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KALVARIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Kalvarijos gimnazijos
(toliau -Gimnazija) teising fo*Q, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir- pareiias
igyvendinandi4 institucUg, jos kompetencij4, buveing, mo.(yklos grupg, tipq, pagrinding paski-rti,
mokymo kalbq ir mokymo formas, veiklos teisinipagrind4, sriti, miis;tikslq, rrZiui'iniur,'t tcijuJ,
mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimq, Gimnazijos teisis ir pareigas, veiitoi
organizavim4 ir valdymq, savivaldq, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo up*ote3i-o tvarkq ir
atggtacijq, Gimnazijos turtq leSas, jq naudojimo tvarkq, finansines vliklos kontrolg ir Gimnazijos
veiklos prieZitrq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Kalvarijos gimnazija.
3. Gimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas lg037ggg2.
4. Mokyklos isteigimo data- 1919-09-01. : .

5. Gimnazijos teisind forma ir priklausomybe: Kalvarijos savivaldybes biudZetine lstaiga.
6. Gimnazijos savininkas - Kalvarijos savivaldybs, kodas Llll03s47. Savininko teises ir

pareigas igyvendinanti institucija - Kalvarijos savivaldybds taryba:
6. 1. tvirtina Gimnazijos nuostatus;
6.2. nustato vaikq pri0mimo i Gimnazijq tvarkq;
6'3. priima sprendimq del Gimnazijos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo;
!.a. prilmi sprendim4 del Gimnaziior tiliuto steigimo ir ji veiklos nutraukimo;
6.5. skiria ir atleidZia likvidatoritl arba sudaro likvidacing komisijE ir nutraukia jos

igafrojimus;
6.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq lstatyme ir kituose teises aktuose

jos kompetencijai priskirhrs klausimus.
7. Gimnuoijos buvein0 - J. Basanavidiaus g. r6,LT-69202,Ka1varya.

!. Institucijos grupe - bendrojo ugdymo mokyklo (3L20), institucijos pagrindinis tipas:
gimnazija (3125).

9. Pagrindine institucijos paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija visq amZiaus tarpsniq vaikams
(31251700). Kitos paskirlys: ikimokyklinio ugdymo grup€s istaiga aurZ"tii (31114101), suaugusiems
skirtos klases. I

10. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
1 l. Mokymo forma -pavienio ir grupinio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo budai:

neakivaizdinis, kasdienis, savarankiSkas, ugdymosi Seimoje, nuotolinis, kuris vylitlomas teises aktq
nustat5rta tvarka.

12. Gimnazija vykdo vidurinio ugdymo programQ, suaugusiqiq vidurinio ugdymo programrl,
pagnndinio ugdymo programq, suaugusiqiq pagrindinio utdyrno antrosios iuii"r i*gt"*d,pagrindinio ugdymo individualizuotE programE, suaugusiqiq pagrindinio ugdymo antrosios dalies
in{ividuglizuotq programq, pradinio ugdymo progtumE, ptudinio ugav*o individualizuotq program4,
priesmokyklinio ugdymo programg, neformaliojo vaikqlvietimo programas.

13. Gimnazijoje i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta tvarka.

14. Gimnazija turi vienq skyriq ir suaugusiqjq klases:



JJ

14.1. skyriaus oficialus pavadinimas - Kalvarijos gimnazijos Jusevidiq skyrius (toliau-
Skyrius):

l4.l.l. skyriaus isteigimo data - 2003-07-01;
14.1.2. skyriaus buveine - Jusevidiq kaimas, LT - 69229, Kalvarijos savivaldybe;
14.1.3. mokymo kalba slqyriuje - lietuviq kalba;
14 .L .4. pagrinlim_s tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla (3 I 1 0), mokymo forma: grupinio

ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso organizavimo btdas : kasdienis;'
14.1.5. skyriuje vykdomos ugdymo programos - ikimokyklinio ugdymo programa (85.10.10),

prie5mokyklinio ugdymo programa (S5. I 0.20).
I4.2.Kalvaryos gimnazrjos suaugusiqiq klas6se vykdomos ugdymo programos - suaugusiqiq

pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa (205001101), Juaugusiqirl vidurinio rgdy-;
progr€ilna (305001101), suaugusiqiq pagrindinio ugdymo anfrosios dalies indi=vidualizuota pro-grama
(207001101);

14.2.1. klasiq isteigimo data - 2021-09-01;
14.2.2. mokymo proceso organizavimo biidai: neakivaizdinis, kasdienis, savarankiskas,

nuotolinis, kuris vykdomas teises aktq nustat5rta tvarka.
15. Gimnazija yra vie3asis juridinis asmuo, turintis antspaudq su valstybes herbu ir savo

pavadinimu, atsiskaitomqiq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregisauotuose bankuose,
atributikq.

