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s. Frogimnazij — grupe * bendww ugdymomokykla.

9. šiioiimo įstaigos \ipas * plogimnuįija.
IO Pagrindine progimnaziius puskiriis * pmgimnazijns tipu progimuuziiu niukymn

kalba * helm/ių, mokymosi iui-mos * grupinio ir (m) paiieriio mokymosi:

ini. glupmio mokymosi forma igyvmdinamd kasdieniu mnkymo procesu

organizavimo būdu ir (ar) uuoiuiiuiu ugdymo procesu organizavuriribūdu;

“1.2. paiieiiio mokymosi forma Įgwclidiiianla indiiidiiaiiu. omarankišku ir (ur)

riuoiuiiniu mokymo proceso organizavimu būdais

11. Progimnazija nuslulyiamarka vykdo pricšmąkykiinin. pmdmio ugdymo pmgmmą.

pagrindinio ugdymo plugramos pirmąja dun. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus

iteismaniys dokumentai:
1 1.1 pradinio išsilavinimo pazmoiimas;
11.2 pradinio ugdymo pasiekimų pažymejimūs.

11.3 mok3mos1 pasiekimų pažymejimas:
11 4. pagrindinio ugdymo programos p\lmnsms dalies baiginw pažymejimusi

il 5 pažymcjlmas.
IZ. Progimnazija iuri sąskaims bonkuosu, unispuudą su herbu ir savo pavadinimu

13. ngimna 'ju savo veikloje vadovaujasi iiieiuios Respublikos Kousiiiuciju.

Junginių Tautų vaiko leisiu konvencija. Lietuvos Respublikas šviciimn ir kitais išiatymais.

Lietuvos Ruspubiikos Vyriausybes nutarimais, Lieluvos Respublikos švietimo, moksln ir spimo

minlslenjns ieisos aktais, Kauno miouin savivaldybes institucijų ieisos akims. kirms \ehes ukinis ir

šiais nuusiaiais

" sxymus
PRUGlMNAZlJOS VEIKLOS5111szm kūšvs, TIKSLAS. UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOS! rAstKiMus ĮTEISĮNANČIU DOKUMENTU ĮŠDAVĮMAS

s (pagal Ekuuommos veiklos14. Progimnazims veiklos sriiis * šviuiimas Veiklos rū

rūšių kiami'ikaiorių. patvirtinta simisrikos deparuimeruo prie Lietuvos Respublikos Vynausybrs

goriormiriio direkioriuus 1007 m. spaiio 31 d įsakymu Nr 917226 „Doi Ekonomiuos veikios rūšių

kiasriikaioriaus pawminima")
14 1. pagrindines šv siima veikios rūšys.

141 1 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas. kudas 145 10 20:

14,1.2 pradinis ugdymas, kodus 35 20;

141 3. puuiiuuiriis ugdymas. kodas 85 31.10;

141 kiios švieiimu vciklns rūšys'
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1723. ioikn \'Lukui buiinn pedagoginę. psioiinioginę. lnfol'maclne. spooinlmjn „ ki

pagalbą:

17 .i pagrindiniu ugdymo programns pumnsios dallc

17 3 1 uziikiinu darnią priguuiinių mokinio galiu pleioię.miosolon jo dwslnę kuliūm,

pilioiiškumų;

17

bendruosius gebejimus u kompetenc

iokn niiksių mokinių pasiekimų mokslo. ucms lgyj'nml ?inili „ išsiugdal“

1733 iindeii mokiniams išsiugdyli koniuniknoimus gcbcjlmus. igyii inionnnoinos

kuliuios, komplmerimo raštingumo pngjindus. alitinkzmčlus šiandienis gyvenimo ir nioiiios

poiciklus:
17. menine ii osieiinęnis-kloisii u pielnli kūrybines mokinių gallus. ugd,

kompetenciją. pndoii isilraukli i kultūrinį bondiunni'onos gyvenimų;
17.3 5. ugdyti u siipmiii mokinių pagarbą valstybei „ |slalymams. iaip pai bendrojo

visuomenes gel-io sioki.

