i
inrcISTRUorA
ruzunnqnlASMENU
I JUzuDINIU
REGTsTRE
REGISTRE
ASMENIJ

lzVA".6fl40n//o /F d,
y'fQ,f493e-8
lrcoaas

PATVIRTINTA
RokiSkiorajonosavivaldybes
tarybos
2020m.lapkridio27 d. sprendimu
Nr. TS-290
ROKISKIO JAOZO TOBELIO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOSNUOSTATOS

:. :!

Y

t

t
{
{,
{

i

{,
{

t
{
{

I

I
f
{

I
{,,

l. RokiSkioJuozo Tflbelio progimnazijosnuostatai(toliau - Nuostatai)reglamentuoja
Roki5kio Juozo T[belio progimnazijos(toliau - Progimnazija)teising form4, priklausomybg,
savinink4,savininkoteisesir pareigasigyvendinandi4institucij4,buveing,mokyklosgrupg,tip4,
pagrindingpaskirti,mokymokalb4 ir mokymo formas,veiklos teisini pagrind4,tiksl4,uZdavinius,
funkcijas, mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq iSdavim4, gimnazijos teises, veiklos
organizavim4ir valdym4,savivald4,darbuotojqpriemim4i darb4,jq darboapmokejimotvark4 ir
atestacij4,le5q Saltinius,jq naudojimo tvark4 ir finansinesveiklos kontrolg, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymotvark4.
2. Progimnazijosoficialus pavadinimas- Roki5kio Juozo Tdbelio progimnazija;
pavadinimas- JuozoTlbelio progimnazija.
sutrumpintas
3. ProgimnazijairegistruotaJuridiniq asmenr+
registre,kodas- 190249358.
4. Mokyklos isteigimodata- 1983m.
5. Progimnazijos
teisineforma- biudZetineistaiga.
- savivaldybes
priklausomybe
6. Progimnazijos
mokykla.
7. Progimnazijossavininke- Roki5kio rajono savivaldybe.Savininkoteisesir pareigas
taryba,kuri
igyvendinantiinstitucija- Roki5kiorajonosavivaldybes
7.l. tvirtina Progimnazijos
Nuostatus;
7.2. pfiima sprendim4deI Progimnazijos buveinespakeitimo;
7.3. priima sprendim4del Progimnazijos
pertvarkymo,reorganizavimo
ar likvidavimo;
7.4. priimasprendim4del Progimnazijosfilialo steigimoarjo veiklosnutraukimo;
7.5. skiria ir atleidLiaProgimnazijoslikvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir
nutraukiajos igaliojimus;
7.6. sprendZiakitus LietuvosRespublikosbiudZetiniqistaigq istatyme,kituoseLietuvos
jos kompetencijaipriskirtusklausimus.
Respublikosistatymuose
ir SiuoseNuostatuose
8. Buveine P. Sirviog.2,LT-42153Roki5kis.
9. Grupe- bendrojougdymomokykla.
10.Tipas- progimnazija.
I l. Pagrindinepaskirtis- progimnazijostipo progimnazija.
12.Mokymokalba- lietuviq.
13. Mokymosi formos - grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi;mokymo proceso
organizavimo biidai**kasdien
is, savaranki5kas,
nuotolinis.
14. Progimnazijavykdo Siasprogramas:pradinio ugdymo, pagrindiniougdymo I-osios
dalies.
15. l5duodamiSiemokymosi pasiekimusiteisinantysdokumentai:Mokymosi pasiekimq
paZymejimas,
PradinioiSsilavinimopaZymejimas,
PradiniougdymopasiekimqpaZymejimas.
| 16.Progimnazijaskyriqneturi.
juridinis asmuo,turintis antspaud4
17.Progimnazljayravie5asis
su valstybesherbuir savo
pavadinimu,atsiskaitomqi4
ir kitass4skaitas
LietuvosRespublikoslregistruotuose
bankuose.
18. Progimnazija
turi paramosgavejostatus4.
19. Progimnazijasavo veikl4 grindLia Lietuvos RespublikosKonstitucija, Lietuvos
Respublikosciviliniu kodeksu,LietuvosRespublikosSvietimoistatymu,LietuvosRespublikos
biudZetiniq istaigq istatymu, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

