja GimnazijosvidaustvarkostaisykJiqrengim4,mokiniq paZangosir
pasiekimqvertinimosistemqgimnazijoje,jq svarstymq
ir teikiajas gimnazijostarybaipritartr;
71.9. kartu su Gimnazijostarybatobulina mokiniq elgesiovertinim4ir darbuotojq
skatinimoir nuobaudqsistem4;
71.10. rupinasi gimnazijosintelektualiniais,materialiniaisir finansiniaisiStekliais,
prieigaisrine
darbq,
ir civiline sauga;kuria sveik4,saugiq,uZkertandiq
keli4 bet kokioms smurto,
prievartosaprai5koms
bei Zalingiems
aplinkq;
iprodiams
71.11.palaikory5iussu vietosbendruomene,
gimnazijosremejais,Svietimovaldymo
institucijomis,organizacijomis,
visuomene;riipinasi mokiniq tevq Svietimu;inicijuoja ir palaiko
tarptautiniusry5iussu ivairiq SaliqSvietimoinstitucijomis;kuria ugdymuipalanki4sociokultfrring
aplink4,uZtikrinaSvietimokokybg;
71.12. sudaro mokymo sutafiis su mokiniais, jq tevais (globejais, rupintojais),
atstovauja
gimnazijaijas igyvendinant;
71.13.rengiair informuojagimnazijosbendruomeng
ir kitassuinteresuotas
institucijas
apie gimnazijojevykdomasprogramas,priemimo i gimnazijq s4lygas,mokytojq kvalifikacij4,
gimnazijosbendruomends
tradicijasir gimnazijospasiekimus;
71.14. priima ir atleidZiai5 darbopedagoginiir aptarnaujantipersonal4,skatinair
skiriadrausmines
nuobaudas,
tvirtinadarbuotojqpareigybiqapralymus;
71.15. organizuojapagrindinio ugdymo pasiekimq patikr4 ir brandos egzaminq
vyksm4,nustatytatvarkateikiainformacij4Nacionaliniamegzaminqcentrui;
71.16.analizuojair vertinagimnazijosveikl4 ir jos rezultatus,inicijuoja gimnazijos
veikloskokybesfsivertinim4;
71.17.atliekafunkcijas,itvirtintasgimnazijosistatuoseir pareigybes
apra5yme;
atsako
uZvis4gimnazijosveiklq;
71.18.gimnazijosvardusudaroir nutraukiasandorius;
71.19.vykdovisuotiniodalininkqsusirinkimopavestas
uZduotis;
71.2O.uLltkrina tinkam4 ugdymo procesovyksm4, ugdymo turinio kait4, diegia
naujoves,
atliekatyimus, darandius
itak4gimnazijosveiklosefektyvumui;
71.21. palaikory5iussu Vaiko teisiq apsaugosskyriumi, pletojary5ius su mokiniq
tevais(glob6jais,rupintojais);
71.22.visiikai atsakouZteising4jovadovaujamos
istaigosi5laidqs4matosvykdym4;
71.23. atstovaujaistaigai kitose institucijose:teismuose,ivairiuose posedZiuose,
pasitarimuose,
derybosearbaraitu igaliojaatstovautikit4 asmeni;
71.24.rengiaistatusir jq pataisas,teikia Gimnazijostarybaiaprobuotiir visuotiniam
dalininkqsusirinkimuitvirtinti;
71.25.rengiad,arbuotojq
atostogqgrafikusir nustatytatvarkajuos tvirtina;
71.26.imasipriemoniq,kad laiku biitq suteiktapagalbamokiniui,kurio atZvilgiubuvo
taikytassmurtas,prievarta,seksualinioar kitokio pobtidzioisnaudojimas,
ir apie tai informuoja
atsakingas
institucijas;
7 | .27. nustatytatvarka sudaroir nutraukiasutartissu tiek6jais;
71.28.laisvaipasirenkaveiklosorganizavimo
biidusir formas;
71.29.istatymonustat),ta
tvarkagali turetipamokas;
71.30. atsako uZ finansiniq ataskaitq rinkiniq sudarym4,visuotinio dalininkq
susirinkimosusaukimq,duomenqir dokumentqpateikimqJuridiniq asmenqregistrui,pranesim4
dalininkamsapie ivykius, turindius esminesreik5mesginmaztos veiklai, vieSosiosistaigos
dalininkqregistravim4,informacijosapie vie5osiosistaigosveiklos pateikim4visuomenei,viesos
informacijospaskelbim4,LietuvosRespublikosSvietimoistatymenumatytqgimnazijosvadovo
funkcijqvykdym4,kitus veiksmus,kurieyTa vadovuinumatytiteisesaktuosebei Siuoseistaruose;

7 1.3L. tvirtina vie5osios istaigos struktlr4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas
visuotiniodalininkq susirinkimonustatytodidZiausioleistino pareigybirtskaidiaus.
