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I. BENDROSIOSNUOSTATOS
1. SiaulirlStasioSakauskiogimnazijosnuostatai(toliau- Nuostatai)reglamentuojaSiauliq
Stasio Sakauskio gimnazijos (toliau - gimnazija) teisinE form4 priklausomybE,savininkq,
savininkoteisesir pareigasigyvendinandi4institucijqir
jos kompetencij4buveinE,mokyklosgrupQ,
tip4 pagrindinEpaskirti mokymo kalba mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo
budus, veiklos teisinl pagrindq sritis, rD5is,tiksl6 uZdavinius,funkcijas, vykdomas Svietimo
programas,mokymosipasiekimqiteisinimo dokumentqi5davim4 gimnazijosteisesir pareigas,
veiklos organizavim4ir valdymq savivaldq darbuotojqpriemim4 i darb4 jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacijqleSrlSaltinius,jq naudojimotvarkq ir finansinesveiklos kontrolE,gimnazijos
veiklos prieZiiirq reorganizavimo,likvidavimo ar perfvarkymotvark4.
2. Gimnazijosoficialusispavadinimas- Siauliq Stasio Sakauskio gimnazija,trumpasis
pavadinimas- Stasio Salkauskiogimnazija.Gimnazija iregistruotaJuridiniq asmenq registre,
k o d a s- 1 9 0 5 3 1 4 1 8 .
3. Mokyklaisteigta1938m. rugsejoI d.
4. Gimnazijosteisineforma- biudZetineistaiga.
5. Gimnazijospriklausomybe- savivaldybes
mokykla.
6. Gimnazijossavininkas- Siauliqmiestosavivaldybe,kodas 111109429,adresas:Vasario
16-osiosg. 62,LT-7 6295 Siauliai.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto
savivaldybes
taryba(toliau- Savivaldybes
taryba).
8. Gimnazijossavininko teisesir pareigasigyvendinanti institucija sprendZiaLietuvos
Respublikos biudZetiniq istai& istatyme, kituose [statymuose ir Siuose Nuostatuosejos
kompetencijai priskirtusklausimus.
9. Gimnazijos
g. 3,LT-7628SSiauliai.
buveine:S. Salkauskio
10.Gimnazijosgrupe bendrojougdymomokykla.
11.Mokl&los tipas- gjnnazlja.
12. Gimnazijospagrindinepaskirtis- gimnazrjostipo gimnazija,kodas31251100.
13.Mokymokalba- lietuvirl
14.Mokymosiformos- grupinioirpavienio mokyrnosi.
15.Mokymoprocesoorganizavirno
bfldai- kasdienis,nuotolinis,savaranki5kas.
16. Gimnazijavykdo pagrindiniougdymo antrosiosdalies,vidurinio ugdymoir pritaikytas
specialiqiqugdymosiporeikiqturintiemsmokiniamspagrindinioir vidurinio ugdymo,neformaliojo
vaikq ir suaugusiqjq
Svietimoprogramas.
17. Gimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus:pagrindinio
ugdymo pasiekimrSpagrindinioiSsilavinimo,vidurinio ugdymo pasiekimr; mokymosipasiekimq
paZymejimus;
brandosatestatus
ir jq priedus.
18. Gimnazija yra vie5asisjuridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitom4j4ir kitas
sqpkaitasLietuvosRespublikosiregistruotuose
bankuose,atributik4 savoveiklq grindZiaLietuvos
RespublikosKonstitucija,Lietuvos Respublikosistatymais,Lietuvos RespublikosVyriausybes
nutarimais,Svietimoir moksloministroisakymais,kitais teisesaktaisir SiaisNuostatais.
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II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS,TIKSLAS, UZDAVINIAI.
FUNKCTJOS,MOKYMoSI rASTEKIMUS ITETSINANdIU DoKUMENTU rsn.lvrnnas
19.Gimnazijosveiklossritis- Svietimas.
20. GimnazijosSvietimoveiklosrflSys:
20'1.pagrindine
veiklosrDsis- vidurinisugdymas,kodasg5.31.20;
20.2.kitos SvietimoveiklosruSys:
20.2.1. pagrindinisugdyrnas,kodas85.3I .I 0;
20.2.2.sportinisir rekreacinis
Svietimas,
kodas85.51;
20.2.3.kulturinisSvietimas,
kodas85.52;
20.2.4.kitas,niekurkitur nepriskirtas,
Svietimas,
kodasg5.59;
20.2.5.Svietimuibudingrlpaslaugq
veikla,kodasg5.60.
