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Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos
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KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEvIdIAUS GIMNAzIJoS NUoSTATAI

l

I SKYRIUS

I

BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

-

Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos nuostatai (toliau

reglamentuoja Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos (toliau

-

Nuostatai)

Mokykla) teising form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Mokyklos

grupg, tip4, pagrindinE

ir

kitas paskirtis, mokymo kalb4, mokymosi formas, mokymo proceso

organizavimo bfldus, vykdomas Svietimo programas, i5duodamus i5silavinimq

ir

mokymosi

pasiekimus iteisinandius dokumentus, veiklos teisinipagrind4, veiklos sritis, ruSis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemim4

i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turtE, l65as, jq naudojimo tvarkq,

finansines veiklos kontrolg, Mokyklos veiklos prieZitr4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas
trumpasis pavadinimas

-

-

Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazija,

Kupi5kio L.Stuokos-Gucevidiaus gimnazija. Mokykla iregistruota Juridiniq

asmenq registre, kodas 190043194.
3. Mokyklos isteigimo data

-

I 678-01 -0

LVIA, f . 669, ap. 2, b. 332.1 .54 -57). Mokykla
4. Mokyklos teisine forma

-

5. Mokyklos priklausomybe

6. Mokyklos savininkas

-

I

(pagrindas

- Valstybinio istorijos archyvo paiyma

savo veikl4 pradejo 1 995 -05-3 I .

biudZetine istaiga.

-

savivaldybes istaiga.

KupiSkio rajono savivaldybe, adresas: Vytauto

g.2, LT-40115

Kupi5kis.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija
savivaldybes taryba, kuri

-

Kupi5kio rajono

:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
7.2. nustato mokiniq priemimo

i Mokykl4 tvark4;

7.3. skiria ipareigas ir i5 jq atleidLia Mokyklos direktoriq;
7.4. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del Mokyklos

7.6. skiria
igaliojimus;

ir atleidLia likvidatoriq

filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
arba sudaro likvidacing komisijq

ir

nutraukia jos

L
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7.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme

ir

kituose teises

aktuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveine

- Vytauto g.21, LT-40115

9. Mokyklos grupe

- bendrojo

10. Mokyklos tipas

-

Kupi5kis.

ugdymo mokykla, kodas -3120.

gimnazija'

11. Mokyklos pagrindine paskirtis

-

gimnazijos tipo gimnaziia-

l2.KitaMokyklos paskirtis - gimnazijos tipo suaugusiqiq gimnazija.

bfldai

-

-

lietuviq.

13.

Mokymo kalba

14.

Mokymosi forma

-

grupinio

ir pavienio mokymosi. Mokymo

proceso organizavimo

kasdienis, nuotolinis, savarankiSkas, neakivaizdinis.
15.

Vykdomos Svietimo programos: neformaliojo vaikq Svietimo programa, pagrindinio

ugdymo antrosios dalies programa, pagrindinio ugdymo antrosios dalies individualiztotaprograma,

vidurinio ugdymo programa, suaugusiqjq pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa, suaugusiqiq
vidurinio ugdymo programa.
16.

Mokykla i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus

Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
17. Mokyklayravie5asis

juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir Mokyklos

pavadinimu, galintis tureti antspaud4 su Kupi5kio rajono savivaldybes herbu ir Mokyklos pavadinimu,

atsiskaitomqq

ir kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo

veikl4 grindZiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq Vaiko teisiq konvencija,
Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo
ministro lsakymais, Kupiskio rajono savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais

ir

Siais

Nuostatais.

II SKYRIUS
MoKyKLoS vErKLoS sRrTys IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVITL{, FU_NKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
18.

Mokyklos veiklos sritis

-

Svietimas, kodas 85.

