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Sraur,4l lmnrl,rrNo pRocrMNAZrJos NUosrATAr

I, BENDROSIOS NUOSTATOS

Siauliq Medelyno progimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
Medelyno progimnazijos (toliau - progimnazija) teisinE form6 priklausomybg, savinink4 savininko
teises ir pareigas lgyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij 4 buveing, mokyklos grupQ, tipa
pagrindinE paskirti, mokymo kalbq mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo biidus,
veiklos teisini pagrindq sritis, ruSis, tikslq uZdavinius, funkcijas, rykdomas svietimo programas,
mok).mosi pasiekimq iteisinimo dokumentq isdavim4 progimnazijos teises ir pareigas, veiklos
organizavimq ir valdym4 savivald4 darbuotojq priemim4 | darba jq darbo apmokejimo tvark4 ir
atestacijq le3q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, piogimnazijos veikios
prieZirlrq reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Progimnazijos oficia-lusis pavadinimas - Siauliq Medelyno progimnazija, trumpasis
pavadinimas - Medelyno progimnazij a. Progimnazij a lregistruota Juridiniq asmenq rigistre, kodas
- 190531037.

3. Mokykla isteigta i949 metais.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine [staiga.
5. Progimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Progimnazijos savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, kodas 111109429, adresas:

Vasario 16-osios g. 62,LT-76295 Siauliai.
7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - Siauliq miesto

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Progimnazijos savininko teises ir pareigas iglvendinarti institucija sprendZia Lietuvos

Respublikos biudZetiniq istaigq istaty,rne, kituose [stattrnuose ir Siuose Nuostatuose jos
kompetencij ai priskirtr-rs klausimus.

9. Progimnazijos buveine: Birutes g. 40,LT-76192 Siauliai.
10. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
I 1. Mokyklos tipas - progimnazija. Kitas tipas - pagrindine mokykla.
12. Progimnazijos pagrindine paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31291100.

Kitos mokyklos paskirtys:
12.1. pagrindines mokyklos tipo ligonines mokykla, kodas 31232650;
12.2. ikimokyklinio ugdymo gn:pes istaiga darZelis, kodas 31 1 14101.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokyrnosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Mokymo proceso organizavimo biidai - kasdienis, nuotolinis, savaranki5kas.
16. Progimnazija vykdo pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ir pritaikytas

specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio ugdymo, neiormaliojo
vaikq ir suaugusiqjq Svietimo, prie5mokyklinio ugdyrno programas.

17 . Pagrindines mokyklos tipo ligonines mokykla rykdo pradinio, pagrindinio udymo ir
pritaikytas specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas.
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18. Progimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: pradinio

ugdymo pasiekimq, pradinio i5silavinimo, mokymosi pasiekimq paZymejimus; pazltnejimq
baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali.

19. Pagrindines mokyklos tipo ligonines mokykla isduoda mok),rnosi pasiekimus
iteisinandius dokumentus: pradinio ir pagrindinio ugdymo pasiekimrS pradinio ir pagrindinio
i5silavinimo, mokymosi pasiekimq paZym6jimus; pazymejim4 baigusiems pagrindinio ugdl,rno
programos pirm4j4 dalf .

- 20. Progimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitom4jq ir kitas
s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq savo veikl4 gindiialietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Biais Nuostatais.

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAWNIAI,
FT-INKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

21. Progimnazijos veiklos sritis - Svietimas.
22. Progimnazijos Svietimo veiklos riisys:
22.1. pagindind veiklos fli5is - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
22.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
22.2.1. prieimokyklinio am2iaus vaikq ugdl,rnas, kodas 85.10.20;
22.2.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
22.2.3. sportinis ir rekeacinis Svietimas, kodas 85.51;
22.2.4. kultnrinls Svietimas, kodas 85.52;
22.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
22.2.6.(vietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
23. Kitos ne Svietimo veiklos rii3ys:
23.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
23.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnoj amoj o turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20.
24. Ptogimnazijos veiklos tikslas - suteikti asmeniui dorines, sociokultiirines ir pilietines

brandos pagrindus, bendr4il tastingumq techlologinio rastingumo pradmenis, ugdyti tautini
sqmoningum4 i5ugdyti siekim4 ir gebejim4 apsisprpsti, pasirinkti ir mokltis toliau.