21.Kitosne Svietimoveiklosrtsvs:
21.1.kitq maitinimopaslaugqteilkimas,
kodas 56.29;
21.2. nuosavoarba nuomojamojonekilnojamojohrrto nuoma ir eksploatavimas,kodas
68.20.
22' Gtmnazijosveiklos tikslas - pletoti dvasines,intelektinesir fizines asmensgalias,
bendrq,sias
ir esminesdalykineskompetencijas,
b[tinas tolesniammokymuisi,profesineikarjirai ir
savaranki5kam
gyvenimui.Pletotisociokult0ringir pilietinqbrand4 ugdyti tautini sq.moning*rn4bei
daugiakultfrriSkuma.
23. GimnazijosveiklosuZdaviniai
:
23'l- uztikrinti kokybi5ka pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo
programqvykdymq
23'2. sudarytis4lygasmokiniamsnuolattenkintipaZinimoir savirai5kosporeikius;
23.3.teikti mokiniamsSvietimopagalb4;
23.4.uLtrkrintisveik4 saugi4uZkertandi4keliqsmurto,prievartosaprai5komsir Zalingiems
iprodiamsaplink4.
24. VykdydamapavestusuZdavinius,gimnazija:
24.1.vadovaudamasi
Svietimoir moksloministrotvirtinamomisbendrosiomisprogramomis,
atsiZvelgdamaI vietos ir gimnazijos bendruomen6sreikmes, konkrediusmokini[ ugdymo(si)
poreikius ir interesus,Svietimo stebdsenos,mokiniq pasiekimq t pafuangosvertinimo ugdymo
procese informacij4 pasiekimrl tyrimU gimnazijos veiklos isivertinimo ir iSorinio u.ttioi-o
duomenis,konkretinair individualimojaugdymo turini;
24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdyrno programas
papildandiusir mokiniq poreikiustenkinandius
Sirlprogramqmodulius,neformaliojovaik+ Svietimo
programas;
24'3. organtzuojamokiniq mokym4sipagal visas gimnazijoje [gyvendinamasprogramas
taikydamaSiuoseNuostatuose
apibreZtas
mokymoformasir mokymoprocesoorganizavimobndrrr;
24-4.sudaromokymosutartisir vykdojose sutartusisipareigojimus;
24'5. vykdo pagrindiniougdymo pasiekimqpatikrinimq brandosegzaminusSvietimoir
mokslominisko nustaqftatvarka;
24.6. atlieka mokinio specialiqfq ugdymosi poreikiq pirmrni lvertinim6 organizuoja
mokinirL turindiq specialiqjqugdymosiporeikiq ugdym4 Svietimoir mokslo ministro nustatvta
tvarka;
24.7. sudarcpalankias s4lygasveikti mokiniq organizacijoms,skatinandiomsmokiniq
dorovini tautrni pilietini sqmoningum%patiotizmL daugiakulturi5kumq puoselejandioms
kult[rinq ir socialinEbrand4padedandioms
tenkinti saviugdosir savirai5kosporeikius;
24.8. teikia informacinE,psichologinp, socialing pedagoging,specialiqi4 pedagoginq,
specialiEjqpagalbq vykdo mokiniq sveikatosprieZiurfuprofesin[ orientavimq vaiko minimatios
prieZi0rospriemonesteisesaktqnustagrt
a fr arka;
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24.9. oryanizuojatevrl (globejq rDpintoj$ pageidavimujq mokamaspapildomaspaslaugas
(klubus,burelius,stovyklas,ekskursijasir kita) teisesaktqnustatytatvarka;
24.10.sudarosqlygasdarbuotojams
tobulinti savokvalifikacrjq
24.11. uZtikrina higienos norrnas,teises aktrl reikalavimusatitinkandiqsveik4 saugi4
mokymosiir darboaplinkq
24.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamE materialing baze
vadovaudamasi
Svietimoir moksloministropatvirtintaisteisesaktais;
24.13.organizuoja mokiniq maitinim4gimnazijoje;
24.14. vie5aiskelbiainformacijq apiegimnazijos veikl4;
24.15.atliekakitasistat'r'mqir kitqteisesakfqnustagrtas
funkcijas.