72. Gimnazljojesudaromosa5tuoniosmetodinesgrupes,kurioms priklauso mokytojai
pagal mokomqjq dalykq sritis. fstaigos metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai.
Metodine veikla vykdoma visuose ugdymo koncentruose,ji siejama su gimnazijos veiklos
strategija,misija, vrzlja ir prioritetais
73. Metodinesegrupeseir metodinejetarybojenagrinejamiugdymo turinio planavimo
ir igyvendinimo, vertinimo ir isivertinimo, strategijq igyvendinimo klausimai, ugdymo turinio
programos, derinami mokomqjq dalykq ilgalaikiai planai, mokiniq ugdymosi rezultatar,
diskutuojamair konsultuojamasidel pedagoginiq problemq sprendimo b[dq ir darbo metodq.
Rengiamos ir igyvendinamos ivairaus pob[dZio programos, projektai, nagrinejami mokytojq
kvalifikacijostobulinimo poreikiai, nustatomijos prioritetai,inicijuojamagerosiospatirtiessklaida,
vertinamamokytojq pedagogineveikla, teikiamoskandidatlrosmokytojamspaskatinti.
74. Metodinems grupdms vadovauja metodiniq grupiq pirmininkai, o metodinei
tarybai
direktoriaus pavaduotojasugdymui, atsakingasui. metoding veikl4. Organizuojant
metodingveikl4 vadovar"rjamasi
metodinesveiklos nuostatais.
V SKYRIUS
ISTAIGOS SAVIVALDA
15. Gimnazijos taryba
auk5diausiaistaigos savivaldos institucija, atstovaujanti
(globejams,
mokiniams, mokytojams, tdvams
riipintojams) ir vietos bendruomenei, telkianti
mokiniq, jq tevq (ar vaiko globejq, rlpintojq), mokytojq ir bendruomenesatstovussvarbiausiems
istaigosveiklos prioritetams,tikslamsnumatytin uidaviniamssprgsti.
16. Pagrindinis Gimnazijos tarybos tikslas gimnazijos valdymas, atsiZvelgianti
vietines socialinesekonominess4lygas,nacionalineskultDros vertybes, mokiniq, visuomendsir
LietuvosRespublikosporeikius.
ll . Gtmnazijostarybosveikl4 yra prrLi[ri dalininkai.Jei tarybospriimami sprendimai
prie5taraujaistatymams ir kitiems istaigos veikl4 reglamentuojantiemsteisds aktams, istaigos
dalininkai sifllo Gimnazijostarybaijuos svarstytii5 naujo. Tarybai atsisakius,gindassprendZiamas
istatymqnustatytatvarka.
18. Gimnazijos taryba atviru balsavimu renkama trejiems metams. Kasmet vietoj
i5vykusiqar atsistatydinusiq
i5renkaminauji nariai.
19. Tevus i Gimnazijos taryb4 renka visuotinis tevq susirinkimas (3 atstovus),
mokytojus- Mokytojtt taryba (3 atstovus),antrosiosir trediosiospakoposmokinius - Gimnazijos
mokiniq taryba(3 atstovus),kiekvienasistaigosdalininkaspo vien4 atstov4skiria savosprendimu.
