
PAGEGIU SAVIVALDYBES TARYI}A

SPRENDIMAS
DEL PAGEGIU ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS VIDAUS STRUKTUROS

PI]RTVARKYMO

2022 m. spalio 20 d. Nr. T-143
Pagegiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 7 straipsnio 7 punktu, 16

straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq fstatymo 4 straipsnio 3 dalies l,4 ir 5

punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 5 1 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymo 44 straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio I dalies 3 punktu, Mokyklq, vykdandiq formaliojo
Svietimo programas, tinklo kiirimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes 201 1 m.
birielio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Del Mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo programas, tinklo
kDrimo taisykliq patvirtinimo", 21 punktu, Pagegiq savivaldybes tarybos 2022 m. rugpj[dio 29 d.
sprendimu Nr. T-130 ,,Del Pagegiq savivaldybes tarybos 2022 m. geguZes 26 d. sprendimo Nr. T-72
,,Del Pagegiq savivaldybes Svietimo istaigq prie5mokyklinio ugdymo grupiq ir klasiq komplektq
skaidiaus 2022-2023 mokslo metams nustatymo" pakeitimo", Pagegiq savivaldybes taryba n u s p r
endZia:

1. Pertvarkyti Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos vidaus strukttr4 likviduojant
Natki5kiq Zoses Petraitienes ir StoniSkiq skyrius.

2. Patvirtinti Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatus (pridedama).
3. fpareigoti Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriq pasiraSyti Pagegiq

Algimanto Mackaus gimnazijos nuoslatus ir iregislruoti juos Juridiniq asmenq registre teises aktq
nustatyta tvarka.

4. PripaLinti netekusiu galios Pagegiq savivaldybcs tarybos 2022 m. geguZes 26 d.

sprendimo Nr. T-66 ,,D61 Pagegiq savivaldybes NatkiSkiq Zoses Petraitienes pagrindines mokyklos
ir Pagegiq sav. Stoni5kiq pagrindines mokyklos reorganizavimo ir Pagegiq Algimanto Mackaus
gimnazijos nuostatrl patvirtinimo" 3.3 papunkti.

5. Sprendimq paskelbti Teises aktq registre ir Pagegiq savivaldybes interneto svetaineje
www.pagegiai.lt.

Savivaldybes meras
-y' z'u

,4r:,.)-' Vaidas Bendaravidius



PAIVIRTINTA
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racocrtT aLcIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDITOSIOS NUOSTATOS

1. Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja

Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos (toliau _ Gimnazija) teising form4, priklausomybg,

sa,rininkq, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4' buveing'

mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4,

sriti, ru3is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykclomas Svietimo programas' mokymosi pasiekimq

it.i.ini.o dokumentq isdavim4, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,

savivaldQ, darbuotojq priemimq i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lesq Saltinius, jq

naudoiimotvark4irlinansinesveikloskontrolE,gimnazijosveiklosprieZiur4'reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Gimnazijos Pavadinimas
pavadinimas - Algimanto Mackaus

- Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazija; sutrumpintas

gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre'

kodas 190695912.

3.Mokyklaisteigtalg26m.geguZes30d'(AlbertasJuska,,MaZosiosLietuvosmokykla..,
Klaipeda, 2003 m.). Mokyklos veiklos pradzia: 1930 m. 2008 metais akredituota vidurinio ugdymo

p.og.ulnu (LR svietimo ir mokslo ministro 2008 m. geguLes 23 d. isakymas Nr. ISAK-1470). 2008

.. birz.lio 12 d. Pagegiq savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T-348 mokykla i5 vidurines mokyklos

tipo pertvarkyta i gimnazijos tip4.

4. Gimnazijos teisine forma - biudZctine istaiga'

5.Gimnazijossavininkas_Pagegiqsavivaldybe,kodasl88T4665g,adresasVilniausg.9,
Lf - 99288, Pagegiai.

