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Snur4i JULTAUS JANoNro crMNAZrJos NUosrATAr

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq Juliaus Janonio gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
Juliaus Janonio gimnazijos (toliau - gimnazija) teisinq form6 priklausomybq, savininkE, savininko
teises ir pareigas igyvendinaniiq institucijE ir jos kompetencijq, buveines v1etq, mokytlos grupq,
tipE, pagrindinq paskirti, mokymo kalbq, mokymosi iormas ir mokymo proceso organizavimo
b[dus, veiklos teisini pagrindq, sritis, r[5is, iikslE, uZdavinius, funicilas, vykdomai ivietimo
programas, mokymosi pasiekimq iteisinimo dokumentq iSdavimq, gimnizijos teises ir pareigas,
veiklos organizavim4 ir valdymq, savivaldq, darbuotojty priemimo i-darbq,lq darbo apmoke3lmo
tvark4 ir atestacijq, leiq Saltinius, jq naudojimo warkq ii finansinei veiklos kontrolq, gimnrrilo,
veiklos prieZilr4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Siauliq Juliaus ianonio gimnazija, trumpasis
pavadinimas - Juliaus Janonio gimnazija. Gimnazija [registruota Juridiniq asmenq registre, kodas -1905306s4.

3. Mokykla isteigta 1851 m.
4. Gimnazijos teisind forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Gimnazijos savininkas - Siauliq rniesto savivaidybe, kodas 11110g42g, adresas: Vasario

L6-osios g. 62, LT -7 6295 Siauliai.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanri institucija - Siauliq miesto

savivaldybes (toliau - Savivaldybe) taryba
8. Savivaldybes taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

Lietuvos Respublikos istatymuose (toliau - istatymai) ir Nuostatuose .;os lompetencijai priskirtus
klausimus.

9. Gimnazijos buveine: TilZes g. 137, LT_76349 Siauliai.
10. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
11. Mokyklos tipas - gimnazija.
12. Gimnazijos pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija, kodas 31251100.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi.
L5. Mokymo proceso organizavimo budai - kasdienis, nuotolinis, savarankiskas, ugdymasis

Seimoje.
L6' Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies, vidurinio ugdymo ir pritaikytas

specialir{q ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams pagrindinio ii vidurinio ugtyro, ,eio.*atiolo
vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programas.

17. Gimnazija iSduoda mokymosi pasiekimus [teisinanEius dokumentus: pagrindinio
ugdymo pasiekimq, pagrindinio i5silavinimo, vidurinio ugdyrno pasiekimq, mokymosi plsiekimq
paZymejimus; brandos atestatus ir jq priedus.

18. Gimnazrja yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudl atsiskaitomqiq ir kitas
sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq, savo veiklq grind7i"; Lietuvos
Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (tolia-u - Vyriausybej
nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
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GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RI]SYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJoS,
MOKYMO SI PASIEKIMUS ITEI SINANC 4I O OXUMENTV ISOEVWTRS

19. Gimnazijos veiklos siitis - Svietimas.
20. Gimnazijos Svietimo veiklos NSys:
20.1. pagrindind veiklos rti5is - vidurinis ugdymas, kodas 95.31.20;
20.2. kitos Svietimo veiklos rfiSys:
20.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
20.2.2. sportinis ir rekreacinis 5vietimas, kodas g5.S1;
20.2.3. kult[rinis ivietimas, kodas 95.52;
20.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
20.2.5.5vietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas gS.60.
21. Kitos ne Svietimo veiklos rflSys:
21.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.2g;
21.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20.
22. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendrqsias ir esmines dalykines kompetencijas, b[tinas tolesniam mokymuisi, profesinei karj"erai ir
savarankiSkam gyvenimui. Pletoti sociokultlrinq ir pilietinq brandq, ,gayti rautini sqmoning,mq bei
daugiakultflri5kumq.