25. Pagrindines mokyklos tipo ligonines mokyklos veiklos tikslas - sudary.ti s4lygas
mokiniams, atvykusiems gydytis i stacionarinp asmens sveikatos prieZiiiros istaigq, teikiandiq
medicinos pagalb4 toliau mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo prog.u-u.. - 

-

26' Progimnazijos ir pagrindines mokyklos tipo ligonines mokyklos veiklos uZdaviniai:
26.1. uZtikrinti kokybi5kq pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies

programq lykd1,rn4;

. 26.2. sudaryti s4lygas mokiniams, atr,ykusiems gydytis i stacionaring asmens sveikatos
prieZirlros lstaig% teikiandi4 medicinos pagalb4 mokyis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas;

26.3' sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirailkos poreikius;
26.4. teikti mokiniams Svietimo pagalb4;

. 26.5. uZtikinti sveik6 saugi4 uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai3koms ir ialingiems
lprodiams aplink4.

27 . Yykdydarna pavestus uZdavinius, progimnazija:
27.1 . vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis,

atsiZvelgdama I vietos ir progimnazijos bendruomenes reikmes, konkredius mokiniq ugdymo(si)
poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdyrno
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procese informacij4 pasiekimq tyrimq, mokyklos veiklos isivertinimo ir i5odnio vertinimo
duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

27 .2. rengia neformalioj o vaikq Svietimo programas;
27.3. sudaro mokymo sutartis ir lykdo jose sutartus isipareigojimus;
27.4. atlieka mokinio specialiqiq ugdymosi poreikiq pirminl ivetinim4 organizuoja

mokinirS turindiq specialiqjq ugdymosi poreikirS ugdym4 Svietimo ir mokslo ministro nustatlta
tvarka;

27.5' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokinirl
dorovini, tautid pilietini s4moningumq patriotizm4 puoselejandioms kultlring ir socialinE brandq.
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiikos poreikius;

27.6, teikia informacing, psichologinE, socialinE pedagoging, speciali4j4 pedagoginp,
specialiqi4 pagalb4 rykdo mokiniq sveikatos prieZitrr4 profesid orientavim4 viiko-minimalios
prieZilros priemones teises aktq nustatlta tvarka;

, 27.7 . organizuoja terq (globeiE r0pintoiq) pageidavimu iq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, blrelius, popamokinE mokiniq priezitrrq pailgintas dienos grupes, stor,yklas, ekskursijas ir
kita) teises aktq nustatyta tvarka;

27.8. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacijq;
27 .9. 'dztikrina higienos normas, teises akq reikalavimus atitinkandiq sveikq saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
27 .10. kuria ugdl,rno turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinE bazE

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;
27 .11. oryanizuoja mokiniq maitinim4 progimnazij oje;
27 .12. vieiai skelbia informacij4 apie progimnazijos veikl4;t' 
27 .73. atlieka kitas istatymq ir tcitri t"ir"r iktq nustutytas funkcijas.
28. Mokiniams iSduodami mokymosi pasiekimus iteisina-ntys dokumentai ivietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka.

III. PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

.29. Progimlazlj4 igyvendindama jai pavestus tikst4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisE:

29.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokyrnosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4
ugdym4(si);

29.2. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
29.3. savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos leidimu steigti filialus;
29.4. Svietimo ir mokslo ministro nustaqta tuarka lykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
29.5. istatymq nustatfa tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
29.6. garfii puam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatlmo nustab4a tvarka;
29.7. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

glvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymq nustat,'ta tvarka jq nenustato
Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija;

r 29.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

_ 30. Progimnazij a privalo uZtikinti geros kokybes Svietim4 atvirumq vietos bendruomenei,
sudaryti mokiniams higienos normas atitinkandias ugdymosi s{ygas.

