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BIUDZETINES ISTAIGOS
VILNIAUS VYTAUTO DIDZ10JO GI]旺 NAZIJOS NUOSTATAI

ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus Vltauto DidZiojo gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai)

regiamentuoja biudZetines istaigos Vilniaus Vytauto DidZiojo gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising

form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, grupg,

tip4, pagrinding paskirtf, mokymo kalb4, mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, ruSis, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq i5davimo tvark4, Gimnazijos teises ir

pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo

tvark4 ir atestacijE, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolE, Gimnazijos veiklos

kontrolg.

2. Grmnazrjos oficialusis pavadinimas - Vilniaus Vytauto DidZiojo grmnazlja. trumpasis pavadinimas

- VVDG, Gimnazija iregistruota Juridiniq asmem+ registre, kodas 300134269.

3. Gimnazija isteigta 1915 metais pavadinimu Vilniaus lietuviq gimnazijos kurso pamokos pedagogq

tarybos posedZio 1915 m. spalio 9 d.( rugsejo 26) nutarimu Nr.l. Pedagogq tarybos posedZio l92l m.

rugpj[dio 22 d. nrttalimu Nr. 22 pavadinama Vytauto DidZiojo gimnazija. Svietimo liaudies komisaro 1940

m. spalio 1 d. lsakymu BA'{r. i02 Vytauto DidZiojo gimnazija pervadinama Vilniaus I vidurine mokykla

(Lietuvos centrinis valstybes archyvas F.391.Ap.S.8.392.P.318). Lietuvos TSR Svietimo ministro M.

Gedvilo 1957 m. gruodZio 14 d. isakymu Nr. 2022 Yllniaus I vidurinei mokyklai suteikiamas Antano

Vienuolio vardas. Svietimo ir mokslo ministro 1999 m. birZelio 11 d. isakymu Nr. 760 A. Vienuolio

vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu 2005 m.

geguZes 11 d. Nr. l-194 reorganizuota skaidymo budu padalijant i dvi Svietimo istaigas ir suteiktas

pavadinimas Vilniaus Vytauto DidZiojo gimnazljanuo 2005 m. rugsejo 1 d.

4. Grmnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.

6. Gimnazijos savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas - Konstitucijos

pr. 3, LT-09601 Vilnius.

7. Grmnazlios savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto savivaldybes

taryba.
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8. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencija:

8. 1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;

8.2. priima i darb4 Gimnazijos direktoriq ir ji atleidZia;

8,3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;

8.4. priima sprendim4 del Gimnazijos pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.5. priima sprendim4 del Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

8.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Siuose

Nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami raStu.

10. Gimnazijos veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo,

kulturos ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius.

11. Gimnazijos buveine - Augustijonq g. 8, LT-O1127 Vilnius.

12. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.

13. Gimnazijos tipas - gimnazija.

14. Grmnazijos pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazrla.

15. Mokymo kalba - lietuviq.

16. Mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymo (-si).

17. Gimnazijos mokymo proceso organizavimo bfldai - kasdienis, savaranki5kas, nuotolinis.

18. Gimnazija vykdo:

18.1. pagrindinio ugdymo (antrosios dalies) programq;

18.2. vidurinio ugdymo programq;

18.3. individualizuotas pagrindinio ugdymo antrosios dalies programas (pagal poreiki);

18.4. neformaliojo vaikq Svietimo programas.

19. Gtmnazija i5duoda Siuos mokymosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrqqdalf ir vidurinio

ugdymo program4 pasiekimus iteisinandius dokumentus :

19. 1. mokymosi pasiekimq paZymejim4;

19 .2. p agrtndinio u gdymo pasiekimq paZymej im4 ;

1 9.3. pagrindinio iSsilavinimo paZymejim4;

19.4. vidurinio ugdymo pasiekimq paiymejimq;

19.5. brandos atestat? ir brandos atestato pried4;

19.6. paiymq.