6.Gimnazijossavininkoteisesirpareigasigyvendinantiinstitucija-Pagegiqsavivaldybes
taryba (toliau - Savivaldybes taryba):

6.I . tvirtina biudZetincs istaigos nuostatus:

6.2. priima sprendim4 del gimnazijos buveines pakeitimo;

6.3.priimasprendimqdelgimnazijospe(varkymo,reorganizavimoarlikvidavimo;
6.4.sprendZiakitusistatymuoseirgimnazijosnuostatuosejoskompetencijaipriskirtus

klausimus.
7. Gimnazijos buveine - Vilniaus g. 3, Pagegiai, Pagegiq sav'' LT-99292' Pagegiq

savivaldybe.
8. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas - 3120'

9. Mokyklos tipas - gimnazija, kodas 3 i 25 '

l0.Gimnazijospagrindinepaskirtis_gimnazijostipogimnazija,kodas3l25lT00.
11 . Mokymosi kalba - lietuviq kalba, kodas lit'
12. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas fbrmos:

12.1. grupinio mokYmosi fotma;

12.2. pavienio mokYmosi fbrma

13. Mokymosi proceso organizavimo bidai:



13.1. grupinio mokymosi forma, igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo

bfldu ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso organizavimo bidu,

I 3.2. pavienio mokymosi forma, igyvendinama individualiu, savarankiSku ir (ar) nuotoliniu

mokymo proceso organizavimo biidu;

13.3. pavienio mokymosi forma, teises aktrl nustatyla tvarka, gali blti igyvendinama

ugdymosi Seimoje mokymo proceso organizavimo bldu.

14. Gimnazija vykdo formaliojo ir neformaliojo Svietimo programos: pradinio ugdymo

program4 (101001001), pradinio ugdymo individualizuot4 program4 (107001004), pagrindinio

ugdymoprogram4(201001001)'pagrindinioug<lymoindividualizuotqprogram4(207001004),
vidurinio ugdymo program4 (301001001), ikimokyklinio, prieSmokyklinio ugdymo ir neformaliojo

vaikq Svietimo programas.

15. Gimnazija iSduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programas mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto minisuo nustatyta tvarka:

15.1. pradinio iSsilavinim4 pazymejimq - baigusiam pradinio ugdymo program?'

15.2. pagrindinio iSsilavinimo pazymejim4 - baigusiam pagrindinio ugdymo program4;

15.3. brandos atestata, brandos atestato pried4 - baigusiam vidurinio ugdymo program4;

l5.4.mokymosipasiekimqpaZymejim4-nebaigusiampradinio,pagrindinio'vidurinio
ugdymo Programr.l.

16. Gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savo pavadinimu'

atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4 Savo

veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais' Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimais, svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Pagegiq

savivaldybes tarybos sprendimais, kitais leises aktais ir Siais nuostatals'

II SKYRIUS

6IMNAZIJOS yEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAyINIAI IR FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANiIU DoKUMENTV ISDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis - Svictimas, kodas 85

18. Gimnazijos Svietimo veiklos rlSys:

18.1. Pagrindine veiklos rlSis - vidurinis ugdymas, kodas - 85'3 1 20

18.2. Kitos Svietimo veiklos r[SYs:

18.2.1. ikimokyklinio anrZiaus vaikq ugdymas, kodas - 85 10 10;

18.2.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas - 85' 10 20;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas - 85.31.10;

18.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas - 85'59'

19. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

19.1 . autobusll nuoma, kodas 77. I I ;

I 9.2. nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68'20;

19.3. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas - 91 .01 ;

19.4. maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29'

20. Gimnazijos veiklos tikslas , pletoti dvasincs, intelektines ir fizines asmens galias,

bendr4sias ir dalykines kompetencijas, biitinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir

savarankiSkam gyvenimui. Pletoti sociokult[rinq ir pilietinq brand4, ugdyti tautini s4moningum4 bei



daugiakult0ri5kumq.
21. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:

21.1. organizuoti kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklin!' pradini' pagrindini ir vidutini

ugdym4 fvairiq gebejimq ir poreikiq mokiniams;

21.2. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

21.3. sudaryti mokiniams s4lygas igyti sociokulturinio ra5tingumo pagrindus' padeti

iSsiugdyti asmeninE, socialing, paZinimo bei kulturing kompetencij4, reikalingE sekmingai iSkylandiq

asmeniniq bei socialiniq gyvenimo klausimq sprendimui;

21.4. padeti mokiniams i5siugdyti komunikacinius gebejimus, igyti informacines kultiiros,

kompiuterinio rastingumo pagrindus, atitinkandius Siandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

21.5. ugdyti mokiniq gebejim4 kritiSkai m4styti, sprgsti problemas;

2l.6.atskleistiirpletotiklrybinesmokiniqgalias'ugdytimeningirestetingkompetencU4.
padeti isitraukti i kulturini bendruomenes gyvenlmq;

2l.T.ugdytimokiniqpasitikejim4savojegomis'iniciatyvum4,savarankiSkum4,nusiteikim4
imtis atsakomybes, nuostat4 ir gebcjimq mokytis vis4 gyvenim4, tobuleti;