11.25. skmintl mokinius ugdyii bendravimo. bondindnibi-nuimn u komandinio darbo

iuudiius,
1737 rūpintis pagal amžių prilaikylli mokinių lyuškunm ugdymu. gnndžinmu

dorinemls ven) bemis
lii. Pingimnukiin ailieka šias funkcijas;

181. formuoja ugdymo \unnį ir organizuoja darba pagal Lietuvos Respublikos

š\iellmn. mokslo u spono mi smi nnivinimns bondmsins ugdymo programos. bendmjn ugdymo

mokyklu bondiuosius „ibn nustatyta ivaika suderinius individualius ugdymo planus, uziiknnn

ugdymo planų įgyvendinimą,
ls.

mokiniams;

kunkmllna u mdividudlizuoia fnmlaliuju Švlelmm programas sklningų gebcjlnlų

13,3. inioiiuoin švicllmn plugmmų pasirenkamluų dnliu „niunius.
1114 elldam fonnnlioio švietimo pmgrmnš papildančius ir mokinių saviraiškos

pnreikius lenkinančius programų modulius;

in 5. rengia nofominlioio šuioiimn pmglamas:
(8 s. pasirenka pmgramų lurinio perteikimuMidus;

111 7. informunia mokinius ir m \:vus (globejus. rūpinlujus) mis—es akiu nusialyinis

klausimais;
ili 8. mina mokinių spooinliuouius ugdymosi poisikius, telkia spcoinlimą pedagugmc

ii spooiuiiuin pagalbą snooinliųių poreikių mokiniams. nrgmuzuola specialiųjų poinikių mokinių

micgnmta mokymą;
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im Sudan: sąlygas mokiniams mokytis namuose i. savarankiškai;

izi.i i). sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi soiygas;

ix.ii vykdo ri yiuo, nikoiioiio vanoiimo ir i\aikumaiiijos, sniurio ir pai

preveuoiią:

IXrlZ. vykdo privalomu mokymosi konrroio,

liu} inicijuoja paramą sooiaiiai remtinų šciniii mokiniams;

18v|4 pmgimnnzįms vaidyma grindžia dcmokrauniais principais:

iii.i5 sudaro sąlygas mokiniams ugdylis piiicliškiimo iuiosioms dalyvaujant

suviiiuldnje, skaurru mokiniu organizacįmWiklą;
kB m. plemja dalyvavimą projekluose. \ykdo reikiamus iyrimns-
iii 17. iuna pmgimnzzijnjc modomia informavimo sisromo:
18.18. kuna progimnaziią kxip yioios bendruomenes kniiirms ziriini
i X. i 9 vykdo pmgimnazįins veikia.—ikokybes isivcninimą:

ixzn nuoiai konimliuoja, kaip vykdo sulanytic numatyms įsipareigojimus mokymui.
kiii durbuoioiai, mokiniui „ progimnazijus punnenui;

iiZi. ieisos aktų nustalym warka iykdo vaiko minimalios priežiūros pnemonoa,
sioigm piogimnazijns vaiko gciuves komisiją, kun mganizuoja ir koordinuoja pioyonouų darbą.

švietimo pagauk» reikima, saug' “r paimkios vaiko ugdymui aisimko> kūrimą ir :iilickii kius su

voiko gerove susiiusins funkcijas;
13.22. atlieku kitais \cises akiuoso ir šiuose nuosimuose nustatytas funkcijas.

iu. ngimnuijus mokiniams mokymosi pasiekimus iioisinamys dnkumcnlai

išdundumi Liciuvns Respublikns švielimu ismiymo ir Švieiimu. moksio ir spam) minisiro isnkymo

nustaiyia ivarku.