20. Grmnazrla yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom1E ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq, savo veikl4 grrndlia Lietuvos Respublikos
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Konstitucija ir kitais istatymais, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus

miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
G11旺NAZIJOS VEIKLOS SRITYSIR ROも YS,TIKSLAS,UZDAVINIAI,FUNKCIJOS,

MOKY:MOSI PASIEKIMiUS ITEISINANёlv DOKUM:ENTv ISDAVIMAS

21. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos ruSys (pagal Ekonomines veiklos r[Siq

klasifikatoriq (EVRK2), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriaus 20O7 m. spalio 31 d. isakymu Nr. D{-226 ,,Del Ekonomines veiklos ruSiq

klasifikatoriaus patvirtinimo") :

21.1. pagnndines Svietimo veiklos ruSys - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10, vidurinis ugdymas,

kodas 85.31.20;

27.2.kitos Svietimo veiklos ruSys:

21.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

21.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.521,

21.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

2I.2.4.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

22.Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

22.1. kttq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29 ;

22.2.ktta Zmoniq sveikatos prieZiflros veikla, kodas 86.90;

22.3. ouosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

22.4.blbliotekrl ir archyvq veikla, kodas 91.01;

22.5. valkt4 poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20.

23. Grmnazijos veiklos tikslai:

23.1. ugdfii ir puoseleti mokiniq dvasines ir fizines galias, bendr4sias ir esmines dalykines

kompetencij as atsiZvelgiant i kiekvieno mokinio individualum4;

23.2. paddti mokiniams suvokti ir priimti bendr4sias Zmogaus vertybes, puoseleti jo dor4, kaip bttin4

humanistines ir demokratines visuomenes gyvensenos pagrind4, mokyti atjautos, mandagumo ir

paslaugumo;

Z3.3.brandinti mokiniq k0rybinf m?stymq, savaranki5kum4 ir gebejim4 atsakyti uZ savo veiksmus;

23.4. ugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidZiandias tapti doru, siekiandiu Ziniq,

savaranki5ku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliediu;

23.5 pertelkti mokiniui lietuviq, tautines ir pasaulines kult[ros pagrindus, Siuolaikini moksio lygi

atitinkandias Zinias, technologijq pagrindus, ugdyti jo pilieting savimong, dorovines ir estetines nuostatas,
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-.-riucti lietuviq tautos, kra5to kult[ros tgstinum4, tapatybes i5saugojim4 ir nuolatin! dvasiniq bei

naterialiniq vertybiq kDrim4.

24. Grmnazij os veiklos uZdaviniai :

24.1. telkti mokiniams kokybi5k4 pagrindini ir vidurini i5silavinim4;

24.2. tenkrnti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius, teikti reikiam4 pagalb4;

24.3. uLtll<rinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4.

25. [gyvendindama jai pavestus uZdavinius Gimnazija vykdo Sias funkcijas:

25.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama i Gimnazijos bendruomenes reikmes, taip pat imokiniq poreikius ir interesus,

diferencij uoj a ir individu alizuoj a ugdymo turini ;

25.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo programas papildandius bei

mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;

25.3. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4, brandos egzaminus Svietimo ir mokslo

ministro nustatlta tvarka, i5duoda mokymosi pasiekimus fteisinandius dokumentus;

25.4. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organrzacrjoms, skatinandioms mokiniq dorovini,

pilietini, tautini s4moningum4, patriotizmq, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4, padedandioms

tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

25.5. teikia informacinE, psichologinE, socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging, specialiEj4

pagalbq, atlieka mokinitl sveikatos pneLlirq, profesini orientavim4 bei minimalios prieZi[ros priemones;

25.6. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdym4 teises aktq

nustatyta tvarka;

25.7. organrztoja tevq (kitq istatyminiq atstovq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

(klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas, ekspedicijas, s4skrydZius, kOrybines arteles, patirti ugdandias

dirbtuves ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

25. 8. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulej imui ;

25.9. lultrkrina higienos normas ir kitq teises aktq reikalavimus atitinkandi4 mokymosi ir darbo

aplink4;

25.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo standartais;

25 . I l . organizuoj a mokiniq maitinim4 Gimnazij oj e;

25.12. vie5ai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

25.13. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

26. Gimnazijos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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III SKYRIUS
GII旺NAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

21. Gimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas,

turi teisg:

27.1. sudaryti mokymo ir kitas sutafiis;

27.2. savrninko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos leidimu steigti filialus ir atstovybes;

27.3. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;

21.4. Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;

27.4. parrnkti mokymo metodus ir mokymo veiklos bldus, kurti naujus mokymo ir mokymosi

modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;

27.5.vykdyti neformaliojo vaikq Svietimo programas. parinkti mokymo metodus irugdymosi veiklos

bldus;

2T.5.bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

27.6. gafii paramQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

27.7 igyvendinti kitas teises aktuose nustatltas teises.