16- Gimnazija savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietgvos Respublikos Svietimo
istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakymais, teises aktais, Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, savivaldybes adminishacijos direktoriaus isakymais ir Siais Nuostataii.

II SKYRIUS
GrMNAzrJos vEIKLos SRITYS rR RtISYs, TIKsLAs, uZoAvruIAI, FUNKSTJ9S,

MOI(YMOSI PASIEKIMUS ITEISINANEIV DOKUMENTU ISDAVIMAS

17. Pagrindine veiklos sritis - Svietimas, kodas g5.

18. Svietimo veiklos riisys:

- 18.1. Pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.' 18.2. Kitos Svietimo veiklos rtisys:
L8.2.I. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 95.10.10;
18.2.2. prieimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.20;
18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
L8.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2.5. kitas mokymas, kodas 85.5;
18.2.6. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;
t8.2.7. kultiirinis ivietimas, kodas 95.52;
18.2.8. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
18.2.9. Svietimui biidingrl paslaugg veikla, kodas g5.60;
I 8.2. 10. kita pramogq veikla ir poilsio organizavimo veikla, kodas 9329;
18.2.11. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas SSZ0Z0.
18.3. Kitos ne Svietimo veiklos riisys:
18.3.1. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas g6.90;
18.3.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
18.3.3. kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62.09;
18.3.4. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto ooomu ir eksploatavimas, kodas

68.20;
18.3.5. bibliotekq ir archyvrtr veikla, kodas 91.01;
18.3.6. muziejq veikla, kodas 91.021;
1 8.3.7. kopijavimo paslaugos, kodas 7 1.33.30;'
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18.3.8. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
19. Gimnazijos veiklos tikslas uZtikrinti Svietimo prieinamumq ikimokyklinio,

prie5mokyklinio irmokyklinio amZiaus bei vaikams irjaunuoliams, turintiems specialiqjq ugdymosi
poreikiq, pletoti jt1 dvasines, intelektines ir fizines galias, bendrqsias ir 

- 
esmines Aatytines

kompetencijas, bfltinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiskam gyvenimui. irletoti
sociokultiiring ir pilieting brandq, ugdytl tautini bei daugiakultiiri5kumE. .

20. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
20.1. teikti vaikams kokybi5kq ikimokyklini, pradini, pagrindini ir vidurini ugdymq;
20.2. sudaryti s4lygas i gimnazijq priimtiems mokiniams igyti pradin!, pagrindin! ir vidurini

i5silavinim4 bei gauti valstybds pnpai:ntai5silavinimo paZymejima;
20.3. tenkinti mokinig paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti

aktyviais visuomends nariais; formalqji Svietimq papildyti neforrnaliojo ugdymo programomiJ ir
sistemi5kai pldsti tam tikros srities Zinias, stiprinti gebdjimus ir igiidZius ir suteikti asmeniui
papildomas dalykines kompetencijas;

20.4. teikti psichologing pagalb4, t.y. stiprinti mokiniq psichologini atsparum4 ir psichikos
sveikatq, prevencinemis priemonemis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje
k[rimq, padeti mokiniams atgauti dvasing &*g, gebejimq gyventi ir mokytii, aktyviai
bendradarbiaujant su tevais (globejais, rdpintdais);

20.5. teikti socialing pedagoging pagalbq, t.y. paddti t€vams (globdjams, riipintojams), kad
butg igyvendinta vaiko teise i moksl4, uZtikrinti jo saugumq gimnazijoje: Salinti prieZastis, d6l kuriq
vaikas negali lankyti mokyklos ar vengia tai daryti, sugrqZinti i mokyklq j4 palikusius vaikus;

20.6. teikti specialiqiq pedagoging pagalbq, t.y. didinti asmens, turineio specialiqiq ugdymosi
poreikiq, ugdymosi veiksmingumq;

20.7. organrzuoti ugdymq (si) gimnazijoje laikantis lygiq galimybiq, kontekstualumo,
veiksmingumo ir tgstinumo pritrcipq.