80. Gimnazijostarybai5renkapirminink4,pirmininko pavaduotoj4ir sekretoriq.
81. Esant reikalui, Gimnazijos taryba sudaro laikin4sias komisijas ir nustato jq
funkcijas.
82. fstaigosdirektoriusnegalib[ti Gimnazijostarybospirmininkas.
83. Posedisyra teisetas,jei jame dalyvauja du treddaliai visq jos nariq. Nutarimai
priimami dalyvaujandiqbalsqdauguma.
84. Balsams pasiskirsdiuspo lygiai, lemiama yra Gimnazijos tarybos pirmininko
nuomond.Gimnazijos tarybos nutarimus,kurie prie5taraujaistaigos veikl4 reglamentuojantiems
dokumentams,
istaigosdirektoriusarbabet kuris dalininkaspra5osvarstytii5 naujo.
85. Gimnazijostaryba renkasine rediaukaip keturis kartusper metus.Esant reikalui,
SaukiamineeiliniaiGimnazijostarybosposedZiai.
86. I posedi gali blti kviediami mokiniq tevai, mokiniai, mokytojai, atsiZvelgianti
svarstomoklausimoturini.
87. Gimnazijos tarybos sprendimai, atitinkantys igaliojimus ir neprie5taraujantys
istatymams,yra privalomi istaigosadministracijai,mokytojams,kitiems darbuotojams,mokiniams
ir mokiniq tevams.
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BB.Gimnazijostarybosnariai uZ savo veikl4 atsiskaitojuos rinkusiemsbendruomends
nariams.
89. Gimnazijostaryba:
89.1. kartu su direktoriumi atstovaujagimnazrjar,gina mokiniq, mokytojq ir mokiniq
tevq(glob.jr+,r[pintojq) interesus
;
89.2. nustato gimnazijos veiklos perspektyvas,pagrindines darbo kryptis, derina
istaigos istatus, darbo tvarkos taisykles, gimnazijos veiklos program4, ugdymo orgafirzavimo
tvark4;
89.3.inicijuoja Seimosir gimnazijosbendradarbiavim4;
89.4. aptana si[lymus del vadoveliq uZsakymo, papildomos veiklos ir renginiq
organrzavimo;
89.5. i5klauso informacij4 apie mokiniq ugdymo rezultatus, mokytojq ir
administracij
os darb4,parei5kianuomongvadovamsatestuojantis;
89.6. padedasudarytis4lygasvisapusi5kammokiniq ugdymui ir kflrybiniam mokytojq
darbui;
89.1. turtina gimnazijos materialing bazg, pasitelkdamai darb4 gimnazijos tevq
aktyv4,ir ie5koivairiq finansavimoSaltiniq;
89.8. sprendZiasukauptqgimnazljarle5q panaudojim4ugdymo uZdaviniamssprEsti,
mokytojamsir mokiniamsmaterialiaiskatinti;
89.9. imasi bfltinq priemoniq mokytojams ir administracijai apsaugoti nuo
nepamatuotoki5imosi i jq profesingir pareigingveikl4, uLkefia keli4 diktatui ir savaranki5kumo
apribojimui;
89.10. gla:udliaibendradarbiaujasu administractja,Mokytojq taryba ir gimnazljoje
veikiandiomis or gan:zacijomi s;
89.11. skiriatevq atstovnsi Gimnazijosmokytojqatestacijos
komisij4.
90. Mokytojq taryba nuolat veikianti gimnazijos savivaldosinstitucija mokytojq
profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro f staigos vadovybd, visi
grmnazljojedirbantysmokytojai, pailgintos darbo dienos grupesaukletojai,visuomendssveikatos
prieZitros specialistas, psichologas, logopedas, spec. pedagogas, socialinis pedagogas,
bibliotekininkaiir kiti tiesiogiaiugdymoprocesedalyvaujantysasmenys.