28. Grmnazij os privalo uZtikr inti:

28.1. sveik4, saugi4, uZkertandi4 ke1i4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams

aplink4;

28.2. kokybi5k4 ugdymo programq vykdym4;

28.3. atvirum4 vietos bendruomenei;

28.4. mokymo (-si) sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;

28.5. geros kokybes Svietimo ir ugdymo procesq;

28.6. vykdyi kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
GIM:NAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIM:ASIR VALDY:MAS

29. Gtmtazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

29.1. Gimnazijos strateginis planas, patvirtintas Gimnazijos direktoriaus, pritarus Gimnazijos tarybai

ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaiiotam asmeniui;

29.2. Gimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas Gimnazijos direktoriaus, pritarus Gimnazijos

tarybai;

29.3. Gimnazijos ugdymo planas, patvirtintas Gimnazijos direktoriaus, suderinus su Gimnazijos

taryba ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu;
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29.4.kiti GiⅡlnaz」 os vciЦlreguliuaantys tcises aktunuStttytatVarkaparcngti,suderinti ir pttvi五 inti

dokulnentai.

30.Gimnaz増激vadovauja direktorius,skiriamas penkCricms metams i parcigas vic6o konkurso bidu

ir atlcidziamas ig jЧ  savininkO tciscs ir pttcigas igyvcndinanこ ios institucijos Lictuvos Rcspublikos teises

aktu nuStatyta tVarka.

31.Vicζ as konkursas GimnazijOs direkoriaus parcigoms eiti skclbiamas teises aktu nustttyta tvarka

ir likus ne maZiau kaip 6 mencsiams iki GiIImazijOs direktoriaus vadovo kadcncijOs pabaigos.

32.GimnazijOs diК ktoriunli gali biti tik neprickaiこtingos rcputacijOs asmuo,kuriam atlihas

VadOVaVimO gViCtimO iStdgd kOmpCtCnCijЧ  VeltinimaS arbajam prilygintaS VCninimas gvictimo ir mokslo

ministrO nust江メa tvarka,jcigu asmuO vicnac ζvictimO istaigac vadOvo parcigas qo nc maЙ iau kaip 20

mctll.Asmuo priimamas 1 6victimo istdgos vadovo parcigasこ victimo ir mokslo ministro nustatメ atvTka,

pttikrinusjo gebejimus ttlikti pareigybes apragymc nust江 メas funkcijas.

33.Pasib江gus GimnazijOs diКktoriaus pcnkeri■ me“ kadencijai,jis iS pttcigЧ  ttlcidZiamas,igskyrus

江vqus,kaijis lainli vicれ kOnkurSlこ VietimO iStaigOS VadOVO pareigOmS eiti ir SkiriamaS i SViCtimO iStaigOS

vadovo parcigas nauj激 kadencijai.GimnazijOs dirchoriaus,baigOS pcnkcriЧ  mctt kadcncijl,turi tcis9

dalyVauti tOS p配 10S gVietimO iStaigOS Vieこ amC kOnkurSe direkOriauS parCigOmS Citi・

34.Jcigu pasibaigus penkeriЧ  mctll kadenc巧 激 GimnazijOs direkorius,kurio visos me“ veiЦ os

江 aSktttOS buVO iVenintOs gerai ir labai gerai,江 sisako dalyvauti vicgame konkursc tosこ vietimo iStaigOS

Gimnazlos diКktoriaus pttcigoms citi Tba jO ncldmi,csant galimybci,jam tcises aktll nustatメ a tvarka

turi biti paSi■ 1メOS iki paSkyrimO gVietim0 1St江 gOS VadOVu CitOS ttba ktOS pareigOS.

35。 Siuosc nuostttuosc ncaptani klausimtt susijO su GimnazijOs dircktoriaus skyrimu ir ttleidimu,

SprCndttiarlu teiSes aktu nuSt試 メa tVarka.

36.Direktorius yrapavaldus GimnazijOs savininko teises irprcigas igyvcndinanこi可滅institucijai bei

江skaitingas Gimnaz130S Savininko tciscs ir pttelgas igyvcndinanё i辱五instituclJal ir mcmi.