2I. Gimnazijos funkcijos:
21.1. vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio, neformaliojo

vaikg Svietimo programas, molqrmo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokyb€s
Svietimq;

21.2. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis
programomis, atsiZvelgdama i vietos ir gimnazijos bendruomends reikmes, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
ugdymo procese informacijq, pasiekimq tyrimq, gimnazijos veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo
duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

21.3. rengia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildandius bei mokiniq
poreikius tenkinandias dalykq moduliq, pasirenkamqiq dalykq, neformaliojo vaikg Svietimo
programas;

2L.4. organizuoja mokiniq mokym4si pagal visas gimnazijoje igyvendinamas programas,
taikydama Siq nuostatq 1l punkte apibrdZtas mokymo formas;

21.5. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
21.6. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimgpatikrinimq,brandos egzaminus Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatSrta tvarka;
2I.7. atliekamokiniq, turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, pirmini ivertinimq, organizuoja

mokiniq, turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdymQ Svietimo, mokslo ir sporto-ministro
nustatJrta tvarka;

21.8. sudaro palankias sqlygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietinisqmoningumq, patriotiznq, daugiakultflriSkumq, puoselejandioms kultrring
ir socialing brandq, padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

21.9. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqiq pedagoging,
specialiqiQ pagalbq, vykdo mokiniq sveikatos prieZitirq, karjeros planavimo bei vaiko-minimatioi
prieZiiiros priemones teisds aktg nustat5rta tvarka;

2I.10. vykdo Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
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zt.ll. organizuoja tOvq (globejq, mpintdq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

(klubus, btrelius, uZsidmimus, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustafrta tvarka;

21.12. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kompetencijas, skleisti gerqJqpatirti, kelti
kvalifikacijq, organizuoja metoding-paZinting veiklq;

21.13. uZtikrina higienos nonnas, teisds aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq

mokymosi ir darbo aplinkq;
21.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq materialing bazg

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto minisfio patvirtintais teisOs aktais;

zl.ls.organizuoja mokiniq maitinimq Gimnazijoje, nemokamai mokiniai maitinami Lietuvos

Respublikos socialinds paramos mokiniams istatymo nustat5rta tvarka ir atvejais;

21.16. vie5ai skelbia informacijq apie Gimnazijos veiklq istatymq ir kitq teis€s aktq nustatSrta

tvarka;
2l.l7.atlieka Gimnazijos veiklos kokybds isivertinimq, rengia strateginiveiklos plan4, metini

veiklos plan4, atitinkanti Gimnazijtis bendruomenes poreikius;
21.18. organizuoja ir vykdo mokiniq veZimq iGimnazijq ir i5 jos Lietuvos Respublikos

$vietimo istatymo ir Kalvarijos savivaldybes tarybos nustat5rta tvarka;
21.19. gimnazija sudaro sqlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje

nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje,

apimandioje smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4,

sveikos gyvensenos skatinimq. fgyvendina Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas

rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;
2l.20..atlieka kitas istatymq ir kitq teisds aktq nustat5rtas funkcijas.
22. Gimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta Warka.

23.lJZ dokumentq blankq uZsakymq, apsirUpinim4, saugojimq, atsiskaitymQ uZ panaudotus

blankus ir ira5q teisingumq blanlarose atsako Gimnazijos direktorius.

III SKYRIUS

: GTMNAZTJOS TETStS rR PAREIGOS

24. Gimrwfia, igyvendindama ja! pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama paskirtas

funkcijas, turi teisg:
24.1. pannktimokymo metodus ir mokymo veiklos bfldus;
24.2. l$rti naujus mokymo ir mokymosi modelius;
24.3.Kalvarijos savivaldybds tarybos arba Gimnazijos nuostatuose nusta$rtu mastu prisiimti

isipareigojimus, sudaryti mokymo sutartis ir kitas su Gimnazijos veikla susijusias sutartis;

24.4. savaranl<rSkai palai$rti rySius ir bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis,

susijusiais su Gimnazijos veikla: Salies ir uZsienio Svietimo, sveikatos, kultEros, teisdsaugos

institucijomis, savivaldybes institucijomis ir organizacijomis;
24.5. istatymq nustat5rta tvarka jungtis i asociacijas; 1

24.6. pasitvirtinti Gimnazijos bendruomenes nariq teises, pareigas fu atsakomybg

reglamentuoj andius dokumentus;
24.7. gautiparamg Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat5rta Warka;

24.8. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybes, Salies ir tarptautiniuose projektuose;