91. Esantreikalui, pradinio,pagrindinioar vidurinio ugdymo problemomsaptarti Sias
programasvykdantys mokytojai gali sudaryti atskiras Mokytojq tarybos sekcijas pradinio,
pagrindinio,vidurinio ugdymo.
92. Mokytojq tarybospirmininkasyra direktorius,sekcijospirmininkas- direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui.Mokytojq tarybos(sekcrjos)sekretoriqrenkaMokytojq tarybosnariai.
93. I Mokytojq tarybos posedZiuskviedia pirmininkas ne rediau kaip kart4 per
pusmeti,taip pat prasidedantir baigiantis mokslo metams.Prireikus gali bflti su5auktasneeilinis
Mokytojq tarybosposedis.Posddisyra teisdtas,jei jame dalyvaujane maLiaukaip du treddaliaituo
metudirbandiqMokytojq tarybosnariq.
94. Mokytojq tarybosnutarimaipriimami dalyvaujandiqjqbalsqdauguma.
95. Mokytojq taryba:
95.1. aptanapraktinius Svietimoreformos igyvendinimo klausimus,svarstomokiniq
palang4ir pasiekimus,pedagogindsveiklos tobulinimo bldus;
95.2.priima nutarimusdel:
95.2.I. mokiniq, lankandiq ar baigusiq specializuotasvalstybines ar savivaldybiq
dailes, muzikos, meno ar sporto mokyklas, privalomq atitinkamo dalyko pamokq nelankymo,
atsiskaitymoformq;
95.2.2.atleistqnuo dailds,muzikosir k[no kultlros pamokqmokiniq uZimtumo;
95.2.3.dalykq programqskirtumqlikvidavimo ir atsiskaitymotvarkos;
95.2.4.savaranki5komokiniq mokymosi;
95.2.5. ilgalaikiq projektq tematikos, trukmds, vertinimo b[dq, savaitiniq pamokq
skyrimo darbovadovui (prireikusir konsultantams);
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95.2.6.mokiniq pal,angosir pasiekimqvertinimo ugdymo proceseb[dq ir laikotarpiq;
95.2.1. pasirenkamqiqdalykq ir dalykq moduliq pasi[los, integruotq dalykq, dalykq
moduliq programq ir pasirenkamqjqdalykq (ei ndra Svietimo ir mokslo ministro patvirtintq)
programqrengimo;
95.2.8.pagilintodalyko ir antrosiosuZsieniokalbosmokymo;
95.2.9. mokiniq pasiekimq mokantis tikybos, menq, klno kult[ros (choreografijos),
technologrjq, pilietiSkumo pagrindq, ekonomikos, pasirenkamqjr.ldalykq ir dalykq moduliq
vertinimo:
95.2.10.ugdymo turinio planavimoprincipq ir laikotarpiq (ilgalaikio / trumpalaikio /
teminio),orientuojantis i bendrosioseprogramosenumatytuspasiekimus;
95.2.11. prevenciniqir kitq programqintegravimoi ugdymoturini;
95.2.12. pagalbos specialiqjq poreikiq mokiniams ir jq ugdymo(si) formq
(specialiosios
ugdymokomisijosteikimu);
95.2.13. mokiniq socialinesveiklos organizavimoprincipq ir b[dq, siejamq su
mokiniq, grmnazijosir vietosbendruomends
poreikiais;
95.3. diskutuoja del grmnazijosveiklos programos, aptanaugdymo planq, bendrqjq
ugdymo programqigyvendinimo ir bendrojoi5silavinimostandartqpasiekimoklausimus,ugdymo
programqigyvendinim4ir j.l tobulinim4;
95.4.analizuojamokiniq mokymosi,elgesioir neformaliojougdymo klausimus;
95.5. mokiniams, stokojantiemsmokymosi motyvacijos, siDlo kit4 mokymosi, o
sulaukusiems16 m. - kit4 mokymosi ir veiklos form4;
95.6. aptanamokiniq sveikatos,saugosdarbe,poilsio ir mitybos klausimus.