23. Gimnazijos veiklos uZdaviniai:
23.L. uZtikrinti kokybi5kq pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo

programq vykdymq;
23.2. sudaryti sqlygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir saviraiSkos poreikius;
23.3. teikti mokiniams Svietimo pagalbq;
23.4. uZtikrinti sveikq, saugiq, uZkertaniiq keliq smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

[proEiams aplinkq.
24. Vykdydama pavesrus uZdavinius, gimnazija:
24.1. vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama I vietos ir gimnazijos bendruomenes reikmes, konkredius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
ugdymo procese informacijl pasiekimq tyrimq, gimnazijos veiktos iiivertinimo ir isorinio
vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turin[;

24.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas
papildaniius ir mokiniq poreikius tenkinanEius Siq programq modulius, neformaliojt vaikq Sv"ietimo
programas;

24'3. organizuoja mokiniq mokymEsi pagal visas gimnazijoje [gyvendinamas programas
taikydama Nuostatuose apibreZtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo b1dus;-

24.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus lsipareigojimus;
24'5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimq, brandos egzaminus svierimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta Warka;
24.6- atlieka mokinio specialit$q ugdymosi poreikiq pirmini ivertinimq, organizuoja

mokiniq, turinEiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymq Svieiimo, molslo ir sporto ministio
nustatyta tvarka;

24.7. stdaro palankias sElygas veikti mokiniq organizacijoms, skarinaniioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini sqmoningumq, patriotizmtr daugiakulmri5kumq, puoselejaniioms
kult[rinq ir socialinq brandq, padedandioms tenkinti saviugdos iriavirailkos poreikius;

24.8. teikia informacinq, psichologinq, socialinq pedagoginq, specialiqjq pedagoginq,
specialiqjq pagalbq, vykdo mokiniq sveikatos prieZi[rq, profesin[ orientavimq, ,iiko-*inimilios
prieZiflros priemones teises aktq nustatyta tvarka;

24.9. organizuoja tevq (globejq, riipintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
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24.L0. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacijE;
24.LL. uZtikrina higienos normas, teisds aktq reikalavimus atitinkandiE sveikq, saugiq

mokymosi ir darbo aplinkq;
24.12. kuria ugdymo 

'turinio 
reikalavimams igyvendinti reikiamq materialinq bazq

vadovaudamasi 5vietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
24.t3. organizuoj a mokiniq maitinimq gimnazij oje;
24.14. vie5ai skelbia informacijq apie gimnazijos veikl4;
24.15. atlieka kitas [statymq ir kitq teisds aktq nustatytas funkcijas.
25. Mokiniams iSduodami mokymosi pasiekimus [teisinantys dokumentai Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta warka.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

26. Gimnazija, [gyvendindama jai pavestus tikslq ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisq:

26.L. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybiSk4
ugdymq(si);

26.2. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turiniiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
26.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
26.4. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius

5vietimo projektus;
26.5. [statymq nustatyta warka jungtis I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
26.6. gauti paramQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos [statymo nustatyta tvarka;
26.7.. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, lkainius ir tarifus tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kiq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
Vyriausybe arba Savivaldybes taryba;

26.8. naudotis kitomis teisds aktq suteiktomis teisemis.
27. Gimnazija privalo uZtikrinti geros kokybds 5vietim6 atvirumq vietos bendruomenei

sudaryti mokiniams higienos normas atitinkaniias ugdymosi sqlygas.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
28.1-. gimnazijos direktoriaus (toliau - direktorius) patvirtinte strategin[ veiklos planq,

kuriam yra pritarusios gimnazijos taryba ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos [galiotas
asmuo;

28.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos planq kuriam yra pritarusi gimnazijos taryba;
28.3. direktoriaus patvirtint4 gimnazijos ugdymo p1an6 kuris yra suderintas su gimnazijos

taryba ir Savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
29. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuris i pareigas priimamas penkeriq metq kadencijai

vie5o konkurso bldu. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir Bendrojo ugdymo
mokyklos direktoriaus pareigybes apra5ymas.