24.9. fireti savo fondq, kurio sudarymo Saltiniai yra savanori5ki asmenq, organizacijq ir
imoniq lnaSai, pajamos i5 paties fondo veiklos, uZsienio valstybiq organizacijq bei piliediq, taip pat

tarptautiniq organizacijq aukojamos le5os ir materialin6s vertybes;
24.10. teisds aktq uustat5rta tvarka valdyti, naudotis ir disponuoti priskirtu valstyb6s turtu ir

l65omis, sudaryti sutartis su Lietuvos ir uZsienio fiziniais bei juridiniais asmenimis;

24.11. tureti kitq teisiq, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems

teises aktams.
25 . Girrnr.tazij os pareigos :



Gimnazijos Vaiko geroves

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Gimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

27.1. Gimnazijos strateginis planas, kuriam pritaria Gimnazijos taryba ir Kalvarijos

savivaldybes vykdomoji institucija (ar jos igaliotas asmuo) ir tvirtina Gimnazijos direkf,orius;

27.2. Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam pritaria Gimnazijos taryba, Wirtina

Gimnazij os direktorius ;

77.3. Glmnazijos ugdymo planas, kurio projektas derinamas su Gimnazijos taryba ir
Kalvarijos savivaldybes vykdomqja institucija (ar jos igaliotu asmeniu), tvirtina Gimnazijos

direktorius iki ugdymo proceso pradZios,

28. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso bfrdu (konkursas Gimnazijos

direktoriaus pareigoms eiti organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka) ! pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidZia Kalvarijos

savivaldybes meras teises aktq numat5rta tvarka. Gimnazijos direktoriumi gali b[ti tik
nepriekalltingos reputacijos asmuo. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybds

-r-i. Direkrtorius 
-gali 

biiti at$aukiamas i5 pareigq Siais atvejais: Gimnazijos teises ir pareigas

igyvendinandiai institucijai nepritarus Gimnazijos veiklos ataskaitai, du kartus i5 eiles nepritarus

uiaoio veiklos ataskaita-i, Gimnazijos direktoriui paZeidus darbuotojo veiklos etik4 ar nesuderinus

privadiq ir vielqiq interesq, Gimnazijos direktoriui praradus nepriekai5tingq reputacijq; del kittl
Gimnazijos direktoriaus veiksmq, kuriais daroma LalaGimnazijai ir (ar) jos veiklai.

29. Gimnazijos direktoriaus pareigyb€s apra5yme tvirtina savivaldybes meras.

3g.Gimnazijos direktoriaus mokyklos veiklos ataskaitq kasmet teikia Kalvarijos savivaldybes

tarybai.
31. Gimnazijos direkforiaus funkcijos, organizuojant ir koordinuojant Gimnazijos veikl4:

31.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo progrcmq

rengimui, Rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq

igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
3I.2. oryanizuoja Gimnazijos darb4, kad btrtg igyvendinami Gimnazijos tikslai ir atliekamos

nustat5rtos funkcijos;
31.3. nustat5rta tvarka skiria ir atleidilia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujant! personalq, wirtina jq pareigybiq apraiymus, darbuotojus skatina, skiria

drausmines nuobaudas;
31.4. atsako fi, Gimnazijos informacijos skelbim4, demokratini istaigos valdym4, uZtikrina

bendradarbiavimu grlstus santykius, mo$rtojo etikos normq laikymqsi, skaidriai priimamus

sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini

tobulejim4, sveikq ir saugi4 Gimnazijos aplinkq;
31.5. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq biiklE ir atsako uZ Svietimo istaigos

veiklos rezultatus;
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31.6. tvirtina Gimnazijos vidaus strukt[r4 ir pareigybig sqra5q, nevir5ijant nustat;rto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus;

31.7. priima mokinius Kalvarijos savivaldybds nustat5rta tvarka, sudaro mokymo sutartis ir
rfipinasi sutardiq sglygq vykdymu, nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

31.8. uZ mokinio elgesio normq paZeidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatjrtas vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

31.9. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros lstatyrno nustatyta tvarka kreipiasi i
savivaldybds administracijos direktoritl del minimalios ir vidutines prieZiiiros priemonig vaikui
skyrimo ir skiria drausmines aukldjamo poveikio priemones;

31.10. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokytojq ir kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptamaujandio personalo ir mokiniq
teises, pareigas ir atsakomybg;

31.1 1. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4
teikiami ataskaiftl rinkiniai ir statistikos ataskaitos bfltg teisingi;