rajono
nutarimais,LietuvosRespublikosSvietimo,mokslo ir sportoministro isakymais,Roki5kio
kitaisteisesaktaisir SiaisNuostatais'
tarybossprendimais,
savivaldybes
II SKYRIUS
pRocrMNAZrJos vErKLoS sRTTYS rR RUSYS, TIKSLAS, UZn,LvtxrAl, FUNKCIJOS'
MoKYMosI PA5IEKIMU5 ITEISINAN|IV DSKUMENTU ISDAvIMAS
kodas85'
veiklossritis- Svietimas,
20. Progimnazijos
]
2l . ProgimnazijosSvietimoveiklosr[Sys:
kodas85.31.10;
ugdymas,
veiklosrtsis - pagrindinis
21.I . pagrindine
rfiSys:
veiklos
21.2.kitosSvietimo
21.2.1.pradinisugdymas,kodas85.20:'
kodas85'51;
Svietimas,
21.2.2.sportinisir rekreacinis
85-52;
kodas
Svietimas,
kulturinis
21.2.3.
kodas85'59;
Svietimas,
2l.2.4.kitas,niekurnepriskirtas
85'60'
kodas
veikl4
bDdingqpaslaugq
2l.2.5.Svietimui
22.Kitos ne SvietimoveiklosruSYs:
22) . bibliotekq ir archyvqveikla, kodas9 I .0I ;
sio stovyklqveikla,kodas55'20'20;
22.2.v ail<r4poil
gq teikimas,kodas56'29;
22.3. kitr4maitinimopaslau
kodas49.39;
transportas,
22.4.kitas,niekurkitur nepiiskirtaskeleivinissausumos
22.5. kita, niekur kitur nepriskirta,nesusijusisu apgyvendinimusocialinio darbo veikla,
kodas88.99;
22.6.kita ZmoniqsveikatosprieZiiirosveikla,kodas86'90;
223. nuosavoir nuomojamonekilnojamoturto nuoma,eksploatavimas,kodas68.20;
kodas18.1. .
paslaugos,
susijusios
ir su spausdinimu
22.8.spausdinimas
perimti gimtosioskalbos,
s4lygas
progimnazijos
mokiniams
veikloi tikslas sudaryti
23.
ir reikalinguskalbines
nuovok4
Siuolaikiniqvisuomenesir gamtosmokslqpagrindus,lgyti estetinq
ir
komunikacijosgebejimus,p-adetilgyi doring,tautingir pilietingbrand4,padetipletotibendr4sias
as,biitinastolesniammokymuisi'
esmineskompetencij
veiklosuZdaviniai:
24. Progimnazijos
24.1.teikti n1o[iniu*, kokybisk4pradini, pagrindiniougdymoI daliesi5silavinim4;
poreikius;
24.2.tenkintimokiniqpazinimo,ugdymoir saviraiSkos
24.3.tellctimokiniamsreikiam4pagalb4;
24.4. uLtilcrintisveik4ir saugiqmokymo (si) aplink4'
25. VykdydamapavestusuZdaviniusProgimnazijaatliekaSiasfunkcijas:
25.1. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, sutartyse sutartus
uZtikrinaSvietimokokybg;
lsipareigojimus,
Svietimo,mokslo ir sporto ministro tvirtinamomisbendrosiomis
25.2. vadovaudamasi
reikmes,taip pat mokiniq
programomis,atsiZvelgdama
! vietos ir Progimnazijosbendruomends
konkretinair individualizuojaugdymoturini;
po.iitiu. ir interesus,
Siq
25.3. rengia ugdymo programas,papildandiusbei mokiniq poreikius tenkinandius
o vaikq Svietimo programas;
programqmodulius,neformalioj
iS.+. vykdo mokiniqpasiekimqpatikrinimusSvietimo,mokslo ir sportoministronustatyta
tvarka;
programas
25.5. isduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies
SvGtimb,moksloir sportoministronustatytatvarka;
dokumentus
pasiekimusiteisinandius
mokiniq
25.6. sudaropalankiass4lygasveikti mokiniq organizacijoms,skatinandioms
brand4'
ir
socialing
kultUring
patriotizm4,puoselejandioms
dorovini,tautin!,pilietin! s4moningum4,
poreikius;
tenkintisaviugdosir saviraiSkos
padedandioms
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25.7. teikia informacing,psichologing,socialing pedagoging,speciali4j4pedagoging,
speciali4j4pagalb4,vykdo mokiniq sveikatosprieZiDrq,profesiniorientavim4,vaiko minimalios
prieZiIrospriemones;
25.8. sudaros4lygaskiekvienamProgimnazijosmokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje
programoje,
prevencineje
ugdandioje
ir emocineskompetencijas
nuoseklioje,
ilgalaikejesocialines
apimandiojesmurto,alkohotio.tabakoir kitq psichik4veikiandiqmedZiagqvartojimo prevencij4,
sveikos gyvensenosskatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo ir sporto ministro
patvirtintasrekomendacijas
del smurtoprevencijosiglvendinimomokyklose;
jq mokamaspapil{omaspaslaugas
tevq (globejq,rfipintojq)pageidavimu
25.9.organizuoja
(klubus, bflrelius,stovyklas,ekskursijas
ir kita) teisesakfqnustatytatvarka;
tobulinti kvalifikacij4;
25.I 0. sudaros4lygasdarbuotojams
25.11. uZtikrina higienos norrnas, Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus
atitinkandi4sveik4,saugi4mokymosiir darboaplink4;
25.12. kuria ugdymo turinio reikalavimamsigyvendinti reikiam4 materialing aplink4
vadovaudamasi
Svietimo,moksloir sportoministro patvirtintaisSvietimoapriipinimostandartais;
25.13. organizuojamokiniq maitinim4, teikia mokiniq ir Progimnazijosdarbuotojq
Progimnazijoje;
maitinimopaslaugas
25.14. teikia transporto paslaugas mokiniams, biudZetinems ir visuomeninems
organizacijoms;
26. atliekakitasLietuvosRespublikosistatl'rnqir kiq teisesakq numaty'tasfunkcijas.
III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