25. Mokiniams i5duodamimokymosi pasiekimusiteisinantys dokumentai Svietimo ir
moksloministronustatvtatvarka.
III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
26. Gimnazija,igyvendindamajai pavestustiksl4 ir uZdavinius,atlikdamajai priskirtas
funkcijas,twi teisE:
26.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokl'rnosi metodus,uZtikrinandiuskokybi5ka
ugdym4(si);
26.2.bendtadarbiauti
su savoveiklai[takosturindiaisfiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.3.savininkoteisesir pareigasigyvendinandios
institucijosleidimusteigtifilialus;
26.4. Svietimoir mokslo ministo nustatytatvarka vykdyti Saliesir tarptautiniusSvietimo
projektus;
26.5.[statymrlnustat5rta
tvarkajungtis I asociacijasir dalyvautijq veikloje;
26.6. gautiparam4lietuvosRespublikoslabdarosir paramosistatymonustat5rta
tvarka;
26.7. nustatyti teikiamrl Svietimoar papildomrl paslaugqkainas, ilainius ir tadfus tais
atvejais,kai LietuvosRespublikosSvietimo[statymobei kitrl istatymqnustatytatvarkajq nenustato
Vyriausybearbasavininkoteisesir pareigasigyvendinantiinstitucija;
26.8.naudotiskitomisteisesaktqsuteiktomisteisemis.
27. Gimnazijaprivalo uZtikrinti geros kokybes Svietimq atvirum4 vietos bendruomenei
sudarytimokiniamshigienosnormasatitinkandias
ugdymosis4lygas.
IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGAhIIZAVIMAS IR VALDYMAS
28. Gimnazijosveikla organizuojama
pagal:
28.1.direktoriauspatvirtint4strateginiveiklosplan+ kuriamyra pritarusiosgimnazijos
tarybair Siautiqmiestosavivaldybes
vykdomojiinstitucijaarjos igaliotasasmuo;
28.2.direktoriauspatvirtint4metiniveiklosplanq,kuriamyra pritarusigimnazijostaryba;
28.3. direktoriauspatvirtint4gimnazijosugdymoplanzukuris yra suderintassu gimnazijos
tarybair Siauliqmiestosavivaldybes
vykdom4jainstitucijaar jos igaliotu asmeniu.
29. Gimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas konkurso b[du ir i5 j,+
atleidZiamassavininkoteisesir pareigasigyvendinandiosinstitucijosar jos igalioto asmensteises
aktq nustatytatvarka.
30. Gimnazijosdirektoriusatliekatokiasfunkcijas:
30.1.suderinQs
su Siautiqmiestosavivaldybes
vykdom4jainstitucijaar jos igaliotuasmeniu,
tvirtina gimnazijos vidaus struktur4 gimnazijos darbuotojq pareigybiq sryaS4 nevir5ydamas
nustatytodidZiausioleistinopareigybiq skaidiaus
;
30.2. nustatogimnazijosstrukhiriniqpadaliniq tikslus, uZdavinius,firnkcijas, direktoriaus
pavaduotojougdymui,gimnazijosstruktiiriniqpadalinievadovrtr
veiklos sritis;
30.3. tvirtina mokytojq kitq ugdymo procesedalyvaujandiqasmenqir aptamaujandiojo
personalopareigybiqapra5ymus,
LietuvosRespublikosdarbokodekso ir kitq teisesakttl nustafrta
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tvarkapriima i darbair atleidZiai5 jo gimnazijosdarbuotojus,skatinajuos, skiriajiems drausmines
nuobaudas;
30.4.priima mokiniusSavivaldybds
tarybosnustatytatvarka,sudaromokymosutartisteises
aktqnustatytatvarka;
30.5.vadovaudamasis
istatymaisir kitais teisesaktais,gimnazijosdarbotvarkostaisyklese
nustato mokytoj% kiq ugdymo procesedalyvaujandiqasmenr5aptarnaujandiojopersonaloir
mokiniqteises,pareigasir atsakomybE;
30.6.suderinEs
su gimnazijostaryba,tvirtina gimnazijosdarbotvarkostaisykles;
30.7. sudaromokiniamsir darbuotojamssaugiasir sveikatainekenksmingas
darbo s{ygas