31.12. vykdo nuolating ugdymo proceso pieLlnrq;
31.13. telkia Gimnazijos bendruomeng valstybin6s Svietimo politikos igyvendinimui,

ilgalaikems ir trumpalaikems Gimnazijos veiklos programoms igyvendinti;
31.14. puoseleja demokratinius Gimnazijos bendruomenes santykius, palaiko ryBius su

bendruomene, Gimnazijos remejais, visuomene, kuria ugdymui palankiq sociokulmring aplinkq;
31.15. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo i5tekliq btrklg ir atsako uZ mokyklos veiklos

rezultatus;
31.16. uZtikrina veiksming4 Gimnazijos vidaus prieZiflros sistemos kiirim4, jos veikimq ir

tobulinim4;
31.1'7 . teises aktg nustat5rta tuarka valdo, naudoja Gimnazijos turt4, le5as ir jomis disponuoja,

uZtikrina racionalq ir taupq leS\ bei turto naudojimq, atsako uZ tikslini le5q panaudojim4;
31.18. sudaro teisds aktq nustafrta tvarka komisijas, darbo grupes, metodines grupes,

metoding tarybq, Vaiko geroves komisijq, sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
3 I . L9 . leidLia pagal kompetencij 4 isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
31.20. sudaro s4lygas darbuotojqprofesiniam tobulejimui, kvalifikacijos kelimui, organizuoja

jq atestacij4;
3 l .2l . inicijuoj a Gimnazij os savivaldos institucijq veikl4;
3 I .22. atstovauj a Gimnazij ai kitose institucij ose;^ 31.23. kartu 9u Gimnazijos taryba sprendZia, ar leisti ant gimnazijos pastatg ar gimnazijos

teritorijoje stat5rti judriojo ( mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatSrta tvarka;
31.24. dali savo funkcijq teises aktq nustat5rta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui;
3I.25. nustato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, koordinuoja jq

veiklq ir ipareigoja periodi5kai atsiskaityti uZ nuveiktE darb4;
31.26. teikia meting veiklos ataskaitq savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;
31.27. vykdo kitas teises aktuose ir pareigyb€s apra5yme nustatytas funkcijas.
32. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respirblikos istatymq ir kitrtr teises aktg

laikym4si, demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomenes nariq informavimq, tinkam4 funkcijq
atlikimq, tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Gimnazijos veiklos rezultatus, tZ gerqir veiksminga vai[o
minimalios prieZitiros lgyvendinim4.

33. Laikinai direktoriui nesant gimnazijoje, sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogg metu
jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kitas Kalvarijos savivaldyb-$ mero
potvarkiu paskirtas asmuo.

34. Gimnazijoje sudaromos mokytojq metodines grupes ir metodine taryba:
34.1. Gimnazijos metodine taryba jungia metodiniq grupiq pirmininkus ir direktoriaus

pavaduotojus ugdymui, kurie organizuoja ir koordinuoja metodiniq grupiq veiklq. Metodinei tarybai
vadovauja isakymu paskirtas direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodine taryba:

34.1.1. kartu su gimnazijos vadovu nustato mo$rtojq metodin€s veikos prioritetus
gimnazijoje;
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34.1.2. aptariamokytojg kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jq prioritetus;

34.1.3. inicijuoja mo$rtojq bendradarbiavimq, gerosios patirties sklaidq, pedagoginiq

inovacijq diegim4 gimnazijoje;
34.1.4. teikia gimnazijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq siiilymus del ugdymo

turinio formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.

34.2. Gimnazijos mo$rtojq metodine gupe jungia mokytojq grupes pagal ugdymo sritis,

ia dalykus. Metodinei grupei vadovauja i5rinktas metodines grupes'pirmininkas, veiklq koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodine grupe:

34.2.L. derina ugdymo srities, dalyko, toje padioje klaseje dirbandiq mo$ttojq ugdymo

planavim4, ugdymo proces4, vertinimq;
34.2.2. aptaria naujus dokumentus, ugdymo naujoves, susitaria del naujrl ilgalaikiq ir

trumpalaikiq mokomqjq dalykq plantl rengimo princrpq ir tvarkos, suderina vadovdliq ir mokymo

priemoniq pasirinkimq ir jq naudojimq;- 
34.r.3. teikia siflymus metodin6s veiklos organizavimo klausimais Gimnazijos metodinei

tarybai ir vadovui;
34.2.4. dalinasi gergja patirtimi, analizuoja kvalifftacijos tobulinimo renginiq kokybg.