)

jai pavestustikslusir uZdavinius,
atlikdamajai priskirtas
27. Progimnazija,igyvendindama
funkcijas,turi teisg:
27.1.parinktimokymometodusir mokymosiveiklosbfldus;
kokybiSk4i5silavinim4;
27.2.kurti naujusmokymoir mokymosimodelius,uZtikrinandius
su fiziniaisir juridiniais asmenimis;
27.3. bendradarbiauti
RespublikosSvietimo,mokslo ir sportoministerijosnustatytatvarkavykdyti
27.4. Liett;rvos
Svietimoprojeklus;
Saliesir tarptautinius
dalyvautijq veikloje;
27.5. istatymqnustatytatvarkastoti ir jungtis i asociacijas,
27.6. gautilabdar4ir param4LietuvosRespublikoslabdarosir paramosistatymonustatl4a
tvarka;
27.7. nustatytiteikiamq Svietimoar papildomqpaslaugqkainas,ikainius ir tarifus'tais
atvejais,kai istatymqnustatytatvarkajq nenustatoRoki5kiorajono savivaldybestaryba;
27.8. verstis Progimnazijosnuostatuoseleista flkine komercine veikla, jeigu tai
a istatymams;
neprie5tarauj
27.9. istatymq nustatytatvarka gauti pajamasuZ teikiamas Svietimo ir papildomas
paslaugas;
27.10.naudotiskitomisLietuvosRespublikosteisesaktqsuteiktomisteisemis.
pareigos:
28. Progimnazijos
pradinio,pagrindinioI daliesugdymq;
28.1.uZtikrinti.kokybi5k4
28.2. sudarytimokiniamsir darbuotojamssaugiasmokymosiir darbo,prie5gaisriniusir
s4lygas;
sveikatossaugosreikalavimusatitinkandias
visuomen6s
28.3. uZtikrinti sveikq, saugi4, uZkertandi4keli4 smurto, prievartos aprai5komsir
aplinkq;
Zalingiems
iprodiams
28.4.uLtibinti veiksming4vaiko minimaliosprieZi[rospriemoniqigyvendinim4;
veikl4;
apieProgimnazijos
28.5.viesaiskelbtiinformacij4
28.6.vykdyti kitas pareigas,nustaqfiasLietuvosRespublikosSvietimoistatymeir kituose
teisesakluose.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
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29. Progimnazijos
veiklosorganizavimoteisinispagrindas:
29.l. direktoriauspatvirtintasProgimnazijosstrateginisplanas,kuriam yra pritarusios
Progimnazijos
tarybair Roki5kiorajonosavivaldybes
vykdomojiinstitucijaar jos igaliotasasmuo;
29.2. direktoriauspatvirtintasProgimnazijosmetinis veiklos planas,kuriam yra pritarusi
Progimnazijos
taryba;
29.3. Progimnazijosugdymoplanas,kuri suderingssu Progimnazijostalyba ir RokiSkio
rajonosavivaldybes
vykdomEjainstitucijaarjos igaliotuasmeniu,tvirtinadirektorius.
30. Progimnazijaivadovaujadirektorius,kuris vie5okonkursobldu penkeriemsmetamsi
pareigasskiriamasir i5jq atleidZiamas
direktoriumigali
teisesaktq nustatytatvarka.Progimnazijos
bflti tik nepriekaiStingos
reputacijosasmuo.
*
3l. ProgimnazijosdirekloriuspavaldusRoki5kiorajono savivaldybes
merui, atskaitingas
Roki5kio rajono savivaldybestarybai, savivaldybes merui ir savivaldybesadministracijos
padaliniui,kuruojandiamSvietimoistaigqvadovq veikl4. UZ Progimnazijosnuostatq,teisesaktq,
Roki5kiorajonosavivaldybes
tarybossprendimqnevykdym4arbanetinkam4vykdym4 direktorius
atsakoLietuvosRespublikosistatymqnustafytatvarka.
atostogqmetujo funkcijas
32. Progimnazijosdirektoriuisergant,i5vykusi komandiruotg,
atlieka direktoriauspavaduotojasugdymui, o nesantpavaduotojougdymui- kitas Roki5kio rajono
savivaldybesmero potvarkiupaskirtasasmuo.
33. Progimnazijos
direktorius:
33.1. vadovauja Progimnazijosstrateginio plano, metiniq veiklos ir ugdymo planq,
Svietimoprogramrlrengimui, rekomendacijqdel smurto prevencijosigyvendinimo mokykloje
priemoniqigyvendinimui,juos tvirtina,vadovaujajq vykdymui;
33.2.nustatytafvarka skiria ir atleidLiamokyojus, kitus ugdymoprocesedalyvaujandius
skatinajuos, kontroliuoja
asmenisir aptamaujantipersonal4,tvirtina jq pareigybiqapraSymus,
darbopareigqvykdym4.
33.3. rupinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis,organizuojatrukstamq
mokytojq ir kiq darbuotojqpaie5k4;
33.4. analizuoja Progimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq biiklg ir atsako uZ.
Progimnazijos veiklos rezultatus;
33.5. priima mokinius rajono savivaldybestarybos nustatytatvarka, sudaro mokymo
sutartisteisesaktq nustatytafvarka;
33.6.kartu su ProgimnazijostarybasprendZiaProgimnazijaisvarbiuspalankiosugdymui
aplinkoskfrrimo klausimus;
33.7. uL mokinio elgesio nonnq paLeidim4skiria mokiniui drausminesauklejamojo
poveikiopriemones,
pagrindqistafyme;
numatSrtas
Vaiko teisiqapsaugos
33.8. Vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatymo nustatytafvarka kreipiasi !
Roki5kio rajono savivaldybesadministracijosdirektoriq del minimalios ir vidutines prieZiflros
priemoniqvaikui skyrimo;
ir tarybai svarstytibei vie5ai
33.9.kiekvienaismetaisteikia Progimnazijosbendruomenei
paskelbiasavometqveiklosataskaitq;
33.10.sudaroProgimnazijos
vaiko geroveskomisij4ir tvirtinajos darboreglament4;
33.11. uZtikrin4 priZilri ir atsakouL gerq ir veiksming4vaiko minimalios prieZi[ros
priemoniqvykdym4Progimnazijoje;
33.12. organizuojapa5aliniqasmenrlpatekimo i Progimnazijosteritorij4 apskait4ir tai
kontroliuoja,organizuojaProgimnazijosteritorijos ir jos prieigq stebejim4,informuojateritoring
policijos istaig4 apie Zinomus ar itariamus smurto, prievartos,narkotiniq ar psichotropiniq
medZiagqplatinimo,vieSosios
tvarkosir kitq paZeidimqatvejus;
vaiko
33.13.supaZindina
Progimnazijos
bendruomeng
su teisesaktais,reglamentuojandiais
teises, pareigasir atsakomybguZ teises paZeidimus,Progimnazijoslankym4, narkotiniq ir