III SKYRIUS
PRUGIM'NAZIJDS TEISĖS IR PAREIGOS

zo. Progimnazija. įgyvendindama jai pavosius iiksia ir uždavinius, aiiikdamn jai

priskinas funkcijas. iuri teisę:

20.1. sudaryti mnkymn ir kitas suim'
201. įstatymų nusiaiyia tvarka jungtis i asiiciucšjas ir dniyyauii jų \eiklojc:
20,3. parinkli mokymo moiodus ir mokymosi būdus.

204. Kauno missio snyivnidybes iarybos sprendimu vykdyti neiiirmaiioio ugdymo

programas;
20 5. Svieiimo, mokslo ir spono mi s nusiaiyta tvarkai dalyvauii šaiics ir

iarplauiiniuose švielimu projekiunse;
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mu. leikli Eumpos sajungos linansinex paramai gauli lnvcslicijų projckm paraiškas;

zo 7. gauti paramą Lieluvos Respublikos lnbdaius ir paramos ismlymo nuslalyta

tvarka.

zai; naudoris kiloims lneunos Respublikos Švlclimo islalyrnd ir kilu \cises Dktų

suleiktllmis teisemis

ZL Progimnazija įgyvendindama _lal paveslus liksla lr uvinius ndikduma jai

pnskiruis funkcij . privalu

Zil užliknnu sveiką. saugią. užkemmčią kelių sinunu, plievurlos aprmškoms ir

žalingiems ipročiams aplinka; -

21 2. teikti gome kokybes svielimą:

zl 3 Vykdyti pnwinintas ugdymo. mokymo. švietimu programa,
21,4. palaikyn ryšius su views bendruomen .

ZLSV >lldaryll mokymo sulnnis lr vykdyli suranus isipmigojinlua,
zm suddryll palankias veiklos salygns progimnaziloie veikiančioms mokiniu lr

Jaunlmn Urganlmclynms:

zl.7 užukrirm vaiku geroves komisijos veiklą igyvendrnani misos akiu nuslalvlus
reikalnvimus

lV smuuus
PROGIMNAZIJOSVEIKLOS ORGANIZAVIMAS m VALDYMAS

22. Progimnazijns veiklos urgamzavimo leisims pagrind
ZZVI. progimnazijos strulegimsplanu. palvmmus pruglmnazrjus dlrckronaus pritarus

progimnazllos larybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdnmajal inslimcuuu ur _lus įgahulam

nsinenluu

:: ze pmgmmuzuos „relinis veiklos planas. parvmluras progimnazijos direkrpriuua

s lurybai;prilarus progluruaz'

223 pmgmmazįms ugdymu planus, patvimmns pmglmnnlijns dneklurimlsu suderinus

su pmgimnmzijos rnryba lr Kauno miesta suvivaldypes vykdomąja instilucljn ar jos _lgalium

asmeniui

23. Progimnazual vaddvuuja dueklonus, kuns konkurso būdu pareigoms skiriamas „
iš jų nuleidzimnas luises nklu nusunyra tvarka. Konkursas pruglmna/ijns dlmklorinus pareigoms
orgamzuujdmas ir vykdumns Lietuvos Respublikos .vielimu, mokslo H spunn numsup nuslalylu

lvarku. Duekldrius alskaiiingas ir pavaldus savininkui.

“ Progimnazijos dimkmrius'
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55. Pm'imnazi ns mrvbos nariai \uri teis auli vis informmi'u :: ie rogimnu 055 J . 9 E _

cikla.

56 Progimnmios iaryiia gali ausiabdyu kilų progimnazijos savivaldus lnslilucūų

apramimu igyvendinimą, knl iu icisingunia ir miscluma išriis knmpcmnlingus insliluciins.

57. nglmnnzijus urryua už snvn veiklią alsisknim kana per innius. akclbdama

informaciją bendruomenes nariai-ns prūgimnnLiJOS inraruara svetainėje ir alukirnniuinina

dienync.

sx. Progimmvijn. lunlans aisiskaiiyinn fainai uusiain naii progimnazilus mryba

59 Progimnuįlos iarylia paleidžiama Jeigu:

59l 2/3 pmgimnwijm larybos nariu rci n avimu:

59,2. i lns possuziua is silas ncsusinnkmm JUS "anų.
59,3 likviduojama prugiirinaziia.