21.8' uZtikrinti Svietimo sislemos principq _ lygiq galimybiq suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tgstinumo igyvendinim4;
21.9. formuoti Gimnazijos ugdymo programq turini, kuri sudaro Ziniq' igndZiq' gebejimq ir

vertybiniq nuostatq sistema, sistemingai ji atnaujinti'

22. Gimnazijos funkcijos:

22.i. konkretina ir individualizuoja ugdymo turin! vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto minislro patvirtintomis Bendrosiomis programomis bei atsizvelgdama i

Pagegiq savivaldybes, Gimnazijos bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus;

22.2.|e|kiabendr4jipradini'pagrindin!,vidurinii5silavinim4beiikimokykliniir
prieSmokyklini ugdYmq;

22.3. organiuoja nepamoking' pailgintos dienos grupes veikl4' neformalqji Svietim4'

integruodama ji su bendruoju ugdymu;

22.4. uitrkrina tgdymo tgstinum4, kuria mokymosi vis4 gyvenim4 prielaidas;

22.5. isduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Svietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

22.6. sudaro s4lygas pagilintam dalykq mokymui (si);

22.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines s4lygas' uZtikrinandias

psichini, fizini vaiko saugum4 ir asmenybes brand4;

22.8. rengia ugdymo programas papil<landius modulius, neformaliojo vaikq Svietimo

programas;

22.g.lgdomokymosimotyvacij4,skatinaporeikiigytividurinibeisiektiaukStesnio
iSsilavinimo;

22,10. oryanizuoja ir rrykdo mokiniq pasiekimq tyrimus, patikrinimus, iskaitas ir egzaminus

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22,ll.sudaropalankiass4lygasveiktimokiniqorganizacijoms,skatinandiomsmokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,

padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius, ltraukia mokinius I tvarkos organizavim4

ir palaikym4 Gimnazijos teritorij oje;

22.12. teikia ikimokyklinio, priesmokyklinio, bendrojo ugdymo klasiq mokiniams

psichologing, socialing pedagoging, specialiqjE pedagoging, prireikus speciali4i4 pagalb4;

22'13.ulttkrinaprofesiniorientavim4,informavim4irkonsultavim4beiminimalios



prieZiiiros priemonirl \Ykdym4;

22.14. oryaninoja tevq (kitq teisetq mokiniq atstovq) pageidavimu jq mokamas papildomas

paslaugas teises aktq nuslatyta lvarkal

22.l5.sudaros4lygasdarbuotojamstobulintikvalifikacij4,dalintisger4japatirtimi;
22.16. draudLia Gimnazijoje ir jos skyriuose vartoti tabak4, alkoholi ir kitas psichik4

veikiandias medZiagas, prekiauti jomis, platinti sia tema nelegali4 literatlr4, spaudinius;

22.17 . btria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg ir edukacines aplinkas;

22.18. organinoia Gimnazijoje mokiniq maitinim4 ir paveZejim4:

22. 19. inicijuoja tevq, ugdytiniq, bentlruomenes nariq ir kitq suinteresuottl atsakingq

pareigfnq budej im4 renginiq metu;

22.20. tillwina interesantr] ir svcdiq, apsilankandiq Gimnazijoje kontrolg ir grieztai riboja

pa5aliniq asmenq patekim4 ijas ir jq teritorijas;

22.21. atlieka Gimnazijos veiklos kokybes isivertinimq;
22'22'vielaiskelbiainformacij4apieGimnazijosveikl4teisesaktqnustatytatvalka;
22.23. atlieka kilas istatymuose ir toises aktuose numatytas funkcij as'

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

23. Gimllazija, igyvendindama jai pavestq tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai paskirtas

funkcijas, turi teisg teises aktq nustatyta tvarka:

23.1. parinkti mokymo(si) metodus, fbrmas, b[dus;

23.2. lxrtrti naujus mokymo ir mokymosi metodus;

23.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;

23.4. vykdyti Salies ir tarptautinius projektus;

23.5. stoti irjungtis ! asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

23.6. gautiparam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis'

24. Gimnazijos pareiga uztikrinti:

24,l.sveik4,saugi4,uZkertandi4keli4smurto,prievarlosapraiSkomsirZalingiemsiprodiams
aplink4;

24.2. ugdymo programrl vYkdYm4;

24.3. alvirvmq vietos bendruomenci ;

24.4. mokymo sutarties sudiuym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;