Mokyklos Svietimo veiklos ruSys pagal galiojanti Ekonomines veiklos r[Siq
klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos generalinio
19.

direktoriaus:
19.1. Mokyklos pagrindine Svietimo veiklos r[Sis

-

pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

vidurinis ugdymas, kodas 85.3 I .20.
19.2. Kitos Svietimo veiklos

ruSYs:

19.2.1. kultflrinis Svietimas, kodas 85.52;
19.2.2- sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
1g.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

t
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19.2.4.Svietimui btrdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19.3. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
19.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.3.3. bibliotekq

ir archyvq veikla, kodas 91.01;

19.3.4. muziejq veikla, kodas 91.02;
19.3.5. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.3.6. kitq, niekur kitur nepriskirtq, narystes organizacijq veikla, kodas 94.99;
19.3.7. transportui b[dingq paslaugq veikla, kodas 52.2.;
19.3.8. poilsiautojq ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, kodas 55.20;

19.3.9. istaigos maSinq

ir

irangos, iskaitant kompiuterius, nuoma

ir

i5perkamoji nuoma,

kodas 77.33.

- pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti
aktyvq, kflrybing4, atsaking4, savaranki5k4 pilieti, igrjusi bendr4sias ir esmines dalykines
kompetencijas, bUtinas mokymuisi vis4 gyvenim4 bei sekmingai profesinei karjerai ir socialinei
20. Mokyklos veiklos tikslas

integracijai.
21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

21.1. uZtikinti kokybi5k4 neformaliojo vaikq Svietimo, pagrindinio

ir vidurinio ugdymo

progftrmq vykdym4;

2t.2. te*inti mokiniq paZinimo, ugdymosi, savirai5kos ir kitus poreikius;
21.3. teikti mokiniams reikiam4 Svietimo ir kit4 pagalb4;
21.4. uLrik,rtnti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams, aplink4.
22. Y ykdy dama j ai pavestus uZdavinius, Mokykla atlieka Sias funkcij

as

:

22.1. formuoja ir igyvendina ugdymo turini vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis ir Ugdymo planais, atsiZvelgdama i
vietos

ir

Mokyklos bendruomends reikmes, mokiniq poreikius

ir

interesus, Svietimo steb6senos

rodiklius, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacijE, pasiekimq tyrimus,
mokyklos veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenis;
22.2. vykdo mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

22.3. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrininn4, brandos egzaminus, kitq
pasiekimq patikrinim4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.4. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kultlring
padedandioms tenkinti saviugdos

ir savirai5kos poreikius;

ir

socialing brand4,

t,
4

22.5. teikia profesinio orientavimo

ir Svietimo informacinE, psichologing, socialing

@agoging, specialiqjE pedagoging, specialiqi4 pagalbq, vykdo vaiko minimalios prieZiflros
priemones;

22.6. atlieka pirmini mokiniq specialiqiq ugdymosi poreikiq, kylandiq ugdymo(-si) procese,

ivertinimq, prireikus, kreipiasi

i Kupi5kio

r.

Svietimo pagalbos tarnyb4 del mokiniq specialiqiq

ugdymosi poreikiq fvertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos jiems skyrimo Svietimo

ir mokslo ministro nustatlrta tvarka;

22.7. pasirenka nuosekli4, ilgalaikg, socialines

ir emocines kompetencijas ugdandi4

prevencing programg, apimandiq patydiq, smurto, alkoholio, tabako

ir kitq psichik4 veikiandiq

medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos gyvensenos skatinim4 ir sudaro sqlygas kiekvienam mokiniui

nuolat joje dalyvauti, iglvendindama Svietimo

ir mokslo ministro patvirtintas

rekomendacijas del

smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;

22.8. dalyvauja Svietimo

ir

mokslo ministerijos

ar kifi+ Svietimo

institucijq

organizuoj amuose ugdymo pasiekimq tyrimuose;

22.9. inicijuoja, kuria

ir

dalyvauja Svietimo paslaugas pletojandiuose, ugdymo kokybg,

mokiniq pasiekimus gerinandiuose projektuose;
22.10.Svietimo kokybei gerinti vykdo Svietimo stebdsenq, tyrimus, Mokyklos veiklos
pasiekimq vertinim4 ir
isivertinim4, mokytojq ir Svietimo pagalbos specialisq atestacij4, mokymosi

kita;