50. Mokylojų iaryiia yra nuniiii veikiami plugimn'd/iljuš savivaldos institucija niukyiriiu

pmfcsimnms ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti

(il. Mokytojų rnryba sava veiklą grindžia Lisiuuas Respiialikas Kunsiirucija. Lisluuus

Kaspualilius suiciimn ir kirais isialyniuis, yungrmii, 'rauių \aiko isisių konvencija. Lisiuvas

Rusiiu us Vyriausybes uuiai-imais. Lietuvos Respublikos švietimo. mnkslu ir sperm ininrslru

norminiais akiajs. pmgimnazijox nuostatais, mokytojų lan bos nuostatais.
52. Mokylojų mylia vadovaujasi humaniškumo, demnkmuškuml), Viešumn.

rauinnalui-no principais
634 Mokymų tarybas nuusiarus. pmarus progimnazu'as (arybaL wininn pragirnnazrjus

direktorius.

sai Mokymjų iarybas nuusiuiu pakuiuma gali iniuiiunu;

64,1 mukywjų larybns narių dauguni

641. pmgimnalįins drraluorius:

643. savininkas

65 Mnkyluių Iar)/bai sudaro progimnazijos dlrcklnrius, dlrektorlaus pavaduoiojai

ugdymui. visi praglmuaiijnjc dirbaniis mokyuiiai. psicholngas sueiaiinis pcdagngas, lngopcdas,

specialusis pedagogas. bibliniakos vedejas. klli ilcsiogiai ugdymo arocsse dalyvaujanus asmenyxi

65 Mokyiojų inryiaai vadnvuuja progimnazijos dirckiunus, iei iu nera. , progimuuluus
direktoriaus pavaduntojas ugdymui Mukylujų iaryiias sudeti progimnazilos direktorius ivinina

savo įsakymu kiekvienais moksln rusiais.

67 Mnkymiu Karybos dokumenlus pagal dakumenlnciins planai ir dukumcntų ivnrkymu

\msyklea (vaiko mukymių lalybos sekreliiri isriiikras is mnkyuvjų iarylms nariu .iiiinr balsavimu

balsu daugumai
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68. Mokyiaiii iaiyiiiis posėdžiai yra (:ixclL jei juose dalyvauja ne mažiau kaip

makylojų ramios nariųv Niuanmai priimami pnsc-ije dalyvaujančiimi baisu dauguma Jcl

u' pasisidisiu po lygint „sprendžiamasis baisas priklauso mokytojų iaryiaos pumuuiikui
69. Mokymų iarybps posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 karius per meius
70. 1 nwkyioju mrybos puseiizius gali būti kvi eianii kiiu pmgiiuiiazuus savwaldw

Ciuaiiiuciių atstovai. kin asmeny. Jis iuri paiaiiamuip bnisoi
711 Mokytojų taryba
71 1. inicijuoja progimnazijūs kailos pioccsus;
71. ibrmuhiųįn ir kolcgunjii veiklos iiksiiia ir uždilumusi
71 .; dalyvauja plmunjanl progimnazijos \cikięs
71 A. svarsm mokymo programų |gyvcndininm,i1gdynioii mukymo mzuiiaius;
71 as apiaria skimngi, gebėjimų mnkiuių ugdymo organiuxvimn principus jų ugdymn

irmokymo programab„ mciodus:
71 6 analiwojamokiniu mnkymusi kri-„ius, nepažangumu priažasiis;
71 71 apiaria šviaiimu reformos įgyvendinimo ir pedagogines veiklus mbuiiuimo

būdus, mokytojų pedngnginės „ dalykines kompelencijos ugdymn gaiimybcs;
71.x. priimu nuiarimus vadovaudamasi Lieluvos Respublikos švietimo. muksln ir

spnnn minisuo patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kiiais leises akiais;
7111). pn'ima sprendimus dei mokinių kciimn i aukštesne klasę:
71 10. aiviru balsavimu renku atstovus ] progimnazijos ir metodinę tarybas.