24.5. geros kokybes Svietimo ir ugdymo proces4.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtint4 strategini plan4, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir

Pagegiq savivaldybes vykdomoji institucija arjos igaliotas asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintq gimnazijos ugdymo plan4, kuris yra suderintas su Gimnazijos

taryba ir Pagegiq savivaldybes rykdomqia institucija ar jos igaliotu asmeniu;

25.4.Bendr4siasugdymoprogramas(prieSmokyklinio,pradinio,pagrindinioirvidurinio),
individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas'



26. Gimnazijai vadovauj a direktorius, kuri ipareigas vieso konkurso bldu 5 metr{ kadencijai

skiria ir i5 jq atleidZia Pagegiq savivaldybes meras'

27. Gimnazijos darbuotojq etatq skaidirl tvirtina Pagegiq savivaldybes taryba'

28. Gimnazijos direktorius atlieka Sias funkcijas:

28.1 . telkia Gimnazijos bendruomcng valstybines ir savivaldybes Svietimo politikos

igyvendinimui;
28.2.vadovauja Gimnazijos nuostatr.l! strateginio plano ir metiniq veiklos bei kitq Svietimo

programq, ugdymo planq, metiniq i3laidq ir pajamq s4matq rengimui ir igyvendinimui;

28.3. rupinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui krlrimu, puoseleja

demokratinius Gimnazijos bendruomends santykius;

28'4.teikiainformacij4visuomenei,Gimnazijosbendruomeneiapier,ykdomasformaliojoir

neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas,

pokydius Gimnazijos veikloje bei perspeklyvas, iSklauso ir analizuoja savivaldos institucijq,

bendruomends nariq arjq grupiq sillymus bei pageidavimus, skatinajuos dalyvauti valdyme;

2S.5.uztikrina,kadGimnazijosaplinkojenebiitqvartojamastabakasirjogaminiai.
alkoholiniai gerimai, narkotines ir psichotropines bei psichoaktyviosios medZiagos, prekiaujama

jomis, platinama Sia tema literat[ra, spaudiniai ir kiti leidiniai;

28.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, priima ir

atleidZia i5 darbo Gimnazijos darbuotojus, sudaro darbo, autorines bei kitokias sutartis, tvirtina

pedagogq tarifikacijas, mokymo tvarkaraSdius, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines

nuobaudas;

28.T.inicijuojairrengiadirektoriauspavaduotojqugdymui'mokytojqirkitqdarbuotojq
pareigybiq apra5ymus ir juos tvirtina, vadovauja Gimnazijos mokytojq tarybai;

28.8. sudaro galimybes direktoriaus pavaduotojams ugdymui savarankiSkai dirbti'

organizuoja jq reguliarq atsiskaitym4 uZ nuveikt4 darbq;

28.9. inicijuoja ir rengia cimnazijos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus (isakymus,

tvarkos apra5us. darbo tvarkos taisyklcs ir kt ). organizuoja jq projektq svarstymq ir derina su

Gimnazijos savivaldos institucijomisl

2g.10. rupinasi Gimnazijos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais iStekliais'

priesgaisrine, darbq ir civiline sauga. Gimnazijos darbuotojams sudaro tinkamas s4lygas darbui,

kvalifikacijos tobulinimui, uztikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, mokytojo etikos normq

taikym4si, skaidriai priimamus sprendimus;

28.1 1 . uZtikrina ugdymo proceso kokybg ir tgstinum4, stebi, analizuoja ir vertina Gimnazijos

veiklq bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaito uz Gimnazijos darbo rezultatus;

23.l2.organizuojaegzaminus,iskaitas,patikrinimusirteikiainformacij4Pagegiq
savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros, sporto ir civilines metrikacijos skyriui, Nacionalinei

Svietimo agentlrai, vadovaudamasis nustatyta tvarka;

28.i3. kelia kvalifikacij4 teises aktq nustatyta tvarka ir inicijuoja Gimnazijos veiklos

kokybes !sivertinimo vYkdYm4;

2S.l4.organizuojakvalifikuotospagalbosteikimqmokiniams,tevams(globejams,
rupintojams) teises aktq ar Gimnazijos veiklos dokumenlq nustatyta tvarka, sudaro vaiko geroves

komisij4, rupinasi specialiosios, socialines ir specialiosios pedagogines, psichologines pagalbos

mokiniams teikimu bei minimalios prieZilros organizavimu;