22.11. organizuoja Mokyklos bibliotekos darb4 atsiZvelgdama

i mokiniq ir mokytojq

poreikius, vykdydama informacines ir edukacines funkcijas Mokyklos bibliotekoje;
22.12. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui ir

jq kvalifikacijos tobulinimui;

22.13. uZtikrina teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi

ir

darbo

aplink4;

22.14. kuria ir turtina ugdymo(-si) aplinkas;
22.15. organizuoja ir vykdo mokiniq paveZejim4 teises aktq nustatyta tvarka;
22.16. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

22.17. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.
23. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
24. Mokykla, igyvendindama

jai

pavest4 tiksl4

ir uZdavinius,

atlikdama

jai

priskirtas

funkcijas, turi teisg:
24.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir veiklos bldus, uZtikrinandius geros kokybes Svietim4;

r
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24.2. kurti naujus mokymo

ir

mokymosi modelius, inicijuoti, vykdyti

ir

dalyvauti

savivaldybes, Salies ir tarptautiniuose Svietimo projektuose ir programose;

24.3. bendradarbiauti su fiziniais
nustatSrta tvarka

ir juridiniais

asmenimis, organizacijomis, istatymq

jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

24.4. gauti paftlm4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.5. teikti projektq paraiSkas papildomiems finansiniams ir kitiems iStekliams pritraukti;
24.6. teikti atlygintinas paslaugas teises aktq nustatyta tvarka;

24.7. V,reiptis i Kupi5kio rajono savivaldybes tarybq del Mokyklos nuostatq papildymo ar
keitimo;
24.8. naudotis kitomis teisemis, kurios neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams

ir

kitiems teises aktams.
25. Mokyklos pareigos:

25.1. firil<rinti Mokyklos tikslq

ir

uZdaviniq igyvendinim4, funkcijq atlikim{, ugdymo

programq vykdymq, geros kokybes Svietim4;

25.2.uixih,rrnti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliE smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4;

25.3. uliilcinti, kad kiekvienas mokinys nuolat dalyvautq bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
smurto, alkoholio, tabako

ir kitq psichik4

veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos

gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo

ir

mokslo ministro patvirtintas

rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo Mokykloje;

25.4. sukurti saugi4 aplinkq, kad mokiniai bfltq apsaugoti nuo smurto Mokykloje ir jos
teritorijoje, ivairiq tipq patydiq, pastebejus smurt4 ar patydias imtis veiksmq Mokykloje nustatyta
tvarka;
25.5.

fitikrinti mokymo

sutardiq sudarym4 ir jose numatytq isipareigojimq vykdym4;

25.6. vykdyti veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4;

25.7. uiiil<rinti atvirum4 vietos bendruomenei, vieSai skelbti informacijE apie Mokyklos
veikl4;
25.8. vykdyti Mokyklos nuostatq ir kitq teises aktq reikalavimus.

26. Mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, mpintojq) teises, pareigas
reglamentuoj a Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
27. Mokyklos veikla organizuoj am a pagal

ir

atsakomybg

I
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27.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini planq, kuriam yra pritarg Mokyklos taryba

ir Krryi5kio rajono savivaldybes administracijos direktorius

ar

jo igaliotas asmuo;

27.2. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba;

27.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo

plarr,q,,

suderint4 su Mokyklos taryba ir

KupiSkio rajono savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu;

27.4.kittts lokalius teises aktus (tvarkas, apra5us, taisykles, reglamentus ir pan.).