psichotropiniqmedZiagqvartojimo,smurto,nusikalstamumo
prevencij4ir mokiniquzimtum4;
33.14. bendradarbiauja
su pagalb4 mokiniui, mokyojui ir mokykiai teikiandiomis
istaigomis,RokiSkio rajono savivaldybesadministracijosskyriais, teritorin; policijos istaiga,
socialiniqpaslaugqir sveikatoslstaigomis,Roki5kio rajono savivaldybesadministru"i;or1ruii.o
geroveskomisijair kitomis institucijomis,dirbandiomisvaikoteisiqapsaugos
srityje;
33.15. prireikus sudaro su institucijomis,dirbandiomispievencin! daib4 savivaldybes
teritorijoje,kitosevietovese,sutartisdel pagalbosteikimoProgimnaiijojear ui jos ribq;
33.16.organizuojamokiniquzimtum4po pamokqir mokiniqutortogqmetu;
33.17. tvirtina pareigybiq s4ra54,nevir5ijantnustatlto didziausio leistinb pareigybiq
skaidiausir savivaldybes
biudZeteprogimnazijaipatvirtintqlesqdarbouZmokesdiui;
33.18' suderingssu Progimnazijostaryba,wirtina Progimnazijosvidaus darbo tvarkos
taisykles;
33.l9.leidlia isakymus,kontroliuojajqvykdym4;
,
33-20. sudaroteises aktq nustatlrtaskomisijas,darbo grupes,inicijuoja progimnazijos
savivaldosinstitucijqsudarym4ir skatinajq veikl4;
33.21.atstovaujaProgimnazijaikitose institucijose,Progimnazijosvardu sudarosutartis
Progimnazijos funkcijomsatlikti ;
33-22.tvirtina Progimnazijosstruktiir4,nustatoProgimnazijosveiklostikslus,uZdavinius,
direkloriauspavaduotoiqugdymuifunkcijasir veiklossritis;
33.23.dali savo funkcijq LietuvosRespublikosteisesaktq nustatytatvarka gali pavesti
atlikti direkloriauspavaduotojams
ugdymuiar kitam igaliotamasmeniui;
33.24.atliekakitas funkcijas,nustat5rtas
SiuoseNuostatuose
ir Progimnazijosdirektoriaus
pareigybes
apraSyme,
34. Progimnazijos
direktoriusatsakouZ:
34.1.LietuvosRespublikoslstatymqir kitq teisesakq laikym4siProgimnazijoje,tinkam4
funkcijq atlikim4,nustat5rtq
piogimnLiior veiklos
Progimnazijos
tikslo ir uZdaviniqlgyvenOinim4,
rezultatus,
uL ger4ir veiksming4mokiniominimaliosprieZiiirospriemoniqjgy"o.iaini.a.
34'2. Lietuvos RespublikosSvietimo istatymo 26 straipsnyjenurodytos informacijos
skelbim4,demokratiniSvietimolstaigosvaldym4, uZtikrinaUendiaOaibiavimu
grlstus santykius,
Pedagogqetikos kodeksoreikalavimqlaikym4si,skaidriaipriimamussprendimu-s,
progimnazijos
bendruomenes
nariq informavim4,pedagoginioir nepedagoginio
personaloprofesinitobule3im4,
sveik4,saugi4,uZkertandi4
keli4 bet kokiomssmurto,prievartosapraiskomsir lalingiems
;pro8iami
aplink4;
34.3.atsakouZ Progimnazijos
finansingveikl4, svarstoir priima sprendimus,susijusiussu
ProgimnazijosleSq(iskaitantle5as,skirtasProgimnazijosdarbuoto;qAaiUouZmokesdiui),turto
naudojim4
juo.
ir disponavim4
35. Progimnazijosmetodingtaryb+ sudaro metodiniq grupiq pirmininkai. Metodinei
tarybaivadovaujair jos veikl4 organizuojametodinestarybosnury., isrint<tas
tarybosnariq afviru
balsavimubalsqdauguma.Metodingtaryb4koordinuojadirektoriauspavaduotojas
ugdymui.36. Metodinetarvba:
36.1. nustatomokytojq metodinesveiklos prioritetus,mokytojq kvalifikacijostobulinimo
poreikius,inicijuojagerosiospatirtiessklaid4;
36.2. planuojair aptaria ugdymo furini $rogramas, mokymo ir mokymosi metodus,
kontekst4,mokiniq pasiekimq ir paZangosvertinimo bDdus,mokymo (-si) ir ugdymo (-si)
priemones bei patyrim4, ku.i mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaiko ji mokiniq
individual
iomsreikmems;
36'3.dalyvaujakuriantProgimnazijos
strategin!plan4,metiniveiklosplan4;
36.4.planuojair organizuoja
mokytojqkvalifikacijostobulinimoseminarus,
konferencijas;
36'5.koordinuojailgalaikiqplanq,klasesaukletojqplanq,pasirenkamqjq
dalykq,moOutiq
programqrengim4ir pritariametodinese
grupese;
36'6. dalyvaujaaptariantmokytojometodingveikl4, nesantdalykinesmetodinesgrupes,
aptariamokytojqmetodinesveiklosrodiklius;