28.15. imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba mokiniui ir mokytojui, kurio

atZvilgiu buvo taikytas (arba yra pagristq itarimq) smurtas, prievafta, seksualinio arba kitokio

pobfidZio iSnaudojimas, ir apie tai informuoja Pagegiq savivaldybes administracijos Svietimo,



kultiros, sporto ir civilines metrikacijos skyriq, Vaiko teisiq

institucijas;

pedag<,rginei problemai sprgsti'

33. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupes

apsaugos skyriq, kitas suinteresuotas

nariq dvej iems mctams i5rinktas

28.16. suderings su Savivaldybc, tvirtina Mokyklos struktflr4 ir PareigYbiq s4raS4

nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

28.lT.rupinasiGimnazijosrySiaissuSavivaldybesadministracijosskyriais,vietos
bendruomene, kitomis ugdymo istaigomis ir institucijomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis'

bainydia ir kt.;
28.18. organizuoja ir uZtikrina mokiniq maitinim4 ir pavel4imq;

28.lg.lstatymqnustatytatvarkadisponuojaGimnazijosleSomis,skirtomisprogramoms

igyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su 5ia veikla susijusias lkines operacijas, uztikrina

tiksling4 biudZetiniq ir kitq gautq lesq ir turto panaudojimE, rupinasi, kad b[t\t laikomasi finansq

kontroles taisykliq, pasira5o finansing atskaitomybg;

2g.20. sudaro s4lygas svietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Pagegiq savivaldybes

administracijos Svietimo, kultiros, sporto ir civilines metrikacijos skyriui ir kitoms kontroles

institucijoms stebeti ir vertinti Gimnazijos ugdymo bei iiking frnansing veikl4;

28.21. rupinasi Gimnazijos tarptautiniais rydiais;

28.22. atstov aula Gimnazijai kitose institucijose;

28'23' uLtiktina. kad Gimnazijoje bltq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, norminiq

teises aktq, Svietimo, mokslo ir sporto ministro, Savivaldybes tarybos sprendimq, Administracijos

direktoriaus isakymq;
28.24. rupinasi mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq' kitq ugdymo procese

dalyvaujandiq asmenq kvalifikacijos tobulinimu, sudaro s4lygas atestuotls;

2S.25.vykdokitasteisesaktaisGimnazijosdirektoriuipriskirtasfunkcijas.
29. Gimnazijos direktorius atsako uz Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises akq

laikym4si Mokykloje, uZ demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomends nariq informavim4,

tinkam4 funkcijq atlikimq, Gimnazijos tikslq ir uZdaviniq lgyvendinim4' Gimnazijos veiklos

rezultatus, uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq rykdym4'

30. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui' kurie:

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprcndimus del Gimnazijos veiklos pletros;

30.2. teikia sillymus del Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktlros, Nuostatq

pakeitimq arba PaPildYmq;
30.3. kelia kvalifikacijq teises aktq nustatyta tvarka;

30.4.tiesiogiaivadovaujakitomsjqkompetencijaipriskirtomsveiklossritims.
31. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodines grupes ir Metodine

taryba.

32.Metodinesgrupessudaromospagalugdymosritis,dalykusarlaikinaitamtikrai

plrmtmnKas.

34. Metodines gruPes funkcijos:

34.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq

ugdymo planavim4, ugdymo proces4, vertinim4, vadoveliq ir mokymo priemoniq parinkim4;

34.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykq integracij4' ugdymo procese

mokytojq sukaupt4 patYrim4;

34.3.tariasidelmokomqjqdalykqplanqrengimoprincipqirtvarkos,mokomqiqdalykq'jq
moduliq pasiiilos;



34.4. derina individualizuotas ir pritaikytas mokiniq ugdymo programas;

34.5. nagrineja ugdymo sekmingum4, mokiniq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

ger4ia patirtimi;
34.6. dalyvauja diagnozuojant mokiniq pasiekimus;

34.7. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinemis grupemis;

34.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginiq kokybg;

34.9. teikia sillymus Metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.

35. Metodiniq grupiq pirmininkus jungia Metodine taryba

36. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu Metodineje taryboje dvejiems metams

isrinktas pirmininkas, kuris, Saukdamas posedZius, apie laik4 ir svarstyti parengtus klausimus

informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios'

37. Metodines tarybos pirmininko igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai

jis nebegali eiti savo pareigq del sveikatos b[kles, atsistatydina ir kt. prieZasdiq.