28. Mokyklai vadovauja direktoriaus. Direktoriq vieSo konkurso b[du
penkeriems metams skiria

ir

i5

jq

atleidZia,

jo

!

pareigas

pareigybes apraSym4 tvirtina Kupi5kio rajono

savivaldybes taryba teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kupi5kio rajono
savivaldybes tarybai.
29. Direktorius:

29.I. vadovauja Mokyklos strateginio, metinio veiklos plano, Svietimo

programq,

Mokyklos ugdymo planq, rekomendacilq del smurto prevencijos igyvendinimo Mokykloje priemoniq
igyvendinimui rengimui, juos tvirtina, vadovauj

29.2. tvirtina Mokyklos struktflr4

a

ir

jq vykdymui;
pareigybiq s4ra54, nevir5ijant Kupi5kio rajono

savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

29.3. analizuoja Mokyklos veiklos

ir

valdymo i5tekliq blklg, stebi, analizrrcja, vertina

Mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus, inicijuoja Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
29.4. teises aktq nustatyta tvarka skiria

ir

atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis bei aptarnaujantipersonal4, tvinina jq pareigybiq apra5ymus;
29 .5 .

leidZia isakymus, kontroliuoj

aj

q vykdym4;

29.6. ulilkrrna bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq

laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, sveikE,
uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms
29.7 . uZtil<rina pedagoginio
j

q kvalifi kacij os tobulinimui

saugiE,

ir Zalingiems iprodiams aplink4;

ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sudaro s4lygas

;

29.8. r[pinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, uZtikrina

jq

optimalq valdym4 ir naudojim4, kontroliuoja, kaip laikomasi darbq ir civilines saugos reikalavimq;
29.9. pldtoja bendradarbiavim4 su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), palaiko rySius su

Mokyklos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, rdmdjais, Svietimo istaigomis ir
kitomi s or ganizacijomis

;

29.10. uztikrina ger4
Mokykloje;

ir

veiksming4 vaiko minimalios prieZiflros priemoniq vykdym4

v
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29.11. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios

ir vidutines prieZilros istatymo

nustatyta

nzrka kreipiasi i Kupi5kio rajono savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines
prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo;
29 .12. atstovauj a

Mokyklai kitose institucij ose;

29.13. sudaro Mokyklos vardu sutartis;
29.14. rengia Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4, kiekvienais metais teikia j4

svarstyti Mokyklos bendruomenei

ir Mokyklos tarybai bei paskelbia vie5ai;

29.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

29.16. imasi priemoniq, kad laiku bfitq suteikta pagalba mokiniui, kuris patyrd smurt4,
prievart4, seksualini ar kitokio pobldZio i5naudojimE ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

29.I7. atlieka kitas teises aktuose ir Mokyklos direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas
funkcijas.

30. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq

ir kitq teises aktq

laikym4si Mokykloje, uZ demokratini Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4,
tinkamE funkcijq atlikim4, nustatytq Mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos
rezultatus, Mokyklos hnansing, fiking veikl4, turto naudojimE ir disponavim4 juo, veiksming4 vaiko

minimalios ar vidutines prieZilros priemoniq igyvendinim4.
31. Mokyklos direktoriui sergant, i5vykus

i komandiruotg,

atostogq metu arba nesant

Mokykloje del kitq pateisinamq prieZasdiq jo funkcijos vykdomos Mokyklos direktoriaus pareigybes
apra5yme nustatyta tvarka.

32. Ugdymo kokybes ir veiksmingumo ugdymo procese uZtikdnimui sudaromos mokytojq
metodine taryba ir mokomqjq dalykq metodines grupes.

