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Sr.Lur,It7 srAsro S.q,LKAusKIo cIMNAZIJos NUosrATAr

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siaulirl Stasio Sakauskio gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
Stasio Sakauskio gimnazijos (toliau - gimnazija) teisinE form4 priklausomybE, savininkq,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4institucijqir jos kompetencij4 buveinE, mokyklos grupQ,
tip4 pagrindinE paskirti mokymo kalba mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo
budus, veiklos teisinl pagrindq sritis, rD5is, tiksl6 uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo
programas, mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq i5davim4 gimnazijos teises ir pareigas,
veiklos organizavim4 ir valdymq savivaldq darbuotojq priemim4 i darb4 jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacijq leSrl Saltinius, jq naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolE, gimnazijos
veiklos prieZiiirq reorganizavimo, likvidavimo ar perfvarkymo tvark4.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Siauliq Stasio Sakauskio gimnazija, trumpasis
pavadinimas - Stasio Salkauskio gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre,
kodas -  190531418.

3. Mokykla isteigta 1938 m. rugsejo I d.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, kodas 111109429, adresas: Vasario

1 6-osios g. 62, LT -7 629 5 Siauliai.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto

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

Respublikos biudZetiniq istai& istatyme, kituose [statymuose ir Siuose Nuostatuose jos
kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Gimnazijos buveine: S. Salkauskio g. 3,LT-7628S Siauliai.
10. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
11. Mokl&los tipas - gjnnazlja.
12. Gimnazijos pagrindine paskirtis - gimnazrjos tipo gimnazija, kodas 31251100.
13. Mokymo kalba - lietuvirl
14. Mokymosi formos - grupinio irpavienio mokyrnosi.
15. Mokymo proceso organizavirno bfldai - kasdienis, nuotolinis, savaranki5kas.
16. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir pritaikytas

specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams pagrindinio ir vidurinio ugdymo, neformaliojo
vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programas.

17. Gimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: pagrindinio
ugdymo pasiekimrS pagrindinio iSsilavinimo, vidurinio ugdymo pasiekimr; mokymosi pasiekimq
paZymejimus; brandos atestatus ir jq priedus.

18. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitom4j4 ir kitas
sqpkaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4 savo veiklq grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
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II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI.
FUNKCTJOS, MOKYMoSI rASTEKIMUS ITETSINANdIU DoKUMENTU rsn.lvrnnas

19. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas.
20. Gimnazijos Svietimo veiklos rflSys:
20' 1. pagrindine veiklos rDsis - vidurinis ugdymas, kodas g5.31.20;
20.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
20.2.1 . pagrindinis ugdyrn as, kodas 8 5. 3 I . I 0;
20.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
20.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
20.2.5. Svietimui budingrl paslaugq veikla, kodas g5.60.
21. Kitos ne Svietimo veiklos rtsvs:
21 . 1. kitq maitinimo paslaugq teilkimas, kodas 56.29;
21.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo hrrto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20.
22' Gtmnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendrq,sias ir esmines dalykines kompetencijas, b[tinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjirai ir
savaranki5kam gyvenimui. Pletoti sociokult0ring ir pilietinq brand4 ugdyti tautini sq.moning*rn4bei
daugiakultfrriSkuma.

23 . Gimnazij os veiklos uZdaviniai :
23'l- uztikrinti kokybi5ka pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo

programq vykdymq
23'2. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
23.3. teikti mokiniams Svietimo pagalb4;
23.4. uLtrkrinti sveik4 saugi4 uZkertandi4keliq smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4.
24. Vykdydama pavestus uZdavinius, gimnazij a:
24.1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis,

atsiZvelgdama I vietos ir gimnazijos bendruomen6s reikmes, konkredius mokini[ ugdymo(si)
poreikius ir interesus, Svietimo stebdsenos, mokiniq pasiekimq t pafuangos vertinimo ugdymo
procese informacij4 pasiekimrl tyrimU gimnazijos veiklos isivertinimo ir iSorinio u.ttioi-o
duomenis, konkretina ir individualimojaugdymo turini;

24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdyrno programas
papildandius ir mokiniq poreikius tenkinandius Sirl programq modulius, neformaliojo vaik+ Svietimo
programas;

24'3. organtzuoja mokiniq mokym4si pagal visas gimnazijoje [gyvendinamas programas
taikydama Siuose Nuostatuose apibreZtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo bndrrr;