V SI(YRIUS
GIMNAZIJOS SAVTVALDA

35. Gimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos - Gimnazijos taryba, mo$rtojq taryba,

mokiniq taryba.
36. Ginnazijos taryba - auk5diausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti

mokiniams, mokytojams, tevams (glob6jams, r[pintojams) ir telkianti tdvq (globejq, riipintojq),

mo$rtojq ir kitq gimnazijos tendruomenes nariq atstovus svarbiausiems gimnazijos veiklos sridiq

klausimams aptartr, kolegialiai nagrindti ir sprgsti.

37. Gimnazijos tarybq sudaro nelyginis 15 asmenq skaidius: i gimnazijos tarybq lygiomis

dalimis (po 5 asm.) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, t6vams (globejams, rEpintojams)

ir mokiniams. Gimnazijos tarybos nariu negali btti tos padios Svietimo istaigos vadovas, valstyb€s

politikai, politinib (asmeninio) pasitikdjimo valstybes tarnautojai.

38-. Gimnaiijos tarybos rinkimus organizuoja ir vykdo direktoriaus isakymu sudaryta darbo

gn pe.f Gimnazijos tarybq renkami:
38.1. tevai iS 14, 5-8, I-IV klasiq (po I i5 kiekvienos ktases) dviem etapais: pirmajame etape

tevq atstovai renkami klasiq tdvq susirinkimuose atviru balsavimu arba klases aukletdo teikimu

lmnOiaatui sutikus), jei tam pritaria daugiau kaip pusd tos klasds t6vq; i5 jq antrajame etape i5renkami

atstovai slaptu balsavimu atskiruose l-4, 5-8,I-IV klasiq t€vt1 susirinkimuose arba balsavimas

vykdomas naudojant elekfioninio dienyno funkcijq,yA,pklausos". Penki (vienas iS 14, po du iS 5-8,

I-IV klasiq) daugiausiai balsq surinkg tevai tampa Gimnazijos tarybos nariai;

38.2. mokytojq atstovus siiilo metodines grupes (po 1 i5 kiekvienos metodin€s grup€s) arba

i5keliami atviru balsavimu Mokytojq tarybos susirinkime; jie renkami slaptu balsavimu Mo$rtojq
tarybos posedyje arba balsavimas vykdomas naudojant elektioninio dienyno funkcijq,uA'pklausos".

Penki daugiausiai balsq surinkg mo$rtojai tampa Gimnazijos tarybos nariai;

383. mokiniai - i5 Mokiniq tarybos nariq slaptu balsavimu Mokiniq tarybos posOdyje arba

balsavimas vykdomas naudojant elektroninio dienyno funkcijq,,,A,pklausos". Penki daugiausiai balsq

surinkg mokiniai tampa Gimnazijos tarybos nariai;
38.4. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, i5renkamas slaptu balsavimu pirmajame

tarybos posedyje (Gimnazijos tarybos pirmininku negali biiti Gimnazijos direktorius ir mokinys);- jg.S. pitma-e pos€dyje renkamas pavaduotojas. Nutarimas priimamas posedyje

dalyvaujandiq nanq balsq dauguma;
:9.0. Gimnazijos direktorius Tarybos pos6dZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisOmis.

Mokiniai dalyvauja tik tuose posedZiuose, kuriuose neanalizuojami mokytojq darbo klausimai.

39. Gimnazijos tarybos pos6dZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus.

Neeiliniai Gimnazijos tarybos posedZiai gali b[ti kviediami Gimnazijos tarybos pirmininko,
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Gimnazijos direk:toriaus, daugiau negu puses Gimnazijos tarybos nariq ar mokinig tevq iniciatyva.
Pos-e9is.teisetas, jei.jame dalyvauja du treCdaliai visq jos nariq. Pos€dis, kuriame nedalyvauja
mokiniai, teis6tas, jei jame dalyvauja du treddaliai tevus ir motrytoius atstovaujandiq tarybos n*ii1
Nutarimai priimami dalyvaujandig nariq balsq dauguma.