96. Gimnazijoje steigiamos mokiniq savivaldos institucijos: Gimnazijos mokiniq
taryba(toliau- Mokiniq taryba),klasiq mokiniq komitetai.
9l . Mokiniq taryba - auk5diausiamokiniq savivaldosinstitucija, kurios nuostatus
tvirtina grmnazrjosdirektorius.
98. Atstovai i mZMokiniq taryb1renkami klasesmokiniq susirinkimuose.I Mokiniq
taryb4rinkimai vyksta vadovaujantisdemokratiniaisrinkimq principais:visuotinumu,konkurencija,
periodiSkumu.
99. Mokiniq taryba:
99.1. svarsto ugdymo planq, programq projektus ir teikia si[lymus del j.l
igyvendinimo,suderinusisu istaigosvadovybe,tvirtina svarbiausiqmokiniq renginiqplanus;
99.2.planuojair organizuojapopamokinidarb4ir laisvalaiki;
99.3.rupinasidrausmesir tvarkospalaikymugimnazljoje;
99.4.organizuojasocialinesr[pybos veikl4;
99.5.inicijuoja gimnazijoslaikra5dioleidyb4;
99.6.organizuojair kontroliuojamokiniq budejimqgimnazijoje;
99.7. organizuojapoilsio, sporto,kult[ros renginius;
99.8. rengia sifilymus ugdymo procesuitobulinti, teikia sillymus del Vidaus tvarkos
taisykliqtobulinimo ir jq igyvendinimo;
99.9. svarstomokiniq elgesi,si[lo paskatinimusir nuobaudas'
99.10.gina mokiniq teises,kuriasreglamentuojateisesaktai;
99.11.koordinuojaklasiq kolektyvq veikl4;
99.12. ripinasi klasiq ir kabinetqmaterialine,estetineir higienine bukle;
99.13.Saukiasusirinkimusne rediaukaip kart4 per menesi.
100.Mokiniq tarybosnutarimaiyra privalomi visiemsmokiniams.
101.Klasdsei5renkamiklasiq mokiniq komitetai,jiems vadovaujaklasiq senilnai.
102. Gimnazijoje veikia klasiq mokiniq tevq ir gimnazijos mokiniq tevq komitetai.
Klasiq mokiniq tevq komitetus sudaro trys nariai, o grmnazljosmokiniq tevq komitet4 - klasiq
mokiniq tevq komitetq pirmininkai - juos renka mokslo metq pradZiojeklasiq mokiniq tevai balsq
dauguma savo susirinkime. Klasiq tevq susirinkimai organrzuojamine rediau kaip du kartus per
pusmeti.

//*

103.Klasiq tevq komitetai:
103.1.kartu su klasiqvadovaisplanuojaklasestevq susirinkimus;
103.2.padedaklasiq vadovamssprgstii5kilusiasorganizacinesir ugdymo problemas.
104. Gimnazijos vadovybei ar Mokytojq tarybai nutarus, gali bDti organizuojamas
gimnazljosmokiniq tevq komiteto posedisar visuotiniaitevq susirinkimai.
105. Veiklos klausimus, kuriq svarstymasndra Gimnazijos tarybos ir Mokytojq
tarybosfunkcijos,svarstoir sprendimuspriima Direkcindtaryba.
106.Direkcingtaryb4sudarodirektoriusir direktoriauspavaduotojaiugdymui.
107. I Direkcinds tarybos pasitarimus gali bUti kviediami ir kiti gimnazijos
bendruomends
nariai.
VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
108. fstaigos direktorius skiriamaskonkurso bldu neterminuotamlaikotarpiui ir i5
pareigq at5aukiamasvisuotinio dalininkq susirinkimo 213 visq dalininkq balsq. Kandidatai turi
atitikti Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius
reikalavimus.