33. Metodine taryba - nuolat veikianti Mokyklos institucija, organizuojanti mokytojq
metoding veikl4.
33.1. Metoding taryb4 sudaro skirtingq mokomqlq dalykq metodiniq grupiq pirmininkai ir
Mokytoj q taryboj e i5rinktas Metodines tarybos pirmininkas.
33.2. Metodinei tarybai vadovauja, jos veikl4 organizuoja Metodines tarybos pirmininkas.
Metodines tarybos sudetis atnaujinama kai keidiasi mokytojai, vadovaujantys metodinei grupei;

33.3. Metodines tarybos posedZiai vyksta ne maZiau kaip tris kartus per metus. Prireikus
gali bflti Saukiamas neeilinis Metodines tarybos posedis;
33.4. Metodines tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau du treddaliai
nariq, nutarimai priimami atviru balsavimu, posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma;
33.5. Metodines tarybos susirinkimus kviedia Metodines tarybos pirmininkas.
34. Metodines tarybos kompetencijos ir igaliojimai:
34.1. rengia Metodines tarybos darbo plan4 metams;

I
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34.2. vadovaudamasi Bendrosiomis ugdymo programomis, Bendraisiais ugdymo planais,

rrrnno mokiniq Ziniq ir pasiekimq vertinimo principus;
34.3. numato ugdymo turinio planavimo principus ir rekomendacijas;

34.4. inicijuoja naujq ugdymo metodq bei btidq taikym4 mokytojq darbe, numato
mokomqjq dalykq integravimo galimybes;
34.5. teikia pasillymus ir rekomendacijas direktoriui del etatq skaidiaus ir struktfiros;
3

4.6. or ganizuoj a metodines patirties sklaid4;

34.7. teikia si{ilymus direktoriui del vadoveliq ir mokymo priemoniq uZsakymo;
34.8. padeda adaptuotis naujai pradejusiems dirbti mokytojams;
34.9. aptaria ir teikia siiilymus del mokytojq kvalifikacijos tobulinimo programos.

35. Mokykloje veikia metodines grupes. Metodine $upe
sudaro to paties ar giminingq mokomqjq dalykq mokytojai.

-

Mokyklos institucija, kuri4

36. Metodinei grupei vadovauja Metodines grupes pirmininkas. Pirmininkas isrenkamas
dviejq mokslo metq kadencijai. Metodines grupes posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau
kaip puse grupes nariq. Sprendimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
37. Metodines grupes kompetencijos ir igaliojimai:
37.1. planuoja ir organizuoja metodines grupes veikl4;

37.2. analizuoja mokiniq ugdymosi rezultatus ir parenka mokymo priemones bei metodus
ugdymo kokybei gerinti;
37.3. planuoja grupes nariq kvalifikacijos tobulinim4, teikia rekomendacijas mokytojui del
atestacijos;
37.4. aprobuoja mokytojq parengtus pasirenkamqiq dalykq, dalykq moduliq ir neformaliojo
Svietimo programas ir planus, mokomqjq dalykq ilgalaikius planus;
37.5. dalyvauja ir teikia pasi0lymus rengiant Mokyklos ugdymo plan4;
3 7.

6. inicij uoj a renginiq, konkursq, v ariybq organizavimq;

37.7. bendradarbiauja su Mokyklos biblioteka uZsakant vadovelius, komplektuojant
bibliotekos fond4, organizuojant mokiniq ir mokytojq informaciniq gebejimq ugdym4, planuojant ir
vykdant mokiniq projekting veikl4;
37.8. organizuoja mokytojq savo darbo isivertinim4 ir ivertinim4;

37.9. teikia sillymus Metodinei tarybai, Mokytojq tarybai, Mokyklos tarybai ugdymo
proceso tobulinimo klausimais ir atsiskaito uZ atlikt4 darbq Metodinei tarybai.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
38. Mokyklos taryba (toliau

-

Taryba) yra auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija,

sudaryta i5 mokiniq, mokytojq, tdvq (globejq, rUpintojq) ir vietos bendruomends atstovq.