visaissu ugdymuir darbususijusiaisaspektais;
30.8. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniamsigyvendinti, analizuojair vertina gimnazijos veikl4 materialiniusir intelektinius
iSteklius;
30.9.leidZia[sakrTmus,
tikrina,kaipjie vykdomi;
30.10.sudaroteisesaktqnustatlrtas
komisijas,darboir metodinesgrupes;
30.11.sudarogimnazijosvardusutartisgimnazijosfunkcijomsatlikti;
30.12.organizuojagimnazijosdokumentqsaugojim4irvaldym4teisesaktqnustat5rta
tvmka;
30.13.teisesaktq nustatlrtatvarkavaldo, naudojagimnazijoshrrt4 le5asir jais disponuoja;
r[pinasi intelektiniais,materialiniais,finansiniais,informaciniaisiStekliais,uZtikrinajq optimalq
valdymqir naudojimq
30.14.rupinasidarbuotojqprofesiniutobulejimu, sudarojiems sqlygaskelti kvalifikacij6
mokytojamsir kitiemspedagoginiams
galimybEatestuotisir organizuojajq atestacij4
darbuotojams
Svietimoir moksloministronustatlrtatvarka;
30.15.inicijuojagimnazijossavivaldos
institucijqsudarym4irskatinajqveikl4;
30.16. bendradarbiaujasu mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiandiomisistaigomis,teritorinepolicijos, socialinirtrpaslaugrgsveikatos
istaigomis,vaiko teisiq apsaugostarnybomisir kitomis institucijomis,dirbandiomisvaiko teisiq
apsaugossrityje;
30.I7. atstovauj
a gimnazijai kitoseinstitucijose;
30.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatytatvarka gali pavesti atiikti direktoriaus
pavaduotojui,strukhiriniqpadaliniqvadovams;
30.19.vykdo kitasteisesakfuoseir pareigybesapra5ymenustat5rtas
funkcijas.
31. Gimnazijos direktorius atsako nZ tar, kad gimnazijoje bltq laikomasi Lietuvos
Respublikos[statymrlir kitq teisesakh6 uZ demokratini gimnazijos valdymq bendruomenesnarirl
informavimq infonnacijos apie gimnazijosveikl4 skelbim4 tinkam4 funkcijq atlikimq nustatSrtq
tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq gimnazijos veiklos rezultatus, tsL gerq ir veiksmingq vaiko
minimalios prieZiurospriemoniqigyvendinim4.
32. Gimnazijojemolqrtojqmetodineiveiklai organizuotisudaromosmokytojq metodines
grupesir metodinetaryba.
33. Metodinesgrupesnariaiyra vienoar keliq mokomqjqdalykqmokytojai.Metodinegrupe
planuoja ugdymotwin[: aptariamokiniq mokymosi poreikius ir susitariadel mokomqjtl dalykq,
dalykrl modulirg pasirenkamqjqdalykq galimos pasitlos; atrenka, integruoja ir derina dalykq
mokymo tutini; susitariadel ilgalaikiq ir trumpalaikiqmokomqiqdalykq planrlrengimoprincipq ir
tvarkos;parenkavadoveliusir mokymopriemones,aptarrajqnaudojimq ivertina ugdymoprocese
mokiniq sukaupt4 patyrim6 susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangosvertinimo b[dq.
Konsultuojasitarpusavyje,taip pat su Svietimopagalbosspecialistaisdel specialiqjqporeikiq
mokiniq ugdymobendrosiose
klasdse,pedagoginiqproblemqsprendimobiidr4ir darbometodikos.
Dalyvauja diagnozuojantmokiniq pasiekimus.Aptaria mokiniq elgesio,jq lankomumogerinimo,
mokymosi kr[vir1 optimalumo klausimus. Dalijasi geryJa patirtimi. Aptaria kvalifikacijos
tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais. Keidiasi informacija ir
bendradarbiauja
su kitomis metodinemisgrupems.Bendradarbiaujasu kitq mokyklq metodinemis
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grupemis.Metodinei grupei vadovaujagrupesnariq i5rinktasvadovas.Metodinir+grupiq veiklq
organizuojair koordinuojaugdymoskyriqvedejai.