38. Metodines tarybos funkcijos:

38.1. dalyvauja ir teikia sitllymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso aprlpinim4'

ugdymo kokybg ir inovacijq diegimq, nustatant mokytojq metodines veiklos prioritetus;

38.2. koordinuoja Gimnazijoje veikiandiq Metodiniq grupiq veikl4, siekdama ugdymo

dermes, tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;

38.3. aptaria Gimnazijos mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato Jos

prioritetus;
38.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavimq, gerosios pedagogines patirties sklaid4,

bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo

pagalbos istaigomis ir kt.;

3 8.5. vertina mokytojq metodinius darbus ir mokytojq prakting veikl4'

39. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos

direktorius gali organizuoti mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq, kuriq veikla susijusi su

nagrinejamu klausimu, pasitarimus'

40. Darbo tarybos veikl4 Gimnazijoje reglamentuoja istatymai'

41. Gimnazijos direktoriui ir kitiems darbuotojams, paZeidusiems darbo drausmg, Lietuvos

Respublikos istatymrl nustatyta tvarka gali b[ti skiriamos drausmines nuobaudos.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

42. Gimnazijos savivalda grindZiama Svietimo tikslais, Gimnazijoje rykdomomis Svietimo

programomis ir Gimnazij os tradicijomis'
43. Gimnazijos iavivaldos institucijos kolegialiai svarsto Gimnazijos veiklos ir finansavimo

klausimus ir pagal tompetencij4, apibreZt4 Siuose Nuostatuose, priima sprendimus, daro itak4

direktoriaus p.iimamiems sprendimams, atlieka visuomening Gimnazijos valdymo prieziiirq.

Gimnazijos savivaldos institucijq ivairovg, jq kompetencij4 ir sudarymo principus

iteisina Sie Nuostatai.
44. Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) - auksdiausioji Gimnazijos savivaldos institucija,

sudaryta i5 mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rupintojq) ir vietos bendruomenes atstovq' Tarybos

nariu gali bflti asmuo, turintii Zinir] ir gebejimq, padedandiq siekti Gimnazijos strateginiq tikslq ir

lgyueridinti Gimnazijos misij4. Tarybos nariu negali buti Gimnazijos dircktorius, valstybes politikai'



politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautoj ai. UZ savo veiklq Gimnazijos taryba atsiskaito

jq rinkusiems mokyklos bendruomenes nariams.

a5. Taryba sudaro 5 mokytojai, 5 tcvai, 5 mokiniai ir vietos bendruomen6s atstovai-

46. Tevus iglobOjus, kitui teisetus mokinio atstovus) i Taryb4 renka visuotinis mokiniq tevq

susirinkimas; mokytojur'- Mokytojq taryba; 8-IV gimnazijos klasiq mokinius - Mokiniq taryba

slaptu balsavimu iipaiiUtytq It pasisiiliusiq kandidatq; vietos bendruomenes atstov4 deleguoja vietos

bendruomene. Gimnazijos taryba renkama trejiems metams. Nutr[kus Mokyklos tarybos nario

igaliojimams pirma laii<o, tr.,lokyttos taryba nepenenkama, bet i jos veikl4 itraukiamas kitas t4

bendruomenes grupg atstovaujantis i5rinklas narys.

47. Ta-rybos pirmininkq renka tarybos nariai atviru balsavimu, balsq dauguma. Sillyti

kandidatus, kelti savo kandidatlr4 turi teisq bet kuris Tarybos narys'

48.Posedisyrateisctas,jeijamedalyvaujancmaZiaukaippuseTarybosnariqiryrane
maZiau kaip po vie.,4 mokiniq, rnokytojq ir tevrl atstov4 Nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq

dauguma, atviru balsavimu. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas'

farlUos posedZius kviedia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Tarybos pirmininkas.
' '49. 

T aryba tL veiklq kasmet atsiskaito j4 rinkusiems Gimnazijos bendruomenes bei vietos

bendruomenes nariams kart4 per metus.