37.Direkoriaus kompetencija:

37.1.sudcrin9S Su Vilniaus miesto savivddybes adrmnistracijOs dircktoriumi ttjO igaliotu asmcniu,

tvi■ ina,GimnazijOs dttbuota■ pTcigybiu sγ a翡,ncvirgijant nustatメ o didZiausio lcistino pTcigybi■

skaiこ iaus;

37.2.tvinina GiIImttijOs vidaus struktirl, nustato GimnttijOs strukttriniЧ  padaliniЧ tikslus,

uttdavinius,funkcijas,dircktoriaus pavaduotaЧ  bei struktirini■ padaliniЧ  vadovЧ vciklos sritis;

37.3.vadovauJa GinmazijOs strttcginio planO ir mCtineS VeiЦ OS prOgramOS rengimui,jЧ

igyvcndinimui,organizuaa ir koordinuaa GimnazijOs veikll pavcstoms funkcijOms vykdメ i,uttdaviniams

igyVendinti;

37.4.Lictuvos RcspublikOs gvictimo istatymo nustttyta tvttka GimnazijOs tarybos pritarimu tvi■ ina

strttegini ir metini GimnazijOs vcidos planus;
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-'- : :r inina mokytojq, kitr+ ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnaujandio personalo

: ;,:\ :,U aprasymUS;

-:1.6. Lieruvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustaty.ta tvarka skiria i darb4 ir atleidlia

-i io mokl'tojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, skatina juos,

sprendZia darbo pareigq paZeidimo klausimus;

37.7. prlma mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo (-si)

sutartis teises aktq nustaty.ta tvarka;

37.8. ui, mokinio elgesio normq paLeidrmq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo poveikio

priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq lstatyme;

37.9. suderings su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos sistem4;

3l.IO. rupinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq mokyojq

paieSk4;

37 'lI. sudaro mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas visais su mokymusi

susijusiais aspektais ;

31.I2. Vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i savivaldybes

administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines prieZiiiros priemoniq vaikui skyrimo;

37 .13. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms vykdyti, uZdaviniams

igyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;

37.14. pagal kompetencij4 leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad bltq laikomasi

Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir istaigos nuostatq;

37.I1.pagal poreiki sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

31 .16. Gimnazijos vardu sudaro sutartis Gimnazijos funkcijoms vykdyti;

37.17. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

37.18. teises aktq nustatyta tvarka valdo ir naudoja Gimnazijos turt4, lelas; rupinasi intelektiniais,

materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimE;

37 .I9. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems

s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir
organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.20. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

37.21. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais istatyminiais atstovais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos

srityje;

3l .22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;



8

37.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

:erkiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bDtq teisingos;

31.24. uZtikrina racionalq ir taupq lesq bei turto naudojim4, veiksming4 mokyklos vidaus kontroles

sistemos sukiirim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

31.25. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie5ai paskelbia

savo metq veiklos ataskait4, parengtq pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro direktoriaus

metq veiklos ataskaitai nustatytus reikalavimus ;

37 .26. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus pavaduotojams,

kitiems darbuotojams;

31.21. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

38. Gimnazijos direktorius atsako uZ:

38.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Gimnazljoje, uZ demokratini

Gimnazijos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq vykdym4, nustatytq tikslq ir

uZdaviniq igyvendinim4, veiklos rezultatus, uL gerE ir veiksmingq vaiko minimalios prieZiflros priemoniq

iglvendinim4;

38.2. vie54 informacijos apie Gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas,

jq pasirinkimo gaiimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius

i5orinio vertinimo rezultatus, Gimnazijos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas ugdomosios veiklos

aktualijas, skelbim4;

38.3. savininko sprendimq iglvendinim4.

39. Grmnazijos mokltojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes ir

metodine taryba. Jq sudeti tvirtina Gimnazijos direktorius.

40. Metodines grupes sudaro vieno ar keliq giminingq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodinirl

grupir+ tikslas - tinkamai kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius. Metodinei grupei

vadovauja ir jos veiklq organiztoja grupes nariq i5rinktas metodininko arba eksperto kvalifikacij4 turintis

pedagogas (pirmininkas). Veiklos forma - pasitarimai, kurie protokoluojami pagal poreiki. Metodiniq

grupiq veikla organizuojama pagal Gimnazijos nustatytus veiklos prioritetus; jq veikl4 koordinuoja

pavaduotojai ugdymui.

41. Metodines grupes kompetencija:

41.1. planuoja ir aptaria ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst4),

mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo b[dus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patirti, kuri4

mokiniai sukaupia ugdymo procese;

4L2. prttaiko ugdymo turini mokiniq individualioms reikmdms;

41.3. nagrineja mokyojq prakting veikl4, pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas,

suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokiniq ir Gimnazijos paZangos;
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41.4. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitq mokyklq metodinemis grupemis;

41.5. aptaria specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq ugdymo, pagalbos teikimo ir palankios aplinkos

klrimo ypatumus, keidiasi savqja patirtimi.