40- Gimnazijos tarybos nutarimus,.kurieprie5tarauja Gimnazijos veiklq reglamentuojantiems
dokumentams, direktoqius pra5o svarsgrti iS naujo. 3 (

4I. Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 kartq per metus atsiskaito jq rinkusiems Gimnazijos
bendruomenes nariams. Atsiskaitymo formas ir budus nustato GimnazijosiaryUa

42. Gimnazijos taryba renkama 2 mokslo metams, esant reikalui itnaujinama. Mokiniai
renkami kasmet.

43. Gimnazijos tarybos kompetencija:
43.1. teikia sillymus del Gimnazijos sfateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
43.2. pritaria, derina Gimnazijos nuostatq pakeitimus ar papildymus, Gimnazijos strateginip91?' Gimnazijos metini veiklos planq, kitus Gimnazijos veikl4 t"gfurn"ilojuneiur ao6."oLs,

teikiamus direktoriaus;
43.3. teikia _siiilymus saugios, atitinkandios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darboaplinkos kiirimo klausimais, talkina formuojant 6imnazi.los materialinius, finansinius ir

intelektualinius i5teklius;
43.4. teikia sitlymus direktoriui d6l Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar papildymo;
43.5. svarsto. Gimnazijos l05q naudojimo klausimus, teikia sitlymus fuf"*ijbr savivaldybes

tarybai ddl Gimnazijos materialinio aprtipinimo;
43.6.'svarstg titl Gimnazijos savivaldos institucijq ar Gimnazijos bendruomenes nariq

iniciatyvas ir teikia direktoriui;
43.7. i5klauso Gimnazijos meting veiklos ataskait4 ir teikia sitlymus Gimnazijos direktoriui

del Gimnazijos veiklos tobulinimo, vertina gimnazijos vadovo meq veiklos ataskaitq ir teikia
sprendimq del ataskaitos mokyklos savininkotiises ir pareigas igyvendinandiai institucijail

43.8. svarsto Gimnazijos direktoriaus ir Gimnazijos -otiojU tarybos teikimus;
43.9. svarsto Gimnazijos iiking ir finansing veiklq, teitcia siuiymus;
41.10. !.4*iu sifllymus d6l Gimnazijos darbo tobulinimo, ru,rgtq mokiniq ugdymo (si) ir

darbuotojq darbo sdygq;

, ....43.l1..skiria atstovus imolgrtojq atestavimo komisijq, kandidatus ivadovo konkurso
KOm${OS Sudetl;

43.12. svarsto direktoriaus ketinimq atestuotis.
44. Gimnazijos tarybos nutarimai teisdti, jei jie nepriestarauja teis6s aktams.
45. Gimnazrjos taryba paleid1iamaarbareikalauj int2/3 tarybos nariq, arba i tris posedZius iS

eil6s nesusirinkus 2/3 ios natiq, arba likvidugjant sirnnazijq.Tarybos nar! at5aukti guiiil rinkusi
institucija arba tarybos narys gali atsistatydinti nurodydamas priezasti. 1 atsaukto ar atsistatydinusio
nario viet4 i5 atitinkamo sqra5o i5renkamas kitas (iam sutikusjbakavimo metu surinkgs daugiausiai
balsq narys.

^ 46. Mokytojq taryba - nuolat- 
-veikianti Gimnazijbs savivaldos instirucija mokytojrl

profesiniams bei bendriegiems ugdymo klausimams svarstyti. Jq sudaro direktorius puuuO,rffii
ugdymui, visi Gimnazij.oje dirbantys mokytojai, Svieiimo pagalbq teikiantys 

- 
specialistai,

bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo pt*es"- dalyvaujantys asmenys. I posedZius gali b[tikviediami Gimnazijos direktorius, Kalvarijos savivaldybes- administracijos, kitq Giirnazijos
savivaldos instituciiq atstovai, Gimnazijos bendruomenOs nariai.

!7 ' Mokytojq. tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sekretoriq renka
Mokytojq tarybos nariai.

19. vtot yto:g tarybos pos6dZiai Saukiami ne rediau kaip tris kartus per metus. prireikus galib[ti Saukiami neeiliniai Mokytojq tarybos posddZiai. PosedZiaiieiseti, jei jutse dalyvauja ne maZiau
kaip du treddaliai tarybos narirl. Nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsrl dauguma.

49. Mokytojq tarybos funkcijos:
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49.1. aptaia ugdymo planq ir jq igyvendinimo klausimus, svarsto Gimnazijos veiklos planQ,
anabztoja ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ptogru-q
realizavimo klausimus, pedagoginds veiklos tobulinimo btdus;

49.2. svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustat5rtais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais
klausimais;

49.3. renka mokytojq atstovus i Gimnazijos tarybq.
50. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq savivaldus institucija - Mokiniq taryba:
50.1. Mokiniq taryba renkama iS I-III klasiq deleguotq mokinig;
50.2.Mokiniq tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokiniq tarybos veiklos

reglamentas, veiklq koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui j
50.3. mokiniq savivaldos institucija inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius,

ukgtjut, vykdyti prevencines programas, teikia siDlymq ddl ugdymo (si) organizavimo,-nutkq
neformaliojo Svietimo programq pl6hos, socialinds veiklos, organizuoja sa:vanoriq judejimq,
dalyvauja rengiant Gimnazijos' veiklq reglamentuojandius dokumentus, svarsto Cimnazijoi
direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria ddl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius !
Gimnazijos tarybq;

50.4. Mokiniq taryba deleguoja atstovus i Gimnazijos taryb4, teikia kandidat4 i komisijos
narius konkursui i mokyklos vadovo pareigas, Savivaldybes mokiniq taryb4,kitas veiklor g*p"r.