IV. PROGIMNAZIJOS YEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYI,IAS

3 1. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:
3 1 .1 . direktoriaus patvifiint4 strategini veiklos plan4 kuriam yra pritarusios progimnazijos
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taryba ir Siauliq miesto savivaldybes r,ykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

31.2. direktoriaus patvirtint4 metinl veiklos plan4 kuriam yra pritarusi progimnazijos
laryba;

31.3. direktoriaus patvirtint4 progimnazijos ugdymo planq kuris yra suderintas su
progimnazijos taryba ir Siauliq miesto savivaldybei rykdomqia inititucija ar jos igaliotu asmeniu.

32. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas konkurso bldu ir is iq
atleidZiamas savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos ar jos igalioto asmens teisds
aktq nustatlta tvarka.

33. Progimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
33.1 . suderinEs su Siauliq miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos lgaliotu asmeniu,

tvirtina progimnazijos vidaus strukhlrq progimnazijos darbuotojq pareigybiq sqra34 neviriydamas
nustatlto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

33.2. nustato progimnazijos strr:kttiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, progimnazijos struktDriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

33.3. tvirtina mokytoiq kitq ugdi,rno procese dalyvauj andiq asmenq ir aptamaujandiojo
personalo pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teisei aktq nusta[4a
tvarka priima i darbq ir atleidlia is jo progimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems
drausmines nuobaudas;

33'4. priima mokinius Siauliq miesto savivaldybes tarybos nustatJta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teises aktq nustatlta tvarka;

33.5. vadovaudamasis istat)rynais ir kitais teises aktais, progimnazijos darbo tvarkos
taisyklese nustato mokltoiq kiq ugdymo procese dailvaujandiq asme L aptarnaujandiojo
personalo ir mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

33.6. suderinEs su progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
33.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
33.8. organizuoja ir koordinuoja progimnazijos veikl4 pavestoms firnkcijoms atlikti,

uZdaviniams igvendinti, analizuoj a ir vertina progimnazijos veiklq materialinius ir intelektinius
iSteklius;

33.9. leidZia lsakymus, tikina, kaip jie rykdomi;
33.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines gnrpes;
33.11. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos funkcijoms atlikti;
33.12. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatlta

tvarka;

_. 33.13. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja progimnazijos turt4 lesas ir jais
disponuoja; r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, u7tikina jq
optimalq valdym4 ir naudojimq

33.14. r[pinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacijq
mgkytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybE atestuotis ir organizuoja jq atestacij4
Svietimo ir mokslo ministro nustatlta Warka;

33.15. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq sudaryrn4 ir skatina jq veikl4;
33.16 bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,

mo$tojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq pu.1urgq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;

3 3. 1 7. atstovauj a pro gimnazij ai kitose institucij ose ;
33.18. dali savo funkcijq teises aktq nustat).ta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui, strukttiriniq padaliniq vadovams;
33.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5l,rne nustaq4as funkcijas.
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34. Progimnazijos direktorius atsako uZ tai, kad progimnazijoje b[tq laikomasi Lietuvos
Respublikos istatymq ir kitq teises akq uZ demokatini progimnazijos valdym4, bendruomenes
nariq informavimq informacijos apie progimnazijos veiklq skelbim6 tinkam4 funkcijq atlikimq
nustatytrl tikslo ir uZdaviniq lglvendinimq progimnazijos veiklos rezultatus, uZ ger4 ir veiksming4
vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.

35. Progimnazijoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mok).tojq metodines
grupes.

36. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mo$tojai. Metodine grupe
planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjq dalykq,
dalykq moduliq pasirenkamqjq dalykq galimos pasillos; atrenka, integruoj a ir derina dalykq
mokymo turini; susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjq dalykq planq rengimo principq ir
tvarkos; parenka vadov6lius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojimq ivertina ugdyno procese
mokiniq sukaupte patyrim6 susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo biidq.
Konsultuojasi tarpusa\,yj e, taip pat su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqiq poreikiq
mokiniq ugdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq problemq sprendimo budq ir darbo metodikos.
Dalyvauja diagrozuojant mokiniq pasiekimus. Aptaria mokiniq elgesio, jq larkomumo gerinimo,
mokymosi kriiviq optimalumo klausimus. Dalijasi ger4ja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos
tobulinimo poreikius, juos derina su progimnazijos veiklos tikslais. Keidiasi informacija ir
bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupems. Bendradarbiauja su kitq mokyklq metodinemis
grupemis. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Metodiniq grupiq veikl4
organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdl,rnui.