pmgimnazijns mnkylūjų ir pagaiaas mokiniui specialistų (išskyrus psichnlogus) aiesiavmia
kumisiia:

7111 analizuoja, kaip pragimnaz ii vykdo veiklos piauus ir ugdymo pmgiamas:
71.12. svaisii» ar pagal kampetcnciją paima sprendimus dėl prauiiimaziios ugdymo

pianii;

71.13 siaptu baisaiimu ieuka'aisiuuus i pIUgHTm'dLijūs mi)/ba.

72 Mokyiojų tarybos \Ciscs:

72,1. gauti IŠ pmgimnuzijūs aiickimiaus visa informaciją apie progimnanjm veikia,
72,1. deleguull alslovus daiyvauii kiių pmgimnuijns sauivaldos inslhucxjų \eiklnjev
73 Mukywjų larybanurmukia veiklą, likvidavus progimnaziją.
74. Progimnazijos mokinių savivaldos inslilucūos demokratiniais rinkimų pump

kuriamos alsižvclgmnl i mokinių poreikiuspmgiiumiius iai kios lradicijas
75. Progimnazijujt:veikia mokiniu iarybi—i.

75 Mokinių ia 'bu yla aukščiausia mukinių savivuldos iiisiiiuaiia atstovaujanti
visiems pmgimnaziios mukiniams



77, Mokinių iarybu
77.i. pagal kompoicnoija iniuijuoia ir organizuoja mokiniu iuisiuiaiki. socialinę veiklą

imami;
772. piiima sprondimus del mokiniu pasitarimų, susirinkimų. konferenciui ar kriokiu

sambūrių sušaukimo.

773. bendradarbiainn su pmgimnaiijns minima. kilm-nis pmgimnaziios

inslimcijnmix. sucixiiuinh panneriais. kitų mokyklų mnkinių sav 'aldus insiiiucijomis.

77.4 iniciiuniainnki “nugi ' iaisykiiukurima.rwmsųnia;
77.5 padeda organizuoii rūkymo. alkohnlizmn ii narkomuniins nrevenciią.
78. Mokinių tarybos veiklą Ieglamcnmąia niukiniu tarybos niiosiaiui. kuriuos.

suderinęs su pmgimnazijns lary ba. ivininn progimnazijos dirckwnus.

79. Mokinių “|“be oudurn 54; kiasių mokiniu nisiovai (po 3 is R\ckvicnox Massa).

Klases aisiuvni renkami klases susirinkime umru baisayimu.
KU Mokinių iar) bos darbas nrgunltunjamas mokiniu iarybus nuosiaiii nusiaiiia ivarka.

81
. Mokiniu iaryba renkama vieniems meninis.

82. Mnkimų tarybai vadovauja progimnazijos mukmiu \zrybos piminmkasi

Prngimn 'os mokiniu mrybospinnininka vieniems moiams renka mokiniu iaiyhos "Brian

33. Klascsc renkami klivsių Seiliūnai. .ne ienkurni mokslu muiams kiasos mokinių

susi. ikiine ulviru bulsavimu.

84. Progimnazijojc yra kiaaiu mokiniu iėvu komiieiu kurie hendmdarbiuuįa su iinsos

vadovu. mokytoiais. kiwmis progimnazn'ossuviiaiaus inaiiiuuuomiu
35. Progimnazrjojogali vaiku ir kiios savivaldus iusiiiucnns
xe. Progimnazijos mokinių ieuii (glubcm. rupinioiui alswvų visuoiinis susirinkimas

renka saxo atsluvus i progimnazijos savivaldos insiiiuniias, inicijuoja ir knindinuoin icvi| įtaką

organizuojam ugdymą ii- sudarnni ugdymo saiygas prugimnaziiųie

Vl SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIĖMIMAS I DARBA, Ju mmm APMOKĖJIMO TVARKA m
ATESTACIJA