24-4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
24'5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimq brandos egzaminus Svietimo ir

mokslo minisko nustaqfta tvarka;
24.6. atlieka mokinio specialiqfq ugdymosi poreikiq pirmrni lvertinim6 organizuoja

mokinirL turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq ugdym4 Svietimo ir mokslo ministro nustatvta
tvarka;

24.7. sudarc palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini tautrni pilietini sqmoningum% patiotizmL daugiakulturi5kumq puoselejandioms
kult[rinq ir socialinE brand4 padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

24.8. teikia informacinE, psichologinp, socialing pedagoging, specialiqi4 pedagoginq,
specialiEjq pagalbq vykdo mokiniq sveikatos prieZiurfu profesin[ orientavimq vaiko minimatios
prieZi0ros priemones teises aktq nustagrt a fr arka;
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24.9. oryanizuoja tevrl (globejq rDpintoj$ pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, burelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

24.10. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacrjq
24.11. uZtikrina higienos norrnas, teises aktrl reikalavimus atitinkandiq sveik4 saugi4

mokymosi ir darbo aplinkq
24.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamE materialing baze

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;
24.13. organizuoj a mokiniq maitinim4 gimnazijoj e;
24.1 4. vie5ai skelbia informacij q apie gimnazij os veikl4;
24.15. atlieka kitas istat'r'mq ir kitqteises akfq nustagrtas funkcijas.
25. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo ir

mokslo ministro nustatvta tvarka.

III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

26. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, twi teisE:

26.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokl'rnosi metodus, uZtikrinandius kokybi5ka
ugdym4(si);

26.2.bendtadarbiauti su savo veiklai [takos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.3. savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos leidimu steigti filialus;
26.4. Svietimo ir mokslo ministo nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
26.5. [statymrl nustat5rta tvarka jungtis I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
26.6. gauti param4lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat5rta tvarka;
26.7. nustatyti teikiamrl Svietimo ar papildomrl paslaugq kainas, ilainius ir tadfus tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo [statymo bei kitrl istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;

26.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
27. Gimnazija privalo uZtikrinti geros kokybes Svietimq atvirum4 vietos bendruomenei

sudaryti mokiniams higienos normas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGAhIIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
28.1. direktoriaus patvirtint4strategini veiklos plan+ kuriam yra pritarusios gimnazijos

taryba ir Siautiq miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
28.2. direktoriaus patvirtint4metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi gimnazijos taryba;
28.3. direktoriaus patvirtint4 gimnazijos ugdymo planzu kuris yra suderintas su gimnazijos

taryba ir Siauliq miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
29. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas konkurso b[du ir i5 j,+

atleidZiamas savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos ar jos igalioto asmens teises
aktq nustatyta tvarka.

30. Gimnazijos direktorius atlieka tokias funkcijas:
30.1. suderinQs su Siautiq miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu,

tvirtina gimnazijos vidaus struktur4 gimnazijos darbuotojq pareigybiq sryaS4 nevir5ydamas
nustatyto didZiausio leistino parei gybiq skaidiaus ;

30.2. nustato gimnazijos strukhiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, firnkcijas, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui, gimnazijos struktiiriniq padalinie vadovrtr veiklos sritis;

30.3. tvirtina mokytojq kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptamaujandiojo
personalo pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises akttl nustafrta
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tvarka priima i darba ir atleidZia i5 jo gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines
nuobaudas;

30.4. priima mokinius Savivaldybds tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktq nustatyta tvarka;

30.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokytoj% kiq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenr5 aptarnaujandiojo personalo ir
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybE;

30.6. suderinEs su gimnazijos taryba, tvirtina gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
30.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s{ygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
30.8. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veikl4 materialinius ir intelektinius
iSteklius;

30.9. leidZia [sakrTmus, tikrina, kaip jie vykdomi;
30.10. sudaro teises aktqnustatlrtas komisijas, darbo ir metodines grupes;
30.11. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;
30.12. organizuoja gimnazijos dokumentq saugojim4ir valdym4teises aktq nustat5rta tvmka;
30.13. teises aktq nustatlrta tvarka valdo, naudoja gimnazijos hrrt4 le5as ir jais disponuoja;

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq
valdymqir naudojimq

30.14. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacij6
mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybE atestuotis ir organizuoja jq atestacij4
Svietimo ir mokslo ministro nustatlrta tvarka;