I
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39. Taryba telkia Mokyklos mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rupintojq) ir vietos
Mokyklai
bcndr,omeng demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda kolegialiai nagrineti ir sprqsti
alonlius klausimus, direktoriui atstovauti teisetiems Mokyklos interesams, atliekanti visuomeninq
Mokyklos valdymo PrieZitr4'
40. Tarybos nariu gali

bfti

asmuo, turintis Ziniq bei gebejimq, padedandiq siekti istaigos

negali buti tos padios
lgyvendinti Mokyklos misd4. Mokyklos tarybos nariu
tarnautojai.
Mokyklos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes
41. Tarybos sudetis: keturi Mokykloje nedirbantys mokiniq tevai (globejai, rupintojai),

strateginiq tikslq

ir

renkami
keturi mokyojai, keturi mokiniai, vienas Kupi5kio bendruomends atstovas. Tarybos nariai
dvejq metq kadencijai.

TarybE tevus (globejus, ropintojus) deleguoja tevai bendro klases srauto tdvq
balsq dauguma)
susirinkimo metu (balsq dauguma), mokytojus - Mokytojq taryba (atviru balsavimu,
atstovq
mokinius Mokiniq parlamentas (atviru balsavimu, balsq dauguma).Vietos bendruomenes
42.

I

-

deleguoja Mokyklos direktorius.

jei
43. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip 3 kartus per metus. Posedis yra teisetas,
ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqiq balsq

jame dalyvauja

dauguma. Esant reikalui, gali

Tarybos

btti

susauktas neeilinis Tarybos posedis.

i5rinktos
44. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujai
posedyje. Pirmininkas kviedia Tarybos posedZius, jiems pirmininkauja, ruo5ia medLiag4,

dauguma pirmame
kviedia reikiamus asmenis. Tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu, balsq
nauj ai

i5rinktos Tarybos posedyje.
a5. I Tarybos posedZius gali bflti kviediami mokytojai, mokiniq tevai (globejai, rupintojai),

administracijos atstovai

ir kiti su Mokyklos bendruomenos veikla susijusiq istaigq, organizacijq

atstovai, kurie nera Tarybos nariai.
46. Mokyklos direktorius gali dalyvauti Tarybos posedZiuose be teises balsuoti.

47. Mokyklos direktorius

i5 naujo teikia svarstyti tuos Tarybos sprendimus,

kurie

priestarauja Mokyklos veiklq reglamentuojantiems dokumentams ar kitiems teises aktams.
48. Taryba:

4g.1. teikia sifilymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq

ir jq

igyvendinimo

priemoniq;
plan4,
48.2. svarsto Mokyklos strategini planq, Mokyklos metini veiklos planQ, ugdymo
teikiamus
Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklq reglamentuojandius dokumentus,

Mokyklos direktoriaus;
savo
4g.3. kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia

sprendim4 del ataskaitos Kupiskio rajono savivaldybes tarybai;

//o
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4t.4. teikia sillymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

\to\tlos

vidaus strukttiros tobulinimo;

48.5. pasirenka Mokyklos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4, analizuoja
isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

i mokytojo pareigas

48.6. deleguoja atstovus stebetojo teisemis dalyvauti pretendentq
atrankoje;
48.7. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;

48.8. teikia sillymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo;

48.9. svarsto Mokyojq, Metodines tarybos, Mokiniq parlamento

ar

Mokyklos

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus Mokyklos direktoriui;

48.10. teikia sifllymus del saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo;

48.11. renka narius

i Mokyklos Mokytojq ir pagalbos mokiniui

specialistq atestacijos

komisij4 (negali btti renkami mokiniai);
48.12. vykstant konkursui

i Mokyktos direktoriaus

pareigas, teikia kandidatus i konkurso

komisij os sudeti teises aktq nustatyta tvarka;
48.13. turi teisg gauti informacij4 apie Mokyklos veikl4;
48.14. vykdo kitas teises aktais Tarybos kompetencijai priskirtas funkcijas.

49. Tarybos pirmininkas kas metai pateikia Tarybos veiklos ataskait4 visuotiniame
Mokyklos bendruomenes nariq susirinkime.

50. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

51. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams

ir

bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius, visi

Mokykloje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvaujantys asmenys. I posedZius gali

bfti kviediami kitq

savivaldos institucijq atstovai.

52. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojq tarybos sekretoriq renka

Mokyojq tarybos nariai pirmame naujq mokslo metq Mokytojq tarybos posedyje.
53. Mokytojq taryba dirba vadovaudamasi Mokytojq tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina

Mokyklos direktorius.
54. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams
rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Esant reikalui, gali

bfti

ir ne

Saukiamas neeilinis Mokytojq tarybos

posedis. PosedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Mokytojq tarybos nariq.

Nutarimai priimami atviru balsavimu, dalyvavusiq nariq balsq dauguma, jei balsai pasiskirsto po
lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso Mokytojq tarybos pirmininkui.
55. Mokytojq taryba svarsto

direktoriaus teikiamais klausimais.

ir

priima nutarimus teises aktq nustatytais

ir Mokyklos

///
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56. Mokytojq taryba:
56.1. inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;

56.2- dalyvauja planuojant Mokyklos veikl4, formuoja

ir

koreguoja Mokyklos veiklos

tikslus;

56.3. svarsto ir vertina ugdymo programtl igyvendinim4, mokiniq ugdymosi rezultatus.
56.4. arralizuoja mokiniq mokymosi krtivius, specialiqiq poreikiq mokiniq ugdymosi
problemas ir teikia siulymus joms sprgsti;
56-5. arralizuoja mokiniq pamokq lankomum4, mokiniq individualios paZangos pasiekimus,

nepatenkinamq pasiekimq prieZastis ir teikia siulymus mokiniq pasiekimq gerinimui;
56-6. analizuoja neformaliojo vaikq Svietimo organizavimq ir teikia si[lymus jo gerinimui;

56.7. aptaria pedagogines veiklos tobulinimo budus, mokytojq metodines

ir

dalykines

kompetencijos ugdymo galimybes;

56.8. teikia Mokyklos direktoriui, mokytojq atestacijos komisijai siulymus del mokytojq

kvalifikacijos tobulinimo;
56.9. atviru balsavimu renka atstovus i Taryb4;
56.10. turi teisg gauti i5 Mokyklos administracijos vis4 informacijq apie Mokyklos veikl4;

56.11. analizuoja, kaip vykdomi veiklos

ir

ugdymo planai, svarsto

ir teikia

Mokyklos

tarybai pasillymus del ugdymo plano.
57. Mokykloje

veikia mokiniq savivaldos institucija

-

Mokiniq parlamentas, kuris

atstovauja mokiniq interesams, sprendZia mokiniams aktualias problemas, kartu formuoja jaunimo

politik4, kuria jauki4 Mokyklos aplink4, skatina ir ugdo pilietiskum4.
58. Mokiniq parlamento narius renka

I-IV klasiq mokiniai klasiq mokiniq susirinkimuose.

Mokiniq parlamentui vadovauja Mokiniq parlamento, atviru balsavimu, balsq dauguma, i5rinktas
Mokiniq parlamento pirmininkas (posedyje dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai jos nariq).
Mokiniq parlamento pirmininko kadencijos trukme

-

vieni metai.

59. Mokiniq parlamentas savo veikl4 organizuoja pagal Mokiniq parlamento nuostatus,
patvirtintus Mokyklos direktoriaus.
60. Mokiniq parlamentas:

60.1. inicijuoja

ir

padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas,

vykdyi prevencines

programas;
60.2. teikia siulymus del mokymo organizavimo, neformaliojo Svietimo programq pldtros,
socialines veiklos;
60.3. dalyvauja rengiant Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, ugdymo planus,

programq projektus ir teikia siulymus del jq igyvendinimo;
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60.4. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius

i

Mokyklos

tarybq;
60.5. inicijuoja projektus, programas jaunimo uZimtumo klausimais;
60.6. uL savo veikl4 atsiskaito visuotiniame mokiniq susirinkime vienE kart4 per mokslo

t

metus.