109. Alytaus miesto savivaldybesmeras visuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu
sudarodarbo sutarti su istaigosdirektoriumi,j4 keidia ir nutraukia,tvirtina direktoriauspareigybes
apra5ym4, sprendZia istaigos direktoriaus atostogq, pavadavimo, komandiruodiq skyrimo
klausimus,skatinaul, gerEdarb1,skiria nuobaudas.
110. Direktorius teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidLia visus istaigos
darbuotojus,tvirtina jr+pareigybiqapra5ymus.Direktoriusturi teisEi vieno i5 darbuotojqpareigybes
apra5ym4ira5yti nuostat4,kad jis laikinai eina direktoriauspareigas,kai darbendradirektoriaus.
1I 1. {staigos vadovq, direktoriaus pavaduotojq, mokytojq ir kitq pedagogines
psichologinespagalbos funkcijas vykdandiq darbuotojq pareigines algos kriterijai nustatomi
vadovaujantisLietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais. Konkretq
darbuotojqdarbouZmokestinustatodirektorius.
ll2. Darbo apmokejimotvark4 reglamentuojaLietuvos Respublikosdarbo kodeksas,
LietuvosRespublikosVyriausybdsnutarimai,Svietimoir mokslo ministerijosteisesaktai.
I 13. |staigos vadovai ir mokytojai atestuojami Lietuvos Respublikos Svietimo ir
moksloministerijos nustatytatvarka.
ll4. Mokytojq kvalifikacijos tobulinimas vyksta pagal Gimnazijos veiklos plan4
(Gimnazijosmetodinesveiklos ir kvalifikacijos tobulinimo (DKKT) planas),mokytojq atestactjq
vykdo Gimnazijosmokytojq ir pagalbosmokiniui specialistqatestacijoskomisija.
115. fstaigos vadovq atestacijavykdoma Lietuvos RespublikosSvietimo ir mokslo
ministronustatytatvarka.
VII SKYRIUS
TURTAS,
LESOS,
TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
NAUDOJIMO
JU
ISTAIGOS

KONTROLErR ISTATGOS
VETKLOSpRrnZrunn

116. fstaigos turt4 sudaro dalininkq (savininko) arba remejq jai perduotas turtas
istatuosenurodytiemstikslams ir uZdaviniamsigyvendinti,taip pat turtas,gautaspagal testament4,
finansiniaiiStekliai,kitas teisetaiigytasturtas.
lI7. fstaigai gali biiti perduotasturtas neatlygintinainaudotis panaudospagrindais,
patikejimoteisear kaip investicija.fstaigavalstybes(savivaldybes)turt4 valdo panaudospagrindais
ir naudojaSiuoseistatuosenustatytiemsveiklos tikslams.

118. fstaiga gali parduoti, i5nuomoti, ikeisti ilgalaiki turt4 tik istaigos visuotinio
dalininkqsusirinkimonutarimu.
119.Gimnazijosbendruomends
nariaigali naudotisgimnazijospatalpomisir kitu turtu
teisesaktq nustatytatvarka.
120. Dalininkq ina5ai sudaroistaigosdalininkq kapital4. Dalininkq fna5ai nurodomi
istaigosdokumentuose,o dalininkui i5duodamasjo kapitalo dali patvirtinantisdokumentas.Jeigu
dalininkaspapildomaiperduodaistaigaiina5us,parduodaar kitaip perleidLiadalininko teiseskitam
asmeniui,turi blti atitinkamaipakeidiamiina5ai istaigosdokumentuoseir pakeidiami ina5q vertg
patvirtinantysdokumentai. Dalininkq ina5ai gali bUti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo
vertinimopagrindq istatym4 ivertintasmaterialusisturtas.Dalininkq kapitalasgali bUti didinamas
tik dalininkq ina5ais. fstaiga, pardavusijos veiklai nereikalingasvertybes, gaunamaspajamas
naudojavisuotinio dalininkq susirinkimonustatytomsveiklos kryptims.