50. Taryba privalo rinktis ne rediau kaip kart4 per pusmetl'

51. I Tarybos posedi gali biiti kvicdiami Gimnazijos bendruomenes nariai, organizacijq bei

istaigq atstovai be balso teises.
52.Taryba:
52.1 . t;ikia sillymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;' iZ.Z. aptaria si[lymus del vadoveliq uZsakymo, moksleiviq Ziniq ir gebejimq verlinimo

sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginiq organizavimo;
i2.3. pritu.iu- Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metiniam veiklos planui,

Gimnazijos ugdymo planui, Gimnazijoi vidaus darbo tvarkos taisyklems, Nuostatams, jq

pakeitimams ir papildymams, kitiems Gimnazijos veikl4 reglamentuoj antiems dokumentams,

teikiamiems Gimnazij os direktoriaus;
52.4. Ielkla sillymus Gimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,

Gimnazijos vidaus strukflros tobulinimo, vidaus tvarkos bei darbo tvarkos taisykliq pakeitimo ar

papildymo, del gimnazij os veiklos tobulinimo;
52.5 kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos Pagegiq savivaldybes tarybai;' 
iZ.A. teikia si[lymus Fagegiq savivaldybes tarybai del Gimnazijos materialinio aprupinimo,

veiklos tobulinimo;
52.7. svarsto mokytojq, metodines tarybos, mokiniq ir tevrl (globejq, rupintojq) savivaldos

institucijq ar Gimnazijos bendiuomenes nariq iniciatyvas ir teikia sitilymus Gimnazijos direktoriui;
" j2.8. teikia iiUly.ut del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygg sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius'

svarsto Gimnazijos leSq naudojimo klausimus;
52.9. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

52.10. gali sustabdyti kitq Gimnazijos savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4, kol jq

teisingum4 ir teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos.- S:. Uotcytolq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucrja mokytojq

profesiniams uei 
-benaiiems 

ugdymo klausimams sprqsti. J4 sudaro visi Gimnazijoje dirbantys

mokytojai, aukletojai, psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai

ugdymo procese dalyvaujantys darbuolojai:
s:.t. vokyto.lq 1arybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip

pat ne rediau kaip vien4 kart4 peipusmeti. Prireikus gali b[ti su5auktas neeilinis Mokytojq tarybos

posedis:
53.2. Mokytojq tarybai vadovauja isrinktas pirmininkas. Mokytojq tarybos sekretoriq renka

Mokytojq tarybos nariai;



53.3. posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip puse tarybos nariq Sprendimai

priimami paprasta balsq dauguma. ieiialsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra pirmininko balsas;

54. MokYtojq taryba:
54.i. svarstt'ir piiima nutarimus teises aktq nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus bei kitq

vadovq teikiamais klausimaisl
54.2. aptariaugdymo planq ir jo igyvendinimo klausimus;

54.3. svarsto Gimnazijos strategini plan4, mctini veiklos plan4, teikia sillymus veiklos

tobulinimui;
54..4. aptaria mokiniq sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus' pedagogines

veiklos tobulinimo klausimus;
54.5. ugdymo turini ir metodus derina su Gimnazijos keliamais uzdaviniais ir bendruomenes

poreikiais;' 
Siq.e. svarsto ugdymo (si), nepamokines veiklos klausimus, skatina inovacijq paielk4 ir

gerosios patirties sklaid4;
54.7. renka atstovus i Gimnazijos tarybq ir mokytojq atestacijos komisrj4. 

.

55. Mokiniq taryba - nuolat vcikianli mokiniq savivaldos institucija mokiniq klausimams

svarstyti ir sprgsri. Uitciniai i Mokiniq tarybq renkami klasese i5 7-8 klasiq ir I-lV gimnaziniq klasiq'

M"ti"i.l tarybai vadovauju i5rinktu, mokiniq tarybos pirmininkas. Mokiniq tarybos pirmininku gali

bUti i5rinktas I-lV gimnaziniq klasiq mokinys, renkamas mokiniq tarybos slaptu balsavimu i5

pasiulytq ir pasisilliJsiq kandidatq, ne maZiau kaip dvejus metus mokgsis Gimnazijoje' 
.^ 

SO.-Uokiniq tarybos nuosiatus ir veikl4 reglamlntuoja Mokiniq tarybos nuostatai, patvirtinti

Gimnazijos direktoriaus.
57. Mokiniq tarYbos funkcijos:
57. t . bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos savivaldos institucijomrs;

57.2.teikiasillymqdelmokymoorganizavimo,vaikqncformaliojoSvietimoprogramq
pletros. socialines veiklos organizavimo:

57.3. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas' vykdyti prcvencines

programas, palaiko-ryEius su kitomis mokyklomis, uZsienio partneriais;

57.4. renka atstovus i Gimnazijos taryb4;

57.5. uL savo veiki4 atsiskaito 5-8, l-lv gimnazijos klasiq mokiniams mokslo metq

pabaigoj e.