37. Darbuotojai priimami i darbą ir nlleldžinmi iš darbo kadnvaujnmis Lietuvos

Respublikus darbo kodeksu iieiuuus Respublikos ; nuo isiaiymu. Liuuvos Reapuhlikus

Vyriausybes nuiariniais ir kiinis reisui ukinis. rcglamcnmujančiais darbo santykius. Direkmrinus

puuuiiuoiuius. niukyiuius, kiiua pedagoginius ir nepedagoginius darbuuiojus priima i daina ir

atleidžia isiu progimnazijos direkluriua
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ss. Darbuotojų darbu uzmokcsus skaičiuojamas vadnvzujnnlis Liamas Respublikus

m kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuoiojų darbo

,nkejimo įsialymu ir kilais leiscs aktais.

39 ngimuuzilos difcklūnus, direktoriaus pavadilnlujas ugdymui ir mokymjui

mnuojsmi lr lubuliuu kvalirikuciią Liemvus Rsspuhlikus pustymu. Llcuivus Respublikos

Vyriausybės nu\axim\y, Lisiuvos Respublikus šxiuiimo. mokslo ir spmlu ministro įsakymų nuskalym

lvnrkla.

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOSTU RTASy LĖŠOSY JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VETKLDSKONTROLĖ IR PROGIMNAZLIOS VEIKLOS PRIEŽIURA

%. Put-gimnazija rmukcjimn (else valdo. nuudnja savininko perduolą ii pruglmnsviins

igyią luną ir dispnnuoja ,un Lietuvos Respublikos įstatymų ir ss ninko nusluiviu Mika.

sl. ngimudzijus lėšas sudaro valslyhės biudzeio specialių ! . u dotacijų

suvuuuko biudwul skinus lcšos, savininku biuama usiguuvimui, mucju ir kilus lcšoa.

9: Mukiuiu krepšelio lėšas naudojamos teises :\ktų nusialviuwsukn

473 Progimuuziju savarankiškai sprendžiu. kaip mudoil iėmeju ir kitas leisemi gautas

Iešas. kui tai neprieštarauja lymzuns.k1llcmsleises aktams u savininko nustawmi „sykai
(14. Progimnimja varankxškai “de finansinę. ūkinę veiklą.

95 nglmnui s biihaltcnnę apskaitą centralizuotai tvarka ir finansines operacijlzs

vykdo savininko isteigta. “undiuis asmuo.
%. Progimnazijos F\nansines veiklos kouuole vykdoma vadovaujanlis Lietuvas

stpubllkos teises akli-Ais. pmgimndzįyos fuuiusiues veiklus kunimlu; vv 'du Lietuvos Respublikos

valstybės kaulmles įgalimos iusiilumjds u savininkus. Progimnazijos valstybinį dudilą ailiekd

Valstybzs kuuuule. ngimnazuoS veiklos ir išorcs linnnsinį audilą a\lieka Kuunn miesto

savivaldybės knmmlicrius (Savivaldybės kommles ir audito mmyba) l'mgimuazilos vidaus audliaš

atliekamus vadovaujantis Lisiuvos Respublikos vidaus konuolės ir vidaus nudun lsiuiymu ir kitais

vidaus auditą reglamentuojančiaix leises aktais
97. Fmgimnazijos veiklus priežiūrą allieka savininkas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

mi Prngimnuzįlos nuostatus. sudsiiulus su progimnazijos \zlryba. lvi iuu Kuuuu

miesio mvivaldybcs taryba
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99. ongimrmzxjos nuostatų mam ar papildymą inicijunjn savininku, progimnazijos

„ myrogimum'jns myba.
1004 augimu-mW.Mwwmmmm, Atitinka-mą

Ieknxzrinn Juknevičienė