I2l. Ld5os,i5 kuriq buvo suformuotasdalininkq kapitalas,naudojamaspagrindinei
veiklaiirjos tikslamspasiekti.
122.[staigosle5qSaltiniaigali b[ti:
122.1.dalininkq(savininko)skiriamosldSos,remejqperduotasturtasbei le5os;
122.2.pajamosuZ paslaugasir sutartiniusdarbusar kit4 nustatyt4Siuoseistatuose
veikl4;
122.3.valstybesir savivaldybes
biudZetotiksliniaiasignavimai;
122.4.Lietuvosir uZsieniofondq asignavimai;
I22.5.ldSos,gautoskaip parama,dovana,taip pat gautospagaltestament4;
I22.6. kitos teisetaiigytosleSos.
123.[staigosle5os(finansiniaii5tekliai)sudaromosi5 vidiniq ir i5oriniq Saltiniq.
124.Vidiniai finansavimoSaltiniaigali bfiti pajamosi5 flkines veiklos, amortizaciniai
atskaitymai ir pelnas i5 komercines-[kines veiklos, ldSos, gautos pardavus ilgalaiki turt4.
Amortizaciniusatskaitymusistaiga gali naudoti tik pagrindiniq priemoniq fiziniam ir moraliniam
nusidevej
imui atkurti.
125. I5oriniai finansavimo Saltiniai gali bUti valstybes ir savivaldybes biudZeto
tiksliniai asignavimai,Lietuvos ir uZsieniofondq asignavimai,ld5os,gautoskaip parama,dovana,
taip pat pagaltestament4.
126.Le\os, gautosi5 vidiniq finansavimoSaltiniq,direktoriaussprendimunaudojamas
pletoti.
veiklai
istaigos
I27 . Le\oms, gaunamomsi5 Lietuvos valstybesar savivaldybesbiudZetobei ivairiq
fondq,turi bDti sudarytaiSlaidqs4matair Siosle5oslaikomosatskirojes4skaitoje.
128. Le5oms, gaunamoms i5 kitq i5oriniq Saltiniq, panaudoti iSlaidq s4matos
jei to reikalaujale5assuteikiantyssubjektai.Paramosbei pagal testament4gautosle5os
sudaromos,
naudojamosparamos teikejo fizinio ar juridinio asmens arba testatoriausnurodymu istatuose
numatytaiveiklai ir laikomosatskirojele5qs4skaitoje.
129.lstaiga organizuojabei tvarko buhalteringapskait4ir sudarofinansiniq ataskaitq
rinkini vadovaudamasi
LietuvosRespublikosbuhalterinesapskaitosistatymuir kitais teisesaktais.
130.{staigojegali biiti sudaromrrezervaii5 pelno, gautoi5 fkines komercindsveiklos,
susietossu istaigosistatuosenumatytaistikslais,taip pat perkainojimorezervas.Rezervaisudaromi,
keidiami, naudojami ir panaikinamivisuotinio dalininkq susirinkimo sprendimu.I5 perkainojimo
rezervonegalibiiti maZinamiistaigosnuostoliai.
131. {staigospajamosgali blti naudojamostik istaigosveiklai ir jos tikslams siekti,
samdomqdarbuotojqdarbouZmokesdiuiir istaigos[kinems i5laidomspadengti.
132. {staigos gautaspelnas gali blti naudojamastik istaigos istatuosenustatytiems
istaigos veiklos tikslams siekti. {staigos pelnas negali bUti skiriamas dalininkams (savininkui),
istaigosorganqnariams,darbuotojqpremijoms.
133.Ugdymo stebdsen4
istaigavykdo pagal Lietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
ministro patvirtintus Svietimostebdsenos
rodiklius ir jo nustatyt1tvark4.
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134.fstaigosugdymo veiklos pneLrurEpagalLietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
ministro patvirtintus Mokyklos veiklos prieZiflrosnuostatusir nustatyt4mokyklos vadybines ir
pedagoginesveiklos i5orinio audito metodik4 vykdo Alytaus miesto savivaldybesadministracijos
Svietimo skyriausspecialistai.