51. Klasiq mokiniq t6vai (glob6jai, r[pintojai):
51.1. aptaria su klases vadovu klasds mokiniq lankomumq, elgesio ir paZangumo, saugumo,

informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
5l.2..deleguoja savo klasds atstovq arba pritaria/nepritaria klases aukletojo teikiamai tevrl

kandidatiirai j Gimnazijos taryb4.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA,4I DARBO APMOKTJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

52. Darbuotojai i darbq priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitq teisds aktq nbstagrta tvarka.

- 53. Gimnazljos darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
ak$1 nustat5rta tvarka.

54. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui, mokytojq atestacija vykdoma Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Kitq gimnazijos darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimas organizuojamas Gimnazijos direktoriaus nustat5rta tvarka.

55. Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo (-q) ugdymui veiklos vertinimas vykdomas
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat)rta tvarka.

YII SKYRIUS
GIMNAZTJOS ruRTAS, LISos, JU NAUDoJTMo rvARKA, FTNANSTNns ysrrr,os

KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIORA

56. Gimnazija valdo patikdjimo teise perduot4 savivaldybds turtq, naudoja ir disponuoja juo
Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teis€s aktq ir Kalvarijos savivaldybes tarybos rpt"oAi-q
nustat5rta tvarka.

57. Gimnazija turi paramos gavejo status4.
58. Gimnazijos l€Sq Saltiniai:
58.1. valstyb€s ir savivaldybOs biudZetg lesos;
58.2. leSos, gaunamos uZ teikiamas paslaugas;
58.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
58.4. kitos teisetu bfldu igytos l05os.
59. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teisOs aktg nustatyta tvarka.
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60. Finansines operacijas vykdo 
-Gimnazijos vyriausias buhalteris. Buhaltering apskait4

Gimnazija organizuoja, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius sudaro ir teikia
vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines aiskaitos istatymu, Lietuvos respublikos viesojo
sektoriaus atskaitomybes istatymu ir kitais buhaltering apskaii4 reglamentuojandiais teises aktais.

61. Gimnazijos valstybini auditq atlieka Lietuvos RerplrUtiior valsty6es kontrole. Gimnazijos
veiklos ir i5ords finansini auditq atlieka Savivaldybgs kontrolierius. Vidaus auditas atliekamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir audito'istatymu ir kitais vidaus auditq
reglamentuojandiais teises aktais.

62. Gimnazrjos veiklos prieZifirq.atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija teises aktq
nustatJrta tvarka, prireikus pasitelkia isorinius vertintojus.

BArcrA#rsintilijrrAros
63. Gimnazija skehia reikalingusvie5ai paskelbti prane5imus ar informacij4 apie savo veikl4

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teis€s akq nustatyta tvarka Gimnazijos interneto svetain6je
,respublikiniubsedienraSdiuose,vietinejespaudojeirkituose

informacij os Saltiniuose.
64. Gimnazijos nuostatai keidiami ir_papildomi, pasikeitus teis€s aktams arba Gimnazijos

direktoriaus, Gimnazijos tarybos iniciatyva. wuoitatq proSettas derinamas su Gimnazijos taryba.
. 65. Gimnazijos nuostatus ir jt1 pakeiti-us, ptitarus Gimnazijos tarybai, tvirtina ratvariios

savivaldybes taryba.

. 66. Gimnazija registruojama Juridiniq_?lmenq registre civilinio kodekso ir Juridiniq asmenq
registro nuostatg, patvirtintg {-ietuvos Respublikos Vyriairsybds, nustat5rt a tvarka.

,67 
- Gimnazija reorganizuojama, likviduojama, pr.iuurkornu ui vykdoma vidaus strukttiros

pertvarka Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Svietimo ptuty*n ir kitq tets aktq nustagrta
tvarka.

PRITARTA
Kalvarijos gimnazijos tarybos 2021m. geguZ6s 31 d.
protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V2 - 4)
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