eeroliolo::t-1tl"i;[|lio1",.u,u*ine rediaukaip kart4'er 2 menesius'
36.7.inicijuoja
atviru
suslrlnK
37. Metodines tarybos

kuip 2i;;iq.
jei jame autlru,riu'ril *};
teisetas,
susirinkimas
balsqdauguma'
il;;il;,
,:*^ ir ,srlvmo

t'iutarimaipriimami

k"i'r
':::"':,'fi";:-;jifJJ'*'"ii'i'r'
ffi:r;,'{*{"-iut1,r;FljiTt'"il-,,l:tlfi;imo klausimais

klausimu'pasitarimus'
veiklasusijusi'u nug'ineiJrnu

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA
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3g.Progimnazijossavivaldaerindzilma'svietimotikslais,Progimnazijojevykdomomis
ir
veiklos
progimnazijos
svietimo
iro%lgilfJ,i#1fiitr'fl:i11fi'jiil1
u:Irl?]*tsvarsto
priima sprendimus'

pagalto.p","ntui,
finansavimoklausimusir

lo'Ut"ttsiuJ'"

Nuostatuosd

valdvmo
Progimnazijos

#ii]fi'fr;,
priimamiem,
ll"li"i*"*""i"e
O"*O"itncij4
daro!tak4direktoriaus
savivaldosiniiituci';q lvairovE'iU

ir sudarymoprincipus

prieZiflr4.Progimnazrjos
.iteisina
4 l . P r oSie
g iNuostatat'
m n a z i j o s t a r y b a . ( t o l i a u - T a r y b a ) _ - a u k 5 d i a u s i o j i P r o g i m n a z i j o satstovq'
savivaldos

bendruomenes
,a* ieflU"r',,iltf"*:Ul ir vietos
."ry1iU,
ProgimnazrJos
mlkiniq,
iS
suaaryta
institucija,
Zinirl ir gtue:i*'I" pudtdundi]^,:iekti
turinlis
nariu negali b[ti Progimnazijos
Tarybosnurio gJi bflti asmuo,
rr:gimn"uz-iios"l:iu:llrybos^
uZ savo
strateginiqtikslq ir lgyvendinti
p"ritii.e.ii*o uurt'pet tarnautojai'
poritioio
iusmeninio)
nanams'
bendruomends
direktorius,varstybeipolitikai,
ir
veikl4e.ogi*n-ii'oTtu,i;;;i'titt1ju"1t)"#''t;:51':los
o motcvtJiai'6 tevai,6 mokiniai