30.15. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4ir skatina jqveikl4;
30.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialinirtr paslaugrg sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;

30.I7 . atstovauj a gimnazij ai kitose institucijose;
30.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atiikti direktoriaus

pavaduotojui, strukhiriniq padaliniq vadovams;
30.19. vykdo kitas teises akfuose ir pareigybes apra5yme nustat5rtas funkcijas.
31. Gimnazijos direktorius atsako nZ tar, kad gimnazijoje bltq laikomasi Lietuvos

Respublikos [statymrl ir kitq teises akh6 uZ demokratini gimnazijos valdymq bendruomenes narirl
informavimq infonnacijos apie gimnazijos veikl4 skelbim4 tinkam4 funkcijq atlikimq nustatSrtq
tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq gimnazijos veiklos rezultatus, tsL gerq ir veiksmingq vaiko
minimalios prieZiuros priemoniq igyvendinim4.

32. Gimnazijoje molqrtojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupes ir metodine taryba.

33. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodine grupe
planuoja ugdymo twin[: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjtl dalykq,
dalykrl modulirg pasirenkamqjq dalykq galimos pasitlos; atrenka, integruoja ir derina dalykq
mokymo tutini; susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqiq dalykq planrl rengimo principq ir
tvarkos; parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptarrajq naudojimq ivertina ugdymo procese
mokiniq sukaupt4 patyrim6 susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo b[dq.
Konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq poreikiq
mokiniq ugdymo bendrosiose klasdse, pedagoginiq problemq sprendimo biidr4 ir darbo metodikos.
Dalyvauja diagnozuojant mokiniq pasiekimus. Aptaria mokiniq elgesio, jq lankomumo gerinimo,
mokymosi kr[vir1 optimalumo klausimus. Dalijasi geryJa patirtimi. Aptaria kvalifikacijos
tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais. Keidiasi informacija ir
bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupems. Bendradarbiauja su kitq mokyklq metodinemis
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grupemis. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Metodinir+ grupiq veiklq
organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyriq vedejai.

34. Gimnazijos metodines tarybos nariai yra metodiniq grupirl vadovai, skyriq vedeja;.
Metodine taryba nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, inicijuoja pedagoginiq inovacijq
diegim4 Gimnazijoje, bendradarbiavimq tarp metodiniq grupiU gerosios pedagogines patirties
sklaid6 bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis,
Svietimo pagalbos istaigomis, prireikus vertina molqrtojrl metodinius darbus ir praktinE veikle6
nustato mokytojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siulymus metodinems grupems del
veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo
gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narirl i5rinktas vadovas. Jos veiklq koordinuoja
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

35. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos
specialishS kuriq veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

36. Gimnazijos taryba yra auk5diausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba
telkia gimnazijos mokinir6 mokytojg teru (globej6 nipintojq) bendruomenE, vietos bendruomenE
demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda sprgsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti
teisdtiems gimnazijos interesams.

37. Girnnazijos taryba sudaroma i5 gimnazijoje nedirbandiq mokiniq tevq (globejrS
rdpintojq), mokytojg mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq. Gimnazijos tarybos nariq skaidiq ir
jos veiklos kadencijos trukmE nustato gimnazijos direktorius.

38. { gimnazijos tarybq lygiomis dalimis tevus (globejus, rupintojus) deleguoja klasiq tevq
(globejr& r[pintojq) komitetrl pirmininkq susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, mokinius -
mokiniq taryba, 1-3 vietos bendruomenes atstovrls - gimnazijos direklorius.

39. Gimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis
teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Gimnazijos direktorius gimnazijos tarybos posedZiuose gali
dalyvauti kviestinio nario teisemis.

40. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu gimnazijos
tarybos posedyje.

41. Gimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
41.1. teikia siiilymus del gimnazijos stateginiq tiksl% uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemonirg
41.2. pritaria gimnazijos shateginiam planui, metiniaffr gimnazijos veiklos planui,

gimnazijos nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems gimnazijos veikl4
reglame,ntuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direttoriaus;

47.3. teikia sitlymus gimnazijos direktoriui del gimnazijos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, gimnazij os vidaus struktEros tobulinimo ;

4 1 .4. kolegialiai svarsto gimnazij os le5r1 naudoj imo klausimus ;
41.5. i5klauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sitlymus gimnazijos direktoriui

del gimnazijos veiklos tobulinimo ;
41.6. teikia siulymus gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del

gimnazij os materialinio apriipinimo, veiklo s tobulinimo ;
41.7. svarcto molgrtojrg mokiniq ir tevq (globejq rdpintojq) savivaldos institucijrtr ar

gimnazijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sitilymus gimnazijos direktoriui;
41.8. teikia sifllyrnus del gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

sdygtt sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
4 1 .9. svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
42. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
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43. Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kartq per metus atsiskaito gimnazrjos
bendruomenei.