58. Gimnazijos mokiniq taryba veikia pagal jos patvirtint4 veiklos plan4'

5g. Gimnazijos mokiniq tevq komiletas - savivaldos institucija, kuri atstovauja tevq

interesams Gimnazijoje. Tevq komitetE sudaro kiekvienos klases po vien4 tevq atstov4, kurie iSrinkti

klasiq mokiniq tevq komitetq pirmininkais atviru balsavimu balsq dauguma'
' 

60. Gimnazijos mokiniq tevq komiteto veikl4 organizuoja pagal Gimniizijos mokiniq tevq

komiteto nuostatus, patvirtintus Gimnazijos direktoriaus'

6l . Klases mokiniq tevq komitetas:

61.1. kiekvienais metais rugsejo-spalio mencsiais visose klasese i5renkamas 3-5 nariq

komitetas pagal kiekvienos klases Gu.{ (gioUejrl, rlpintojq) ir klases vadovo susitart4 rinkimq

proced[r4;' 
61.2. vadovaudamasis klases mokiniq tevq susirinkime aptarta proced[ra, issirenka klases

mokiniq tevq komiteto Pirmininkq;
61.3'kartusuklasesvadovuaptariairsprendZiaklascslygmensproblemas(mokiniq

lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus

ir pan.), pui.d-a orguniruoti klases renginius, i5rrykas, kurti edukacing aplink4, rykdyti profesini

ori"ntuui,,',4 ir koni-rltavim4, si[lo bcnJresnio pob[dZio problemas svarstyti ir sprgsti Gimnazijos

direktoriui, metodineje taryboje ar kitose savivaldos institucijose

62. Visos savivaldos institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, derina visiems aktualius

sprendimus.
63. Gimnazijos savivaldos institucijq sprendimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises

aktams.



VI SKYRIUS

DARBUoToJvPRIEMIMASIDARB.{'JvDAIl'BoAPMOKE'JIMOTVAII'KAIR
A'TESTACIJA

64. Darbuotojai I darb4 gimnazijoje priimami ir atleidZiami is jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktrl nustatyta tvarka.

65. Gimnazijos darbuotojams uZ darb4

savivaldybes !staigq darbuotojq darbo apmokejimo

tvarka.

mokama Lietuvos Respublikos valstybes ir
ir komisijq atlygio uZ darb4 istatymo nustatyta

66. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir

darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos svietimo,

ministro nustatyta tvarka.

kiti pedagoginiai
mokslo ir sporto

VTI SKYRIUS

GIMNAZIJOS'I'URTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRTEZIORA

67. Gimnazija patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo

pagal fstatymus Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq nustatyta tvarka'

68. Gimnazijos le5os:

68.1. valstybis biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Pagegiq savivaldybes biudZeto le5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

68.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

6S.:. iondq, organizacijq, kitq juridiniq ir hziniq asmenq dovanolos ar kitais teisetais btidais

perduotos le5os, tikslin€s paskirties lcSos pagal pavedimus;

68.4. kitos teisetu bldu igytos leSos.

69. Gimnazija buhaltering apskaitq organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
70. Gimnazijos finansind veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.

71. Gimnazijos veiklos prieZilr4 atlieka Pagegiq savivaldybes administracija, prireikus

pasitelkdama iSorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

72. Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Pagegiq savivaldybes tarybos, gimnazijos

direktoriaus ir Gimnazijos tarybos iniciatyva.
73. Gimnazijos nuostatq pakeitimus ar papildymus derina Gimnazijos taryba, tvirtina

Pagegiq savivaldybes taryba.
74. Gimnazija registruojama Juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos Civilinio

kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostalq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes,

nustatyta tvarka.
75. Gimnazila reorganizuoj ama, likviduojama ar pertvarkoma Pagegiq savivaldybes tarybos

sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo

istatymu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq fstaigq istatymu ir kitais teises aktais.

76. Gimnazija turi interneto svetaing www.gimnazija.pagegiai.lm.lt, atitinkandi4 teises aktq

nustatytus reikalavimus.
77. Vie5ieji prane5imai skelbiami:
77.1. PraneSimai, kuriuos teises aktais, reikia paskelbti viesai, skelbiami gimnazijos intemeto

svetainiie:



77.2. Pranesimai, kuriuos pagal Siuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises- aktus reikia

paskelbti vieiai, skelbiami gimnazioi svetaineje, prireikus Lietuvos Respublikos teises aktrl nustatyta

ivarka Pagegiq savivaldybes intemeto svetaineje'

PzuTARTA
Pagegiq Algimanto Mackaus gimnazijos
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