atstovas;
I vietosbendruomenes

klasiqmokiniq
;"t;;;j i r"'vue "1\u.1-8 taryba;
,J,:.*r;;;i;
on".
'5-8
4l .2.tevusiglobejus,
' 'y*ojq
aktvvo-";;;;;'susrlinlimas'";itu;j;''
rupinlojq)
tevq (globejq,
*io"
41.1.Taryb4sudaro

n1"ni'r!, :-t"'i$hl'J'ili''i$'J lffi*Til[li:
i?olni"1,:
rcrasiq
progimnazijos
vietos

atstov4deleguoja
.b:ldTo*:l=":^.'
bendruomenes
isejusius
waikapapildant
balsqdauguma'Sifilyti
,inti-mo
lTlYt:,ni* balsavimu,
paeia
ta
metams,
taryb9t
renka
:utiut ?
+f 'f ' faryUospirminink4

randida'lls'-f
xi*ir*',ffi'T,:1ffli:i'lliiHffi
fli:r',Hff"I1i:afi
+Jifil'::

x;nliiri-*;;*lt"ux;xl+rThll'Jn-'ft
##xil;'*u:l*:l'::
rarybosifi

:H1,fl1e;";llil;T:l*lly,:o5$;ilil;ilTnTi,3#iHLffiT:*n
nariamskafl Rermetus;

vietosbendruomenes
kart4per pusmeti;
41'6' Tarybaprivalo'inftri"'t "liu"tuip
4|.7.i.Tarybosposed!-;iil;i*fvi"eiami'F'ogi'n-i.io'bendruomenesnarlal,
be balsoteises;
organizacijqu"i lttaigl+atstovai
4L8' TarYba:
4l.g.r.t"itiusifilymusdelprogimnazijosstrateginiqtikslq,uzdaviniqiriqlgyvendinimo
ziniq ir gebejimqvertinimo
priemoniq;
der.vadovelit-*1Yl?;*gsreiviu
.s.2. aptariasifrl,rnus

ugdvmo
nranli'
'r't'*o'pu'#,i#*t1?e*:'Jtn':j:{F.F;l1T:i-'"1f;;*1"'"':11:'n'os
jQ pakeitimams ir
Nuostatams'
t".f" tvarkos tui'yti!m''
vidaus
dokumentams'teikiamtems
planui, erogimnaziiosprogi,onu"i",
t"gtut;'';;;untit*t
papildymamr,-tiri.*,
".itfq
;
irektoriaus
d
os
ij
i'rosimnaz