61. Mokyklos mokiniq prezidentas renkamas visuotiniuose mokiniq
Prezidentas atstovauja Mokyklos mokiniq bendruomeng Savivaldybes

ir

Salies mokiniq savivaldos

renginiuose bei teikia pasillymus mokiniq parlamentui. Prezidento kadencija
62. Klases mokiniq tevq (r[pintojq) savivaldos institucija

-

rinkimuose.

-

dveji metai.

klases mokiniq tevq komitetas

renkamas klases mokiniq tevq (globejq, rupintojq) susirinkime. Klases mokiniq tevq (globejq,

mpintojq) komitetui vadovauja klases mokiniq tevq i5rinktas komiteto pirmininkas. Klases mokiniq
tevq komitet4 sudaro trys nariai.
63. Klases mokiniq tevq (globejq, rupintojq) komitetas padeda klases kuratoriui organizuoti

klases renginius, iSlykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini orientavim4, teikia sifilymus

Tarybai ir I ar direktoriui.
64. Mokyklos savivaldos institucijq veikl4 reglamentuoja Mokyklos nuostatai.

VI SKYRIUS
JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
DARBA,
PRIEMIMAS
DARBUOTOJU
I
ATESTACIJA
65. Mokyklos darbuotojus priima

i

darb4

ir

atleidlia i5 darbo Mokyklos direktorius

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
66. Mokyklos darbuotojams uL darbEmokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

67. Mokytojai

ir

Svietimo pagalb4 mokiniui teikiandiq specialistq atestacija vykdoma

Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro nustatyta

tvarka. Mokyklos vadovai

pedagoginiai darbuotojai kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo

ir kiti

ir mokslo ministro

nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
JU
NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS,
KONTROLE IR IUbTYXT,OS VEIKLOS PRIEZIURA
68. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
69. Mokyklos le5q Saltiniai:
69.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos le5os

ir Kupi5kio rajono savivaldybes biudZeto

165os, skiriamos pagal

69.2. pqamos uZ teikiamas paslaugas;

patvirtintas s4matas;

lj
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69.3. fondq, organizacijq, kitq

juridiniq ir fiziniq

asmenr+ dovanotos ar

kitaip teisetais budais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
69.4. kitos teisetu btdu igytos leSos.
70. Mokyklos le5os naudojamos teises aktq nustat5rta tvarka.

*

I

71. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka. Mokyklos buhaltering apskait4 vykdo KupiSkio rajono savivaldybes administracijos
S

avivaldybes istai gq buhalterines apskaitos tarnyba.
72. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.

73. Mokyklos veiklos prieZiur4 teises aktq nustatyta tvarka atlieka Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministerija, Kupi5kio rajono savivaldybes administracija, prireikus pasitelkdama

i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
74. Mokykla

turi interneto svetaing www.kupiskioeimnazija.lt, atitinkandiq teises

aktq

nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija visuomenei apie Mokyklos veiklE ir rezultatus.
75. Prane5imus, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teises aktais, reikia
paskelbti vieSai, Mokykla skelbia savo interneto svetaineje, vietineje spaudoje.

76. Mokyklos nuostatus,

jq pakeitimus,

papildymus, pritarus Tarybai, tvirtina Kupi5kio

rajono savivaldybes taryba.
77. Mokyklos nuostatq keitim4, papildym4 inicijuoja Kupi5kio rajono savivaldybes taryba,

Mokyklos direktorius ar Taryba.
78. Mokykla reorganizuojarna,likviduojama ar pertvarkoma Kupi5kio rajono savivaldybes
tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, BiudZetiniq istaigq, Svietimo istatymo

ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

Sprendimas

del Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo,

pertvarkymo skelbiamas vietineje spaudoje, Savivaldybes
aktq nustatyta tvarka.

PRITARTA
KupiSkio Lauryno Stuokos-Gucevi
mokyklos tarybos 2018 m. kovo 28
posedZio Nr. GT-3 protokoliniu n
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