41.6. teikia si[lymus metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdyrno organizavimo

gerinimo.

42. Grmnazijos metodiniq grupiq pirmininkai sudaro metoding taryb4. Metodines tarybos nariq

skaidius keidiasi priklausomai nuo metodiniq grupiq skaidiaus. Metodinei tarybai vadovauja metodines

tarybos nariq i5rinktas pirmininkas. Veiklos forma - susirinkimai, kurie organizuojami pagal Gimnazijos

direktoriaus isakymu patvirtintE metodines tarybos veiklos p1an4. Gali buti rengiami neplaniniai

susirinkimai, kuriuos turi teisg inicijuoti Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

metodines tarybos pirmininkas ar metodiniq grupiq pirmininkai nustatltais terminais. Sprendimai priimami

susirinkime dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Susirinkimai protokoluojami, susirinkimo protokol4

pasira5o metodines tarybos pirmininkas ir protokol4 sura5gs asmuo. Metodines tarybos veikl4 koordinuoja

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

43. Metodines tarybos kompetencij a:

43.1. nustato mokyojq metodines veiklos prioritetus;

43 .2. inicquoj a pedago giko s nauj oviq diegim4 Gimnazij oj e ;

43.3. inicijuoja bendradarbiavimq tW metodiniq grupiq, gerosios pedagogines patirties sklaid4,

bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organtzacljomis, Svietimo

pagalbos istaigomis;

43.4. prfuelkus vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikl4, nustato mokytojq kvalifikacijos

tobulinimo prioritetus ;

43.5. teikia metodinems grupems sifllymus del veiklos tobulinimo, Gimnazijos direktoriui - del

turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

44. Grmnazijoje sekmingam ugdymo turinio igyvendinimui yra sudaryta Vaiko geroves komisija

(toliau - Komisija). Komisija sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos teises aktais, reglamentuojandiais vaiko geroves komisijq veikl4 bendrojo ugdymo istaigose.

Komisija yra nuolat veikianti. Komisijq sudaro 10 nariq, komisijos nariq skaidius gali keistis. Pagrindine

Komisijos veiklos forma - posedZiai. Eiliniai posedZiai Saukiami du kartus per pusmeti. Prireikus gali buti

Saukiami neeiliniai posedZiai. Komisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip puse jos

nariq. Komisijai vadovauja pirmininkas - direktoriaus isakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas

ugdymui. Komisijos nutarimai priimami balsavimu paprasta posedyje dalyvaujandiq Komisijos nariq balsq

dauguma. Komisijos narys turi vien4 bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko

balsas.

45. Komisija vykdo Sias funkcijas:
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45.1. remdamasi Gimnazijos turimais isivertinimo ir kitais rodikliais reguliariai atlieka Gimnazijos

ugdymo ir ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Gimnazijos bendruomenes nariq tarpusavio santykiq ir kitrl

su vaiko gerove susijusiq aspektq analizE

45.2. rnprnasi pozityvaus Gimnazijos mikroklimato klrimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos

priemoniq igyvendinim4, teikia sitlymus Gimnazijos direktoriui del saugios ir mokymuisi palankios

aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio ir emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programq lgyvendinimo,
kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq;

45.3. organizuoja Gimnazijos bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos, vaikq

savirai5kos pletojimo ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo renginius

vaikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse Gimnazijoje

dirbantiems mokytoj ams ;

45.4. gavusi tevq (kitq istatyminiq globejq) sutikim4, atlieka pirminf vaikq speciatiqjq ugdymosi

poreikiq ivertinim4, prireikus, kreipiasi i miesto pedagoging psichologinE ar Svietimo pagalbos tarnyb4 del

vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos jiems

skyrimo Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

45'5. organizuoja ir koordinuoja mokymo (-si) / ugdymo (-si), Svietimo ar kitos pagalbos vaikui

teikim4, tariasi su tevais (kitais istatyminiais atstovais), mokyojais del jos turinio, teikimo formos ir budq;

45.6. organrzuoia ir koordinuoja Svietimo programrl pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq

ugdymosi poreikiq, tvarko specialiqjq ugdymosi poreikiq turindiq mokiniq apskait4 Gimnazijoje;

45.7 . vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
GII旺NAZIJOS SAVIVALDA

46. Gimnazljoie veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, mokytojq taryba, mokiniq

taryba ir tevq taryba.