30. Sprendimq del direktoriaus priemimo I pareigas, jo atleidimo arba atSaukimo i5 jq priima
Savivaldybds meras.

31. Direktorius atlieka tokias funkcijas:
31.1. tvirtina gimnazijos vidaus strukttrq, gimnazijos darbuotojq pareigybiq sqraSq teisds

aktq nustatyta tvarka;
3L.2. nustato gimnazijos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui, gimnazijos struktlriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
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31.3. tvirtina mokytoitl, kitq ugdymo procese dalyvaujaniiq asmenq ir aptarnaujaniiojo
personalo pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas) ir
kitq teisds akq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo gimnazijos darbuorojus, skatina juos,
skiria jiems drausmines nuobaudas;

31,.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktq nustatyta warka;

31.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptarnaujaniiojo personalo ir
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybq;

31.6. suderinqs su gimnazijos taryba, fvirtina gimnazijos darbo tvarkos taisykles;
31.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
31.8. organizuoja ir koordinuoja gimnazijos veiklE pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams [gyvendinti, analizuoja ir vertina gimnazijos veiklq, materialinius ir intelektinius
i5teklius;

31.9. kuria i5 paramos IeSq fondus gimnazijos mokiniams ir abiturientams remti ir
premijuoti;

31.10. leidZia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
31.11. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
31,.12. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;
31.13. organizuoja gimnazijos dokumentq saugojimq ir valdSrmq teises aktq nustatyta tvarka;
31.14. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turtq, leSas ir jais disponuoja;

koordinuoja intelektinius, materialinius, finansinius, informacinius isteklius, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojimE;

31.15. inicijuoja darbuotojq profesini tobulejimE, sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacijq,
mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybq atestuotis ir organizuoja jq atestacijq
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

31.16. inicijuoja gimnazijos savivaldos institucijq sudarymE ir skatina jq veiklq;
3I.17. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikianiiomis [staigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;

31.18. kreipiasi I kompetentingus subjektus del minimalios ir vidutines prieZitros
priemoniq vaikui skyrimo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka;

31.19. atstovauja gimnazijai kitose institucijose;
31.20. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti attikti direktoriaus

pavaduotojui, struktlriniq padaliniq vadovams, iSskyrus atvejus, kai tai priskirta iSimtinei
direktoriaus kompetencijai;

3I.2I. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apralyme nustatytas funkcijas.
32. Direktorius atsako uZ tai, kad gimnazijoje bltq laikomasi istatymq ir kitq teises aktq,

ui demokratini gimnazijos valdymq, bendruomenes nariq informavim4, informacijos apie
gimnazijos veiklq skelbimq, tinkamq funkcijq atlikim4, nustatytrl tikslo ir uZdaviniq [gyvendinimq,
gimnazijos veiklos rezultatus, uZ gerq ir veiksmingq vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq
igyvendinimq.

33. Direktoriaus atostogq, komandiruotiq, nedarbingumo laikotarpiu direktoriaus funkcijas
atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba kitas darbuotojas, turintis pagal pareigybes
apraSymq pareig4 ir [galiojimus vykdyti istaigos vadovo funkcijas.

34. Gimnazijoje metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes,
kuriq veiklE koordinuoja ugdymq organizuojandiq skyriq vedejai.

35. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomr$q dalykq mokytojai. Metodine
grupe planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjq
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dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasillos; atrenka, integruoja ir derina
dalykq mokymo turin[; susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjq dalykq planq rengimo
principq ir warkos; parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojimq; ivertina
ugdymo procese mokiniq sukauptq patyrimq; susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo
b[dq. Konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq poreikiq
mokiniq ugdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq problemq sprendimo bldq ir darbo metodikos.
Dalyvauja diagnozuojant mokiniq pasiekimus. Aptaria mokiniq elgesio, jq lankomumo gerinimo,
mokymosi kruviq optimalumo klausimus. Dalijasi gerqja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos
tobulinimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais. Keiiiasi informacija ir
bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupems. Bendradarbiauja su kitq mokyklq metodinemis
grupdmis. Metodinei grupei vadovauja ir veiklq organizuoja grupds nariq i5rinktas vadovas.

36. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq
veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
GIMNAZIJOS SAVIVALDA

37. Gimnazijos taryba yra aukStiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos
taryba telkia gimnazijos mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, r[pintojq) bendruomenq, vietos
bendruomenq demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda sprQsti gimnazijai aktualius klausimus,
atstovauti teisetiems gimnazijos interesams

38. Gimnazijos taryba sudaroma i5 gimnazijoje nedirbaniiq mokiniq tevq (globejq,
rupintojq), mokytojq, mokiniq ir vietos bendruomenes atstovrl. Gimnazijos tarybos nariq skaiEiq ir
jos veiklos kadencijos trukmq nustato dire\torius.