34. Gimnazijosmetodinestarybosnariai yra metodiniq grupirl vadovai, skyriq vedeja;.
Metodinetarybanustatomokytojq metodinesveiklos prioritetus,inicijuoja pedagoginiqinovacijq
diegim4 Gimnazijoje,bendradarbiavimq
tarp metodiniq grupiU gerosiospedagoginespatirties
sklaid6 bendradarbiavim4
su mokytojq asociacijomis,
kitomis nevyriausybinemisorganizacijomis,
Svietimopagalbosistaigomis,prireikus vertina molqrtojrl metodiniusdarbus ir praktinEveikle6
nustatomokytojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus,teikia siulymus metodinemsgrupemsdel
veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo
gerinimo. Metodinei tarybai vadovaujatarybosnarirl i5rinktasvadovas.Jos veiklq koordinuoja
direktoriauspavaduotojasugdymui.
35. Ugdymo turinio formavimo,ugdymoprocesoorganizavimobei pedagoginiqinovacijq
diegimo klausimais gimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos
specialishS
kuriq veikla susijusisu nagrinejamu
klausimu,pasitarimus.
V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA
36. Gimnazijostarybayra auk5diausioji
gimnazijossavivaldosinstitucija.Gimnazijostaryba
telkia gimnazijosmokinir6mokytojg teru (globej6 nipintojq) bendruomenE,
vietos bendruomenE
demokratiniamgimnazijosvaldymui, padedasprgsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti
teisdtiemsgimnazijosinteresams.
37. Girnnazijos taryba sudaromai5 gimnazijoje nedirbandiq mokiniq tevq (globejrS
rdpintojq),mokytojg mokiniq ir vietosbendruomenes
atstovq.Gimnazijostarybosnariq skaidiqir
jos veikloskadencijostrukmEnustatogimnazijosdirektorius.
38. { gimnazijostarybqlygiomis dalimistevus (globejus,rupintojus)deleguojaklasiq tevq
(globejr&r[pintojq) komitetrl pirmininkq susirinkimas,mokytojus - mokytojq taryba, mokinius mokiniq taryba,1-3 vietosbendruomenes
atstovrls- gimnazijosdireklorius.
39. GimnazijostarybosposedZiaikviediami ne rediaukaip du kartus per metus.Posedis
teisdtas,jei jame dalyvauja ne maZiaukaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqjqbalsq dauguma. Gimnazijos direktorius gimnazijos tarybos posedZiuosegali
dalyvautikviestinionario teisemis.
40. Gimnazijos tarybai vadovaujapirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu gimnazijos
tarybosposedyje.
41. Gimnazijostarybaatliekatokiasfunkcijas:
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,teikiamiemsgimnazijosdirettoriaus;
47.3. teikia sitlymus gimnazijos direktoriui del gimnazijos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, gimnazijos vidausstruktErostobulinimo;
41.4.kolegialiaisvarstogimnazijosle5r1naudojimo klausimus;
41.5.i5klausogimnazijosmetinesveiklosataskaitasir teikia sitlymus gimnazijosdirektoriui
del gimnazijosveiklostobulinimo;
41.6.teikia siulymusgimnazijossavininkoteisesir pareigasigyvendinandiaiinstitucijaidel
gimnazijos materialinioapriipinimo,veiklos tobulinimo;
41.7. svarctomolgrtojrg mokiniq ir tevq (globejq rdpintojq) savivaldosinstitucijrtrar
gimnazijosbendruomenes
nariq iniciatyvasir teikia sitilymusgimnazijosdirektoriui;
41.8. teikia sifllyrnusdel gimnazijosdarbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo
sdygtt sudarymo,talkina formuojantgimnazijosmaterialinius,finansinius ir intelektinius i5teklius;
4 1.9. svarstogimnazijosdirektoriausteikiamusklausimus.
42. Gimnazijostarybosnutarimaiyra teiseti,jei jie neprie5tarauja
teisesaktams.
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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
profesiniamsir bendriesiemsugdymo bei ugdymo kokybes uZtikrinimo klausimamssprEsti.J4
sudarogimnazijosdirektorius,direktoriauspavaduotojas
ugdymui,skyriqir kitrl padaliniq susijusiq
su ugdymu,vedejai,visi gimnazijojedirbantysmokytojai,sveikatosprieZiurosspecialistai,Svietimo
pagalb4 teikiantys specialistai,bibliotekininkai,kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.
45. Mokytojq tarybaivadovauja gimnazijos direktorius.
46. Mo$rtojq tarybosposedZius
Saukiagimnazijosdirektorius.Posedisyra teisdtas,jei jame
dalyvaujadu treddaliaimokytojq tarybosnariq. Nutarimai priimami posedyjedalyvavusiqnariq
balsqdauguma.