47 . Gimnazijos taryba yra auk5diausia savivaldos institucija, telkianti Gimnazijos mokiniq, mokyojq,
tevq (kitq istatyminiq atstovq) ir vietos bendruomenes atstovus demokratiniam Gimnazijos valdymui,

padeda sprgsti Gimnazijai svarbius k-lausimus, atstovauti direktoriui teisetiems Gimnazijos interesams.

48. Gimnazijos taryb4 sudaro dvylika nariq. { Gimnazijos taryb4 renkami asmenys, atstovaujantys

tdvams, mokytojams, mokiniams ir vietos bendruomenei. Gimnazijos tarybos sudeti tvirtina Gimnazijos

direktorius. Gimnazijos tarybos nariu gali bDti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietimo

istaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misrjA. Gimnazijos tarybos nariu negali btti tos

padios Gimnazijos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.
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-19' 3 tevus (kitus istatyminius atstovus) deleguoja klasiq mokiniq tevq kitq istatyminiq atstovq taryba,
': mokytojus - mokytojq taryba, 3 mokinius - mokiniq taryba ir 3 bendruomenes narius arba gimnazijos
partnerius, remejus seniunijos sillymu.

50' Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams vienai kadencijai, papildoma tokia pat tvarka, kaip
ir renkama.

51' Likus ne maZiau kaip vienam menesiui iki Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos skelbiami
nauji Gimnazijos tarybos rinkimai. Pasibaigus Gimnazijos tarybos kadencijai, Gimnazijos taryba baigia
savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus naujai i5rinktai Gimnazijos tarybai.

52' Asmenys iGimnazijos taryb4 gali br.rti renkami ne daugiau kaip vienai kadencijai. pasibaigus

Gimnazijos nario dviejq metq kadencijai, jo igaliojimai nutruksta.

53' Nutr[kus Gimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo viet4 isrenkamas naujas narys,
atstovaujantis tevams (kitiems istatyminiams atstovams), mokytojams, mokiniams arba vietos
bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Gimnazijos tarybos narys iki veikiandios
Gimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

54' Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka ir atsaukia Gimnazijos tarybos
nariai slaptu balsavimu posedZio metu. Gimnazijos tarybos nari gali atsaukti juos isrinkg Gimnazijos
bendruomenes nariai. { at5aukto nario viet4 i5renkamas naujas narys iki veikiandios Gimnazijos tzrybos
kadencijos pabaigos.

55' Gimnazijos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos pian4 ir dokumentq valdymo taisykles
tvarko Gimnazijos tarybos sekretorius, i5renkamas i5 Gimnazijos tarybos nariq atviru balsavimu balsq
dauguma.

56' Pirmqii Gimnazijos tarybos posedi Saukia Gimnazijos direktorius, kitus - Gimnazijos tarybos
pirmininkas savo, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui iniciatyva arba Gimnazijos tarybos
nutarimu.

57 ' Gimnazijos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. prireikus gali brlti
kviediami dalyvauti Gimnazijos tarybos posedyje be balso teises kitq Gimnazijq savivaldos atstovai,
direktorius, mokytojai, mokiniq tevai (kiti istatyminiai atstovai) ir kiti asmenys. Gimnazijos tarybos posedis
yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 nari4.

58' Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq baisq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai,
skelbiamas pakartotinis balsavimas ir galutini sprendim4 priima Gimnazijos tarybos pirmininkas.

59. Gimnazijos taryba vykdo Sias funkcijas:

59'1' nustato Gimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo
organizavimo tvark4;

59'2' ptitatia Gimnazijos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Gimnazijos darbo tvarkos
taisyklems, derina ugdymo plan4;
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59'3' inicijuoja Gimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4;
59'4' telkia Gimnazijos bendruomeng Gimnazijos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja Gimnazijos

kultlr4;

59'5' kiekvienais metais vertina Gimnazijos direktoriaus metrl veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai (dalyviq
susirinkimui);

59'6' teises aktq nustatyta tvarka renka mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos
komisijos narius;

59'7' teikia siDlymq del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo ir globos
s4lygrl sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialius ir intelektinius isteklius;

59'8' pritaria Gimnazijos pajamq ir i5laidq s4matai, analizuoja [king, finansing veikl4;
59'9' svarsto nebiudzetiniq lesq kaupimo Gimnazijos s4skaitoje garimybes, teikia siDlymus der jqpaskirstymo ir panaudojimo 

;

59.10' reikia sillymus del mokytojq darbo kr[viq paskirstymo;
59'11' nagrineja ir vertina Gimnazijos psichologinio mikroklimato, demokratiniq santykiqformavim4si;

59'12' inicijuoja Gimnazijos, Seimos ir visuomenes bendradarbiavim4 , anarizuojabendradarbiavimo
galimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia siDlymus Gimnazijos vadovybei;

59'13' sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq Gimnazijos savivaldos institucijq ardirektoriaus kompetencij ai.