39. I gimnazijos tarybA lygiomis dalimis tevus (glob6jus, rupintojus) deleguoja klasiq
tevq (globejq, rupintojq) komiteto susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, mokinius - mokiniq
seimas, 1-3 vietos bendruomenes atstovus - direktorius.

40. Gimnazijos tarybos posedZiai kvieEiami ne reiiau kaip du kartus per metus. Posedis
teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treidaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Direktorius gimnazijos tarybos posedZiuose gali dalyvauti
kviestinio nario teisemis.

4L. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas slaptu balsavimu gimnazijos
tarybos posedyje.

42. Gimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
42.1. teikia sillymus del gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
42.2. pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui,

Nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems gimnazijos veiklq reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems direktoriaus;

42.3. teikia sillymus direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, gimnazijos vidaus
strukt[ros tobulinimo;

42.4. kolegialiai svarsto gimnazijos le5q naudojimo klausimus;
42.5. i5klauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus direktoriui del

gimnazijos veiklos tobulinimo;
42.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskaitq ir teikia sprendimq del ataskaitos

Savivaldybds tarybai;
42.7. teikia sifilymus Savivaldybes tarybai del gimnazijos materialinio aprfipinimo, veiklos

tobulinimo;
42.8. svarsto mokytojq, mokiniq ir tdvq (globejq, r[pintojq) savivaldos institucijq ar

gimnazijos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sitlymus direktoriui;
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42.9. teikia si[lymus del gimnazijos darbo tobulinimo, saugir+ mokiniq ugdymo ir darbo
sElygtl sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius;

42.10. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
43. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisdti, jei jie neprieitarauja teises aktams.
44. Gimnazijos taryba uZ savo veiklq vienq kartq per metus atsiskaito gimnazijos

bendruomenei.
45. Mokytojq taryba nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo ir ugdymo kokybes uZtikrinimo klausimams spresri. lq sudaio
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojaniiq skyriq ir kitq padaliniq, susijusiq su
ugdymu, veddjai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialiitai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvauj antys asmenys.

46. Direktoriaus narystq mokytojq taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos lstatymai ir
kiti teises aktai.

47. Mokytojq tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka mokytojq tarybos
pirmininkq ir sekretoriq, kuriq kadencijq skaidius tam paiiam asmeniui neribojamas.

48. Mokytojq tarybos pirmininko [galiojimai prasideda uZbaigus rinkimq procedlrq ir
nutilksta pradejus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedtrq.

49. Mokytojq tarybos pirmininkas prieS terminq netenka savo [galiojimq, kai jis atsistatydina
arba kai jis savo elgesiu paZeidZia Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto pedagogq etikos
kodekso reikalavimus. Nutr[kus mokytojq tarybos pirmininko [galiojimams pirma talt<o, naujas
pirmininkas renkamas bendra tvarka naujai kadencijai.

50. Posddis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treidaliai mokytojq tarybos'
nariq.

51. Mokytojq tarybos posedZius Saukia mokytojq tarybos pirmininkas. Jis apie posedZio
laikq ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne v6liau kaip prie5 5 darbo dienas iki
posedZio pradZios. Pagal poreik[ i posedZius gali blti kviediami kitq gimnazijos savivaldos
institucijq atstovai, remejai, socialiniai partneriai ar kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.

52. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami ne reiiau kaip kartE per pusmeti. posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treidaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia
mokytojq tarybos pirmininko balsas. Jeigu tarybos pirmininkas posedyje nedalyvauji, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprieStarauja
teises aktams. Norminio pob[dZio nutarimai gali buti [forminami direktoriaus [sakymu.

53. Mokytoirl tarybos pirmininkas vienq kartE per metus pristato savo veiklos rezultatus j[
rinkusiems mokytojq tarybos nariams.

54. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais, direktoriaus, jo
pavaduotojq teikiamais klausimais.