44. Mokytojq taryba - nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybes uZtikrinimo klausimams sprEsti. J4
sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriq ir kitrl padaliniq susijusiq
su ugdymu, vedejai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiuros specialistai, Svietimo
pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.

45. Mokytojq tarybai vadovauj a gimnazij os direktorius.
46. Mo$rtojq tarybos posedZius Saukia gimnazijos direktorius. Posedis yra teisdtas, jei jame

dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balsq dauguma.

47. Molcytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir gimnazijos
direktoriaus teikiamais klausimais.

48. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq
parlamentas. Jos nariq skaidiq ir jos veiklos kadencijos trukmg nustato gimnazijos direktorius.
Mokiniq savivaldos institucijos nariai yra renkami visuotiniu demokratiniq rinkimq btrdu. Mokiniq
parlamentui vadovauja jos narirl i5rinktas prezidentas. Mokinirl parlamentas inicijuoja ir padeda
organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines progftrmas, teikia sifilymus del
mokymo organizavimo, vaikrl neformaliojo Svietimo programq pletros, socialines veiklos,
organizuoja savanoriq judejim4 dalyvauja rengiant gimnazijos veikl4 reglamentuojandius
dokumentus, svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dei institucijos veiklos
organizavimo, deleguoja narius I gimnazijos taryb4.

49. Klases mokiniq tevq (globejq r[pintojq) savivald4 sudaro visq tos klases mokiniq tevai
(globejai, rnpintojai). Klases mokinir4 tevq (globejg r[pintojq) savivaldos institucijai vadovauja
susirinkimo i5rinltas vadovas. Klasiq mokiniq tevq (rdpintojq) savivaldos institucija aptaria su
klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio fu paZangumo, saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klases renginius, iSvykas, kurti
edukacinE aplink6 vykdyi profesin{ orientavim4 teikia sifllymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

50. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams ir jrl tevams (globejams, rupintojarns) akrualiais klausimais gimnazijos direktorius gali
organizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq rDpintojr$ savivaldos institucijq vadovq
pasitarimus.

vr. DARBUOTOJU PRTEMTMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJTMO
TVARKA IR ATBSTACIJA

51. Darbuotojai I darb4 gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustat;rta tvarka.

52. Gimnazrlos darbuotojams uZ darb4mokoma Lietuvos Respublikos [statymq ir kitq teises
aktq nustat5rta tvarka.

53. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyri4
vedejai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikacijq tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka.

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARJ(A,
FINAIISINES VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

54. Gimnazija patikejimo teise perduotq Siauliq miesto savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustat5rta tvarka.

55. Gimnazijos le5os:

KOPIJA Ti;iN,4'4'
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55.1. valstybes biudZeto specialiqjrl tiksliniq dotacijq Siautiq miesto savivaldybes biudZerui
skirtos lesos ir Siaulirl miesto savivaldybes biudZetole5os, rkittor pagal patvirtintas s4qratas;

55.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
55.3. fondq, organizacij% kitqjuridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bDdais

perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
55.4. kitos teisetu b[du igytos leSos.
56. Le5os naudojamos teises aktqnustatyta tvarka.
57. Gimnazija buhalterinE apskait4 organizuoja ir finansinE atskaitomybE tvarko teises aktu

nustatyta tvarka.
58. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustat5rta tvarka.
59. Gimnazijos veiklos prieZi[r4 atlieka Siautlq miesto savivaldybes vykdomoji institucija,

prireikus pasitelkiami i5oriniai vertintoj ai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

pritaria gimnazijos taryba,

savininko, gimnazijos

teises alctq nustat5rta tvarka.

Siaul iq miesto

,i:;

\  t lKO KRA

Tarybos sfirepriusr,f

,o^n{ffi,uru,
?a t3  -<s  2  -G t t