60' Gimnazijos taryba uz savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus jos narius rinkusioms
bendruomenes grupems: tevai (kiti istatyminiai atstovai) - tevq (kitq istatyminiq atstovq) susirinkime,
mokytojai - mokytojq tarybos posedyje, mokiniai - mokiniq susirinkime, vietos bendruomenes atstovai -juos delegavusiai bendruomenei.

6l' Gimnazijos tarybos atsiskaitymo formas ir budus nustato Gimnazijos taryba.
62. Gimnazij os raryb a p aleidi,iama:

62.1. rcikalaujant 2/3 Gimnazijos tarybos nariq;
62.2. likv iduoj ant Gimnazijq.

63' Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq profesiniams irbendriesiems ugdymo klausimams sprgsti, mokiniq lankomumo, jq asmenines paZangos, mokymosi irbuvimo kartu Gimn azljoje, emocines, fizines ir psichines sveikatos analizems, isvadoms ir Gimnazijos
Vaiko gerovds komisijos veiklq ataskaitoms i5klausyti.

64' Mokytojq taryb4 sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visiGimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiuros specialistai, svietimo pagalbqteikiantys speciaristai,
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oibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys ir direktoriaus leidimu kviesti

bendruomenes nariai.

65. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

66. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius ne maZiau kaip tris kartus per mokslo

metus.

67. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq.

Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

68. Mokytojq tarybos posedZiai yra protokoluojami. Protokol4 ra5o mokytojq tarybos sekretorius,

i5rinktas atviru balsavimu balsq dauguma.

69. Mokyojq taryba svarsto ir priima nutarimus Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

70. Mokiniq taryba - veikianti Gimnazijos savivaidos institucija, kuri sprendZia mokiniq isitraukimo

i aktyvias Gimnazijos bendruomenes veiklas, Gimnazijos strateginio siekio kurti erdvg, kurioje gera

mokytis ir biiti drauge igyvendinim4, tapti atsakingais Gimnazijos veiklq dalyviais klausimus. Mokiniq
tarybos prezidentas yra renkamas visq Gimnazijos I-IV gimnazijos klasiq mokiniq slaptu balsavimu.

71. Mokiniq taryba renkama dviejq metq vienai kadencijai.

72. Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq prezidentas.

73. { mokiniq taryb4 kiekviena klase i5renka po keturis mokinius: organizacines, socialines,

marketingo ir komunikacijos veikloms organizuotl. Siq veiklq grupes, balsq daugumos principu, slaptu

baisavimu i5renka keturis koordinatorius.

74. Mokiniq taryba veikia pagal Gimnazijos tarybos aprobuotus ir direktoriaus isakymu patvirtintus

Mokiniq tarybos nuostatus. Mokiniq tarybos veikios forma - susirinkimas.

75. Mokiniq prezidentas kviedia mokiniq tarybos susirinkimus ne rediau kaip du kartus per metus.

76. Mokiniq tarybos susirinkimas yra teisetas, jei jame dalyvauja nemaZiau kaip 51 proc. mokiniq
tarybos nariq.

77. Mokiniq tarybos susirinkimai protokoluojami pagal reikai4. Nutarimai priimami susirinkime

daiyvavusiq mokiniq tarybos nariq balsq dauguma.

78. Tevq taryba - veikianti Gimnazijos savivaldos institucija, kuri4 klasiq mokiniq tevq (kitq

istatyminiq atstovq) susirinkimuose (po du) i5rinkti asmenys.

79. Tevq tarybos veiklos forma - susirinkimas.

80. Ter't1 tarybai vadovauja balsq dauguma i5rinktas tel'r1 tarybos pirmininkas pirmame telrl tarybos

susirinkime. Tevq tarybos pirmininkas kviedia tevq tarybos susirinkimus ne rediau kaip du karlus per metus.

Tevq tarybos susirinkimas yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 50 proc. tevq tarybos nariq,

susirinkimai protokoluojami pagal reikal4.