55. Gimnazijoje nuolat veikia gimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq seimas.
Jos nariq skaidiq ir jos veiklos kadencijos trukmq nustato direktorius. Mokiniq savivaldos
institucijos nariai yra renkami visuotiniu demokratiniq rinkimq b[du. Mokiniq seimui vadovauja
prezidentas iSrinktas mokiniq seimo nariq slaptu balsavimu. Mokiniq seimas inicijuoja ir padeda
organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia si[lymus del
mokymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq pletros, socialines veiklos,
organizuoja savanoriq judejimq dalyvauja rengiant gimnazijos veiklq reglamentuojandius
dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del institucijos veiklos
organizavimo, deleguoja narius i gimnazijos tarybq.

56. Klases mokiniq tevq (globejq, rflpintojq) savivaldq sudaro visq tos klases mokiniq tevai
(globejai, rtpintojai). Klases mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) savivaldos institucijai vadovauja
susirinkimo i5rinktas vadovas. Klasiq mokiniq tevq (globdjq, r[pintojq) savivaldos instituciiu
aptaria su klases vadovu klasds mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo,
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informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klases renginius, isvykas, kurti
edukacinq aplinkq vykdyti profesini orientavim+ teikia rinly*u, gimnazijos tlvq komitetui.

57. Gimnazijos mokiniq tevq (globejq, mpintojq) Javivaldq sudiro tevq komiteras ii visq
klasiq mokiniq tevq (globejq, rupintojq) savivaldq vidovq. Gimnazijos mokiniq tevq (globejr+,
ropintojq) komitetui vadovauja susirinkimo i5rinktas vadovas. Gimnazijos mokiniq ,e,rq i[toUO;q,r[pintoiq) savivaldos institucija deleguoja atstows i gimnazijos tarybE, aptaria-su girinazilos
direktoriumi paramq gimnazijai, mokiniq mokymo(-sij, iaugumo, maitinimo, informacil"os gavimo
apie vaikus klausimus, padeda organizuoti gimnazijor renginiur, isvykas, kurti edukacinq frhnkq,vykdyti profesini orientavimq, teikia si[lymus gimnizijos tirybai ir direktoriui.

58. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, Iankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams ir jq tdvams (globejams, riipintojams) aktualiais klausimais Jirektorius gali organizuoti
klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucijq vadovq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARB.T, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARI(A IR ATESTACIJA

59. Darbuotojai i darbq gimnazijoje priimami ir atleidZiami ii jo Darbo kodekso ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

60. Gimnazijos darbuotojams uZ darbq mokoma istatymq ir kitq teis6s akrr{ nusratyta
tvarka.

61. Direktorius, jo pavaduotojas_ugdymui, ugdymq organizuojaniiq skyriq vedejai,
mokytojai ir specialistai atestuojasi ir kvalifikicij4 tobulini Svietirio, mokslo ir sporto minisiro
nustatyta tvarka.

62. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir
sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMo TVARKA, FINANSINES VEIKLoS

KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZffiNA

63. Gimnazija patikejimo teise perduotq Savivaldybes turtq valdo, naudoja ir disponuojajuo teises aktq ir Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta warka.
64. Gimnazijos leios:
64.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui

skirtos le5os ir Sio biudZeto le5os, skirtos pagal pawiitintas sEmatas;
64.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
64.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais

perduotos leSos, tikslines paskirties lelos pagal pavedimus;
64.4. kitos teisetu b[du igytos le5os.
65. LeSos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
66. Gimnazija buhalterinq apskaitq organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
67. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
68. Gimnazijos veiklos prieZiiirq atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iSoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

69. Gimnazija turi interneto svetainq, atitinkanEiq teises aktq nustatytus reikalavimus.



I
70. Gimnazijos interneto svetaineje (http://jjanonis.su.lt) ir kitose visuomenes informavimo

.priemonese. skelbiama informacija apie gimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo ivietimo
programas, iq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq
kvalifikacij6 svarbiausius gimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, gimnazijos 

-bendruomen6s

tradicijas, pasiekimus ir kitas gimnazijos vykdomas veiklas, taip pat vie5i praneiimai ir informacija,
kuriE, vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti vielai.

71.. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria gimnazijos taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

72. Nuostatai keidiami ir papildomi gimnazijos savininko, direktoriaus ar gimnazijos tarybos
iniciatyva.

73. Gimnazija registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
74. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisds aktq nustatyta tvarka.
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