47. Molcytojq taryba svarsto ir priima nutarimusteises aktq nustatytaisir gimnazijos
direktoriausteikiamaisklausimais.
48. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq
parlamentas.Jos nariq skaidiq ir jos veiklos kadencijostrukmg nustatogimnazijos direktorius.
Mokiniq savivaldosinstitucijosnariai yra renkamivisuotiniu demokratiniqrinkimq btrdu. Mokiniq
parlamentuivadovaujajos narirl i5rinktasprezidentas.Mokinirl parlamentasinicijuoja ir padeda
organizuoti gimnazijosrenginius,akcijas,vykdyti prevencinesprogftrmas,teikia sifilymus del
mokymo organizavimo, vaikrl neformaliojo Svietimo programq pletros, socialines veiklos,
organizuoja savanoriq judejim4 dalyvauja rengiant gimnazijos veikl4 reglamentuojandius
dokumentus,svarstogimnazijosdirektoriausteikiamusklausimus,susitariadei institucijosveiklos
organizavimo,deleguojanariusI gimnazijostaryb4.
49. Klasesmokiniq tevq (globejq r[pintojq) savivald4sudarovisq tos klasesmokiniq tevai
(globejai,rnpintojai). Klasesmokinir4tevq (globejg r[pintojq) savivaldosinstitucijai vadovauja
susirinkimo i5rinltas vadovas.Klasiq mokiniq tevq (rdpintojq) savivaldos institucija aptaria su
klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio fu paZangumo,saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus,padedaorganizuotiklasesrenginius,iSvykas,kurti
edukacinEaplink6 vykdyi profesin{orientavim4teikia sifllymusGimnazijostarybaiir direktoriui.
50. Mokiniq ugdymo organizavimo,elgesio,lankomumo,saugumouZtikrinimo ir kitais
mokiniamsir jrl tevams(globejams,rupintojarns)akrualiaisklausimaisgimnazijosdirektoriusgali
organizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq rDpintojr$ savivaldosinstitucijq vadovq
pasitarimus.
vr. DARBUOTOJU PRTEMTMASI DARBA, JU DARBO APMOKEJTMO
TVARKA IR ATBSTACIJA
51. DarbuotojaiI darb4gimnazijojepriimami ir atleidZiamii5jo LietuvosRespublikosdarbo
kodeksoir kitq teisesaktq nustat;rtatvarka.
52. Gimnazrlosdarbuotojams
uZ darb4mokomaLietuvosRespublikos[statymqir kitq teises
aktq nustat5rta
tvarka.
53. Gimnazijos direktorius,jo pavaduotojasugdymui, ugdym4 organizuojandiqskyri4
vedejai ir mokytojai atestuojasiir kvalifikacijq tobulina Svietimoir mokslo ministro nustatyta
tvarka.
VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARJ(A,
FINAIISINES VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA
54. GimnazijapatikejimoteiseperduotqSiauliqmiestosavivaldybesturt4 valdo,naudojair
disponuojajuo pagal istatymusSavivaldybestarybossprendimqnustat5rta
tvarka.
55. Gimnazijosle5os:
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55.1.valstybesbiudZetospecialiqjrltiksliniq dotacijqSiautiqmiestosavivaldybesbiudZerui
skirtoslesosir Siaulirlmiestosavivaldybes
biudZetole5os,
rkittor pagalpatvirtintass4qratas;
55.2.pajamosuZteikiamaspaslaugas;
55.3.fondq,organizacij%kitqjuridiniq ir fiziniq asmenqdovanotosar kitaip teisetaisbDdais
perduotosleSos,tikslinespaskirtiesleSospagalpavedimus;
55.4.kitosteisetub[du igytosleSos.
56.Le5osnaudojamos
teisesaktqnustatyta
tvarka.
57. GimnazijabuhalterinEapskait4organizuojair finansinEatskaitomybE
tvarko teisesaktu
nustatytatvarka.
58. Gimnazijosfinansineveiklakontroliuojamateisesaktqnustat5rta
tvarka.
59. Gimnazijosveiklos prieZi[r4 atliekaSiautlqmiestosavivaldybesvykdomoji institucija,
prireikuspasitelkiamii5oriniaivertintojai.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

pritaria gimnazijos taryba,
savininko, gimnazijos

teisesalctqnustat5rtatvarka.
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