81. Tel'q taryba renkama dviejq metq kadencijai. Tevq tarybos nariai renkami vienai kadencijai.
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82' Tevq tarybadalyvauja Gimnazijos strateginio planavimo procesuose, rupinasi mokiniq ugdymosi
s4lygomis, patardami padeda sprgsti mokiniq individualius specialiuosius poreikius.

83' Klasiq mokiniq tevai (kiti istatyminiai atstovai) su klases vadovu susirinkimuose aptaria
igyvendinim4 klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo, informacijos
gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klases renginius, isvykas, kurti edukacing aplink4,
vykdyti profesini orientavim4, teikia sirllymus tevq tarybai, Gimnazijos tarybai ir direktoriui.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA,

KVALIFIKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

84' Gimnazijos darbuotojai priimami i darb4 ir atleidLiami is darbo, jq vertinimas vykdomas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos svietimo istat5nnu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

85' Gimnazijos darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo
apmokejimo istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro isakymais ir kitais teises aktais.

86' GimnaziJos direktorius, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti darbuotojai
kvalifikaci-i4 tobulina Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimq,
Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

87' Gimnazijos moky'tojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojami Lietuvos Respublikos
istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZUOS TUR'TAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRiEZIURA

88' Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4 vilniaus miesro savivaldybes turt4, ji naudoja ir juo
disponuoja Lietuvos Respublikos fstatymq, vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

89. Gimnazijos le5os

89' 1' valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesro savivaldybes biudZetui skirtos
lesos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagai patvirtintas sEmatas;

89.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

89'3' fondq, organizacrjq, kitr+ juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitais teisetais btdais
perduotos leSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
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89.4.Htos teisetu bidu igメ Os l∝ Os.

90.Lё 6os naudaalnOs Lictuvos Rcspublikos tcisё s aktu nustatyta tvarka.

91.GillmazijOs buhaltcrinO apskaitl tVttko ir inansincs Operacijas atlicka Vilniaus lnicstO

savivaldybes biudzetine iStaiga"Biudttetini■
iStaigЧ  buhdtcrine apsk灘 ta“ .

92.Gimnttij° S VCiH° S priCZi・ η  atliCka VilniauS mieStO SaViValdybeS VykdOmaiinstitucijaLietuvos

RcspublikOs tcisOs aktu nustttyta tvarka,prircikus pasitelkdama i6orinius ve■
intqus.

93.GimnazlOs inansines veiklos kontr。 19 vykdo LictuvOs RcspublikOs vdstybes kOntroles igaliOtos

inStituCijOS ir Savininkas.GiIIInazijOs valstybini auditl atlicka Lictuvos RcspublikOs valstybes kOntrolё
.

GimnazijOs vciЦ os ir i6o艶 s finansini auditO atlieka vilniaus lniesto savivddybes kOntrolierius

(SaViValdybOS kOntr01eS ir auditO tarnyba).GilnnaZ10S VidauS auditaS atliCkalllaS VadovauJantis LictuvOs

RespublikOs vidaus kOntroles ir vidaus audito lstatymu ir kitds vidaus auditl Кglamcntuaanこ iais teises

aktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAIVIOSIOS NUOSTATOS

94.hbrmacija visuOmcnci apie GiIImttijOs veikll tcihama GimnttijOs intemctO svctainejc

WWW・ Vytaut° didZl° J°・VilniuS・ lrn・ lt,prirCikuS teiSOS aktu nuStayta tvarka GimnazijOs savininkO intcrnctO

svetainqc.

95. :Prancgin■ ai, kuriuOS rCnliantis LictuvOs ReSpublikOS tCiSeS aktaiS ar giais Nuostatais reikia

paSkelbti ViCgai,Skelbianu VdStybeS llnones Rcgistru ccntro clckioninialne leidintte,,JuridiniЧ
 aslncnЧ

viegi praneginilai“
.

96.GinmazijOs nuOstatus,jЧ pakcitimus,papildymus tvinina Gimnaz」 Os savininkO teiscs ir ptteigas

igyvendinanё iai institucija.

97.GimnaZij° S nuOStattl pildymO ar kCitimO iniCittyVOS tCis9 turi GimnazijOs savininkO tcises ir

pttCigaS igyVCndinanこ iai institucija,GinmaZijOS dirCktorius ir GimnazijOs taryba.

98.GiIImaZija reOrganiZuaalna,likViduqalna ar pC■ Varkolna,GillimazijOs struktiros pcnvarka

vykdoma Lietuvos teises aktq nustatyta tvarka.
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