direktoriuidel Nuostatqpakeitimoar papildymo'
41.8.4.teikia siulymusProgimnazijos
ar
taisykliqpakeitimo
vidausstrukt[rostobulinimo,uiduottvarkosbei darbotvarkos
Progimnazijos
veiklostobulinimo;
del Progimnazijos
pupildytno,
ir
metq veiklosataskait4
41.g.5kiekvienaismetaisvertinaProgimnazijosdirektoriaus
jos
asmeniui;
tarybaiar
igaliotam
savivaldybes
RokiSkio,.ui-ono
del ataskaitos
teikiasavosprendim4
del Progimnazijos
tarybai
savivaldybes
41.g.6. teikia sifilymus Rokiskio ,ajono
apr[pinimo,veiklostobulinimo;
materialinio
ir tevq (globejq, rupintojq)
4l.8.7. svarsto mokyojq, metodinestarybos' mokiniq
nariq iniciatyvasir teikia sitlymus
savivaldosinstitucijq ar Progimnazijosbendruomenes
direktoriui;
Progimnazijos
darbotobulinimo,saugiqmokiniqugdymoir
4l.g.g. teikia sillymus del progimnazijos
ir intelektinius
finansinius
materialinius,
taltina formuojantProgimnazijos
darbos4lygqsudarymo,
leSqnaudojimoklausimus;.. .
svarstoProgimnazijos
iSteklius,
klausimus;
4 1.8.9. rnur-rtokitus Progimnazijos direktoriausteikiamus
institucijqsprendimq
igyvendinim4,
savivaldos
41.g.10.gali sustabdyikitq progimnazijos
institucijos'
iStirskompetentingos
ir teisetum4
koljq teisingum4
institucijamokytojq
42. Mokytojq taryba - nuolat veikiaiti Progimnazijossavivaldos
visi
vadovybe'
Progimnazijos
ugdymoklausimat, ,p,gSi' J4 sudaro
bei Uendriems
profesiniams
pedagogai'
specialieji
progimnazijojedirbantys mokytojai, aukleto.lai,psilhologai, socialiniai'
darbuotojai:
bibliotekininkaiir kiti tiesiogiaiugiymo procesedalyvaujantys
taip
baigiantismokslometams'
42.1.Mokytojq,u{bo, ioteAZiuiSaukiamipraiidedantir
tarybos
Moky'tojq
neeilinis
prireikus
gali b0ti susauktas
pat ne rediaukaip vien4kart4per pusmeti.
posedis;
Mokytojq tarybossekretoriq
42.2.MokyrojqtarybaivadovaujaProgimnazijosdirektorius,
renkaMokYtojqtarybosnariai;
4 2 . 3 . p o s e d L i a i y r a t e i s e t i , j e i j u o s e d a l y v a u j a . n e m a Z i a u k a i p p u s e t a yra
rybosnariq.
pasiskirstopo lygiai' lemiamas
Sprendimaipriimami paprastabalsq Oauguma.Jei baisai
pirmininkobalsas;
42.4.MokYtojqtaryba:
bei
direhoriaus
ir Progimnazijos
42.4.Lruu.rtt'i. priirnunutarimusteisesaktq nustatytais
kitq' vadovqteikiamaisklausimais;
plan4ir jo lgyvendinimoklausimus;
42.4.2.aptariaugdymo
veiklos
strffini plan4,metiniveiklosplan4'teikiasifllymus
Progimnazijos
42.4.3.svarsto
tobulinimui;
mokymosi,poilsio ir mitybosklausimus'pedagogines
42.4.4.aPtariamokiniq sveikatos,
veiklostobulinimoklausimus;
ir
keliamaisuZdaviniais
42.4.5. ugdymo turini ir metodusderina su Progimnazijos
bendruomenes
Poreikiais;
ir
veiklosklausimus'skatinainovacijqpaiesk4
svarstougdymo(si), nepamokines
42.4.6.
patirtiessklaid4;
gerosios
taryb4'
. renkaatstovusi Progimnazijos
42.4.7
institucijamokiniqklausimams
veikianti*ot inirt savivaldos
43. Mokini,{;ryua nuola-t
atstovai(vienasi5jq gali bfiti
svarstlri ir sprgsti.Mokiniq larybosnariai yra 5-8 klaiiq .deleguoti
i5rinktasprezidentas'Mokiniqtarybos
klasesmokiniq senifinas).Mokiniq turyUli vadovauja
direktoriaus'
Progimnazijos
ir veikl4 ,.glu*.ntuo.;aVtot<iniqtarybosnuosiatai'.paryirtinti
nuostatus
visq5-8
klasiqmokinys'renkamas
44. Mokiniq f.erid"ntu, - gali uuti i-z progimnazijos
veikl4ir
prezidento
Mokiniq
i, puririitiusiqkandidatq'
klasiqmokiniqslaptutalsavimui5 pasiUlytq
funkcijasreglamentuoja Mokini q tarybosnuostatai'
kurisudarolrfipintojq)aktyvas,
45. progimniro:"veikia kiasiqmokiniqtevq (globejq,
klases.Klasiqmokiniqtevq(globejq'
g klasiqmokiniq24 G;;i(globejai,rflpintojai)is t<ietcviinos
per mokslo metusaptartimokiniqugdymo
rfpintojq) aktyvo susirinkiriaiSaukiamil-2 kartus
taryb4'
i prcgimnazijos
rinkti mokiniqtevq(globeiq'rupintoiq)atstovus
klausimus,
orsanizavimo

46. Klaseseveikiaklasesmokiniqtevq(globejq,rfipintojq)susirinkimeiSrinktas2-3
tevq
(globejq,r[pintojq)aktyvas,kuriamvadovauja
klisesievq susirinkimeiSrinktas
vadovas.Aktyvas
aptaria su klasesaukletojuar kitais progimnazijospagalbosmokiniui specialistai,
*okiniq
mokymosipaZangos,
lankomumo,elgesio,saugumo.ruitini*o klausimus,padedaorganizuoti
klasesrenginius,
iSvykas.
kurti mokymuisimotyvuojandi4
edukacing
aplink4.
47. Mokiniqugdymoorganizavimo,
saugumouztikrinimoir kitaismokiniamsir jq tevams
(globejams.rfrpintojams)
aktualiaisklausimaisProgimnazijos
direktoriusgali organizu-oti
klasiq
mokiniq ir mokiniqtevq(globejq,r0pintojq)savivaidosinstitucijqarsrovq
mokymus.
fasitarimus,
VisuotinisProgimnazijos
mokiniq tevq susirinkimas
gali b[ti saukiamaidirektorriaus
iniciatyva
arbaI / 5 tevqreikalavimu
ypadsvarbiais
Progimnazijos
veiklosorganizavimo
klausimais.
VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

!\

48. Darbuotojai
priimamiir atleidZiami
i darb4Progimnazijoje
iSjo LietuvosRespublikos
darbokodeksoir kitq teisesaktq nustatltafvarka.
49. Progimnazijosdarbuotojams
uZ darb4mokamaLietuvosRespublikoslstatymll ir kitq
teisesaktqnustaf)'ta
Warka.
50. Progimnazijosdirektorius.jo pavaduotojai,mokytojai, Svietimopagalb4teikiantys
specialistai
ir kiti darbuotojai
atestuojasi
ir kvalifikacij4tobulinaSvietimo,
moksloir sportoministro
ir kitq teisesaktqnustatltatvarka.
VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS,JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