135. Valstybing ugdymo veiklos prieZilr4 vykdo Lietuvos RespublikosSvietimo ir
Nacionalinemokyklq
mokslo ministerija, Svietimo kokybes ir regioninespolitikos departamentas,
vertinimo agent[ra.
136. Mokytojq darb4 stebeti turi teisg Gimnazijos mokytojr+ir pagalbos mokiniui
specialistqatestacijoskomisija ir Siuoseistatuosenurodyti asmenys.Kiti asmenysstebetimokytojq
darb4gali tik gavQistaigosdirektoriaussutikim4.
137.fstaigosveikl4 priZiDrindiosinstitucijosLietuvos RespublikosSvietimoir mokslo
nustatyta
tvarka informuojavisuomengapie grmnazrjosatliekamougdymo kokybg.
ministerijos
138. fstaigosukines-finansinds
veiklos kontrolgvykdo valstybeskontrole ir Alytaus
miesto savivaldybeskontrolesir auditotarnyba.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
139. Informacija apie istaigosveikl4 visuomeneiyra teikiama istaigosbuveinejebei
ir skelbiamadienra5tyje,,Lietuvosrytas".
internetosvetaineje(www.benediktas.org)
140. Visi ra5ytiniaiprane5imaidalininkams,numatyti istatymuoseir Siuoseistatuose,
laikomi tinkamai iteiktais,jeigu jie iSsiundiamiregistruotulai5ku istaigosfinansiniuose,steigimo
dokumentuosear dalininkq ra5tunurodytuadresuarbaperduodamidalininkui pasira5ytinai.
I4I.Prane5imai taip pat gali b[ti dalininkamsi5siundiamifaksu,elektroniniupa5tu.
I42.Dalininkas privalo ra5tuinformuoti apie adresopakeitimus.
143. Siuoseistatuoseir istatymuosenumatyti vie5i pranesimaiir skelbimai skelbiami
dienra5tyje,,Lietuvosrytas" ir grmnazrjosinternetosvetaineje.
144.Pakeistusgimnazijosistatuspasira5ovisuotinio dalininkq susirinkimo,pridmusio
sprendim4pakeistiistatus,igaliotasasmuo.
145. Gimnazijos istatai keidiami ir papildomi, pasikeitus istatq reikalavimams,
vadovo, Gimnazijos tarybos ir steigejq (dalininkq) iniciatyva. Naujos redakcijos istatus tvirtina
visuotinisdalininkq susirinkimas.
146. Gimnaztjareorganizuojama.likviduojama ar pertvarkomavadovaujantisLietuvos
Respublikosciviliniu kodeksu ir Lietuvos RespublikosSvietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
vie5qjq istaigq istatymu, Bendrojo lavinimo, specialiojougdymo, profesinio mokymo mokyklq,
pagalb4mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiq lstaigq steigimo,reorganizavrmo,likvidavimo
ir pertvarkymo kriterijq s4raSu,patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Mokyklq,
vykdandiqformaliojo Svietimoprogram4,tinklo klrimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybds,kriterijais. Steigejai(dalininkai)privalo ivykdyti visus mokymosi sutartyjenumatytus
isipareigojimusmokiniams.
I47. {staiga turi teisg steigti savo filialus ar atstovybesLietuvos Respublikoje ar
uZsienioSalyje,priklausandiojeEuroposSqfungai,visuotinio dalininkq susirinkimonutarimu.
148.Filialq (atstovybiq)nuostatustvirtina visuotinisdalininkq susirinkimas.
I49. Filialq (atstovybiq) veikla nutraukiama visuotinio dalininkq susirinkimo
nutarimu.

SUDERINTA
Gimnazijostarybos
2016 m. btrLelio 6 d.
posedZioprotokoliniu nutarimu
(protokoloNr. 8)
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