37. Mokyklos metodin6s tarybos nariai yra metodiniq grupiq vadovai. Metodine taryba
nustato mokltojq metodines veiklos prioritetus, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegimq
mokykloje, bendradarbiavimq tarp metodini,f $upiq, gerosios pedagogines patirties sklaid6
bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nelyriausybinemis organizacijomis, Svietimo
pagalbos istaigomis, prireikus vertina molq4ojq metodinius darbus ir praktinp veiklq nustato
mokltojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siiill,rnus metodinems grupems de1 veiklos
tobulinimo, mokyklos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariq i5rinktas vadovas. Jos veiklq koordinuoja vienas i3
direktoriaus pavaduotojq ugdymui.

38. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais progimnazijos direktorius gali organizuoti mokl.tojq ir Svietimo pagalbos
specialisttS kuriq veikia susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

39. Progimnazijos taryba yra auk5diausioji progimnazijos savivaldos institucija.
Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokiniq, mokyojrS tevq (globejq rupintojq)
bendruomenq, vietos bendruomenE demokratiniam progimnazijos valdl,rnui, padeda sprEsti
progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisetiems progimnazijos interesams.

40. Progimnazijos taryba sudaroma i5 progimnazijoje nedirbandiq mokinir4 terq (globejq,
rupintojq), mokytojg mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq. Progimnaz ij os tarybos nariq skaidiq
ir jos veiklos kadencijos trukmE nustdto progimnazijos direktorius.

41. I progimnaz.ijos taryb4 lygiomis dalimis tevus (glob6jus, rtipintojus) deleguoja klasiq
tevq (globejq, mpintojq) susirinkimas, mokltojus - mokytojq taryba, 5-8 klasiq mokinius -
mokiniq savivaldos institucija, 1-3 vietos bendruomenes atstovus - progimnazijos direktorius.

42. Progtmnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Pos6dis
teisetas, jei jame dallvauj a ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Progimnazijos direktorius progimnazijos tarybos posedZiuose gali
dalyvauti kviestinio nario teisemis.
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43. Progimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu progimnazijos

tarybos posedyje.
44. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
44.1. teikia sillymus del progimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq iglwendinimo

priemoniq;
44.2. pritaia progimnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui,

Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems progimnazij os veiklq
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;

44.3. teikia sitlymus progimnazijos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
progimnazijos vidaus struktiiros tobulinimo;

44.4. kolegialiai svarsto progimnazijos le5q naudojimo klausimus;
44.5. iSklauso progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sitlymq progimnazijos

direktoriui del progimnazijos veiklos tobulinimo;
44.6. teikia siiilymus progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai

del progimnazijos materialinio apriipinimo, veiklos tobulinimo;
44.7. svarsto mo$tojq mokiniq ir tevq (globejr; rupintojq) savivaldos institucijq ar

progimlazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifilymus progimnazijos direktoriui;
44.8. teikia sifilymus del progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

sqlygrl sudarymo, talkina formuojant progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

44.9. svarsto pro gimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus.
45. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauj a teises aktams.
46. Progimnazijos taryba ui savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito progimnazijos

bendruomenei.
47. Moky.tojq taryba - nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybds uZtikinimo klausimams sprgsti. J4
sudaro progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq ir kitq padaliniil
susijusiq su ugdymu, vedejai, visi progimnazij oj e dirbantys mokytoj ai, sveikatos prieiiiiros
specialistai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvauj antys asmenys.

48. Mokyojq tarybai vadovauj a progimnazij os direktorius.
49. Mokytojq tarybos posedZius Saukia progimnazijos direktorius. Posedis yra teisetas, jei

jame dallvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dallvavusiq
nariq balsq dauguma.

50. Mokyojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustat)4ais ir progimnazijos
direktoriaus teikiamais klausimais.

51. Progimnazijoje nuolat veikia progimnazijos mokiniq savivaldos institucija. Jos nariq
skaidiq ir jos veiklos kadencijos trukmE nustato progimnazijos direktorius. Mokiniq savivaldos
institucijos nariai yra 5-8 klasiq susirinkimq deleguoti atstovai. Mokiniq savivaldos institucijai
vadovauja jos nariq i5rinktas vadovas. Mokiniq savivaldos institucij a inicijuoja ir padeda
organizuoti progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia sitilymus del
ugdymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo progamq pletros, socialines veiklos,
organizuoja savanoriq judejim4 dalywauja rengiant progimnazijos veikl4 regiamentuojandius
dokumentus, svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del institucijos
veiklos organizavimo, deleguoja narius i progimnazijos tarybE.

52. Klases mokiniq tevq (glob6jq, riipintojq) savivald4 sudaro visq tos klases mokiniq tevai
(globejai, rDpintojai). Klasds mokiniq tevq (globej% rupintojq) savivaldos institucijai vadovauja
susirinkimo i5rinktas vadovas. Klasiq mokiniq terq (giobejq, rupintojq) savivaldos institucija
aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paiangumo, saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasds renginius, iSrykas, kurti
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edukacing aplinkq vykdyti profesini orientavim4 teikia sillyrnus progimnazijos tarybai ir
direktoriui.

53. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams fu jq tevams (globejams, r[pintojams) aktualiais klausimais progimnazijos direktorius
gali organizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq ter.q (globejq riipintojq) savivaldos institucijq vador,rl
pasitarimus.

vr. DARBUOTOW PRTEMTMAS I DARB4[, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA

54. Darbuotojai i darb4 progimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nusta[4a tvarka.

55. Progimnazijos darbuotojams uZ darbq mokoma Lietuvos Respublikos istatymq fu kitq
teises aktq nustaB.ta tvarka.

56. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdyrnui, ugdymq organizuojandiq skyriq
vedejai ir mokytojai atestuoj asi ir kvalifikacijq tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatlta
tvarka.

vII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZTURA

57. Progimnazij a patikejimo teise perduot4 Siauliq miesto savivaldybes turt4 valdo, naudoja
ir disponuojajuo pagal istatymus Siauliq miesto savivaldybes tarybos sprendimq nustaqta tvarka.

58. Progimnazijos l05os:
58.1. valstyb6s biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui

skirtos le5os ir Siauliq miesto savivaldybes biud2eto leSos, skirtos pagal patvirtintas sqJnatas;
5 8.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
5 8.3. fondq organizacijq, kitq j uridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais

perduotos leSos, tikslines paskifiies 1e5os pagal pavedimus;
58.4. kitos teisetu btdu igy,tos leSos.

59. Le5os naudojamos teis6s aktq nustatlta tvarka.
60. Progimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansinE atskaitomybp tvarko teises

aktrl nustarya tvarka.
61. Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatlrta tvaxka.
62. Progimnazijos veiklos prieZiiir4 atlieka Siauliq miesto savivaldybes vykdomoji

institucija, prireikus pasitelkiami iSoriniai vertintoiai.

YIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Progimnazija turi interneto svetainE, atitinkandi4 teises aktq nustaty,tus reikalavimus.
64. Progimnazijos interneto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo priemonese

skelbiama informacij a apie progimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo
progftlmas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, mokytojq
kvalifikacij4 svarbiausius progimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, progimnazijos
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas progim-nazijos vykdomas veiklas.

65. Progimnazijos nuostatams, jr{ pakeitimams, papildymams pritaria progimnazijos taryba,
tvirtina progimnazijos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija.

66. Progimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi progimnazijos savininko, progimnazijos
direktoriaus ar progimnazijos tarybos iniciatyva.

6T.Progimnazila registruojama teises aktq nustatlt a f.rarka.
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_ 68' Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta
tvarka.

Siauliq miesto
larybos s"*_,

Domas
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