v

5 | . Progimna_zija
valdo patikejimoteiseperduot4savivaldybes
turt4, naudojair disponuoja
juo LietuvosRespublikosistatymqir Roki5kiorajonosavivaldybes
tarybosnustatytafvarka.
52. Progimnazijos
buhalterineapskaitaorganizuojarna
it finansiniqir biudzetovykdymo
ataskaitqrinkiniai sudaromiir teikiami LietuvosRespublikosbuhalterines
apskaitoslstaty*o,
LietuvosRespublikos
vie5ojosektoriausatskaitomybes
ir
kitq
teises
aktq nustat],tatvarka.
!itatymo
53.LeSqSaltiniai:
53.1.valstybes
biudzetospecialiqjq
tiksliniqdotacijqsavivaldybes
biudzetuiskirtosleSosir
RokiSkiorajonosavivaldybes
biudZetoleSos,skiria.norpuguipatvirtintass4matas;
53.2. le5osgaunamosuZ teikiamaspaslaugas(patalpq,transportonuoma, kopijavimo
paslaugos,
kursq,seminarq
organizavimas,
maitinimas
valgykrojeir kt.);
53.3.leSos,
gautosivairiqprojekqvykdymui;
53'4.fondq,organizacliq,
kitqjuridiniqir fiziniqasmenqdovanotos
ar kitaipteisetais
bfidais
perduotos
leSos,
tikslinespaskirtiesle5ospagalpavedimus;
53'5'paramos
pagalLietuvosRespublikos
labdarosir paramoslstatym4leSos;
53.6.kitosreisetub[du igytosle5os.
54. Progimnazijos.veiklos
ir iSoresfinansini audit4 atlieka savivaldybeskontrolierius
(savivaldybes
kontrolesir auditotarnyba).
55. Progimnazijos
vidausauditasatliekamasvadovaujantis
LietuvosRespublikosvidaus
kontrolesir vidausauditoistatymuir kitaisvidausauditEreglamentuojandiais
teisesaktais.
56. Progimnazijos
veiklos prieZilrEatliekaRoki5kiorajono savivaldybes
administracija,
prireikuspasite
lkdamaiSorin
ius vertintoius.
57. Svietimo,mokslo ir sportoministronustatytatvarka Rokiskio rajono savivaldybes
tarybavykdo Progimnazrjos
veikloskokybesgerinimoprieZi[r4,atsiZvelgdama
idirektoriausmetq
veiklosataskaitos
vertinimorezultatus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
58' Progimnazija
turi internetosvetaing,atitinkandiELietuvosRespublikosteisesaktq
nustatfusreikalavimus.
59. Progimnazijos
internetosvetaineje
vie5aiskelbiamainformacijaapie progimnazijoje
vykdomasformaliojoir neformaliojoSvietimoprogramas,
jq pasirinkimogaiimybes,priemimo
s4lygas, mokamas paslaugas,mokytojq kvalifikacij4, laisvas darbo ui.tur,
svarbiausius
Progimnazijos
iSoriniovertinimorezultatus,
Progimnazijos
bendruomenes
tradicijasir pbsiekimus.
60' Informacija apie Progimnazij4skelbiama Progimnazijosinterneto svetaineje,
Progimnazijosbendruomenes
susirinkimuose,
Progimnazijosinformaiiniuosestenduose,esant
poreikiui- vietosspaudoje.
61. PraneSimai,
kuriuospagalSiuosNuostatus
ar LietuvosRespublikos
teisesaktusreikia
paskelbtiviesai,skelbiamiProgimnazijosintemetosvetaineje,
prireikusieisesaktq nustatytatvarka
RokiSkiorajonosavivaldybes
internetosvetaineje
ir / ar vietls spaudoje.
62' Progimnazijos
nuostataikeidiamiir papildomiRokiSkiorajonosavivaldybes
tarybos,
direktoriausar Progimnazijos tarybosi niciatyva.
63. Progimnazijosnuostatus,
jq pakeitimus,papildymus,pritarusprogimnazijostarybai,
tvirtinaRokiSkiorajonosavivaldybes
taryba.
64' Progimnazijareorganizuojama,likviduojama ar pertvarkomaCivilinio kodekso,
LietuvosRespublikosbiudZetiniqlstaigq
istatymo,Vyriausybespatvirtintq Mokyklq, vykdandiq
formaliojoSvietimoprogramas,tinklo klrimo taisykliq,Svietimo
istafymoir kitq teisesaktq
nustatytatvarka.
65. Progimnazijosstruktfrrospeffvarka - mokyklos grupes ar tipo pakeitimas
arba
vykdomos organizacinesveiklos pakeitimai (klasiq, grupiq, ityriq. filialq
steigimas ar
likvidavimas,paskirtieskeitimas)- vykdomaRokiskior{ono savivaldybes
tarybossprendimu,
vadovaujantis
VyriausybespawinintomisMokyklq, vykdandiqformaliojo svieiimo piogrurur,
tinklokfirimotaisyklemis
ir kitaisteisesaktais

RokiSkioJuozoTDbelioprogimnazijos
direktorius
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