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KĖDAINIŲ ŠVIESIOSIOS GIMNAZIJOS  NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kėdainių šviesiosios gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kėdainių 

šviesiosios gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo 

kalbą ir mokymo formas, vykdomą mokymo programą, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritį, rūšis, 

tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų išdavimą, Gimnazijos 

teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų 

darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Gimnazijos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės 

veiklos kontrolę, reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo  tvarką. 

   2. Oficialusis Gimnazijos pavadinimas – Kėdainių šviesioji gimnazija, trumpasis 

pavadinimas – Šviesioji  gimnazija. Gimnazija įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 

195092697. 

3. Kėdainiuose gimnaziją įsteigė Kristupas Radvila 1647 m. ir jai suteikiamas vardas –

Gymnasium Illiustre – Šviesiausioji gimnazija. 1731 m. gimnazija uždaroma. 1858 m. Kėdainių 

progimnazijai vėl suteikiamas gimnazijos vardas. 1864 m. gimnazija vėl uždaroma, nes gimnazistai 

ir mokytojai aktyviai dalyvavo 1863 m. sukilime. 1919 m. atkuriama Kėdainių vidurinė mokykla, o 

1922 m. jai suteikiamas gimnazijos statusas ir gražinami pastatai Didžiojoje gatvėje. 1937 m. 

gimnazija perkeliama į naują pastatą, kuris Antrojo pasaulinio karo metais buvo sugriautas. 

Senajame gimnazijos pastate įsikuria sovietų armijos kariai, kurie šeimininkauja jame iki 1991 m. 

1995 m. Kėdainių Juozo Paukštelio vidurinėje mokykloje steigiamos bandomosios gimnazinės 

klasės, o 1997 atkuriama gimnazija ir jai suteikiamas Juozo Paukštelio  vardas. 2002 m. rugsėjo 1 

d.  gimnazija perkeliama į senuosius restauruotus gimnazijos pastatus Didžiojoje gatvėje, 

suteikiamas senasis šviesiosios gimnazijos vardas. 

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės. 

6. Gimnazijos savininkė – Kėdainių rajono savivaldybė, kodas 111103885, adresas – J. 

Basanavičiaus g. 36, 57288, Kėdainiai. 

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 

8.   Kėdainių rajono savivaldybės tarybos kompetencija: 

8.1.       tvirtina Gimnazijos nuostatus; 

8.2.       priima į pareigas ir atleidžia Gimnazijos vadovą; 

8.3.       priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo; 

8.4.       priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos 

ar likvidavimo; 

8.5.       skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos 

įgaliojimus; 

8.6.       sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose 

įstatymuose ir Gimnazijos Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus. 

9.  Mokyklos grupės: 
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9.1.    pagrindinė grupė – bendrojo ugdymo mokykla; 

9.2.    kita grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 

10.  Mokyklos tipai: 

10.1.     pagrindinis tipas – gimnazija; 

10.2.  kitas tipas – neformaliojo švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo mokykla. 

11. Mokyklos paskirtys: 

11.1.    pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija; 

11.2.    kita paskirtis – gimnazijos tipo nuotolinio mokymo gimnazija. 

12. Gimnazijos mokymo kalba – lietuvių. 

13. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: 

13.1.    grupinio mokymosi forma įgyvendinama mokymo proceso organizavimo būdais: 

13.1.1. kasdieniu; 

13.1.2. nuotoliniu; 

13.2.    pavienio mokymosi forma įgyvendinama mokymo proceso organizavimo būdais: 

13.2.1. savarankišku; 

13.2.2. nuotoliniu; 

14. Vykdomos švietimo programos: 

14.1.   pagrindinio ugdymo programos antroji dalis; 

14.2.   vidurinio ugdymo programa; 

14.3.   neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programa; 

14.4.   specializuoto ugdymo krypties programa; 

14.5.   bendrojo ugdymo programos, grindžiamos savitos pedagoginės sistemos elementais. 

15. Išduodami  mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentai: 

15.1.  brandos atestatai ir brandos atestatų priedai; 

15.2.  pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas; 

15.3.  mokymosi pasiekimų  pažymėjimai; 

15.4.  pažymėjimas; 

15.5.  neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. 

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savivaldybės herbu ir 

Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose 

bankuose, atributiką. Gimnazija gali turėti Neformaliojo vaikų švietimo skyrių. 

17. Savo veiklą Gimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

 

 

 

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, 

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮTEISINIMO DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas (klasifikatoriaus kodas 85). 

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 

19.1. Pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinio ugdymo antroji dalis, kodas 85.31.10, vidurinis 

ugdymas, kodas 85.31.20, 

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 

19.2.1. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

19.2.3. kitas, kitur niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 

19.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 
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19.2.5. kitas mokymas, kodas 85.5. 

19.3.  kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

19.3.1.  kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 

19.3.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 

68.20; 

19.3.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 

19.3.4 fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų 

veikla, kodas 98.20; 

19.3.5. vaikų poilsio stovyklų veikla. 

20. Gimnazijos veiklos tikslas – išugdyti mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti 

doru, siekiančiu žinių ir tobulėti mokantis visą gyvenimą, savarankišku, atsakingu, patriotiškai 

nusiteikusiu žmogumi, kuris pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, įgytų 

kompetencijų, atitinkančių šiuolaikinį kultūros bei technologijos lygį ir būtinų tolesniam 

mokymui(si) ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. 

21. Gimnazijos veiklos uždaviniai: 

21.1. teikti mokiniams kokybišką  pagrindinį (antroji dalis) ir vidurinį išsilavinimą; 

21.2. tenkinti akademinės srities mokinių žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius bei suteikti 

papildomų kompetencijų; 

21.3. teikti mokiniams reikiamą pagalbą ir švietimo prieinamumo  paslaugas; 

21.4. užtikrinti sveiką, saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką. 

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Gimnazija atlieka šias funkcijas: 

22.1. sudaro mokymo sutartis; 

22.2. vykdo  pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį ir  vidurinio  ugdymo, 

neformaliojo vaikų švietimo ir specializuoto ugdymo krypties programas, bendrojo ugdymo 

programas, grindžiamas savitos pedagoginės sistemos elementais; 

22.3. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, brandos egzaminus švietimo ir  

mokslo ministro nustatyta tvarka; 

22.4.  atlieka vidaus įsivertinimą; 

22.5. formuoja, konkretizuoja, individualizuoja ir įgyvendina ugdymo turinį, 

vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, bendraisiais 

ugdymo planais, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir 

interesus; 

22.6. rengia modulių, mobilių grupių, pasirenkamųjų dalykų ir neformalaus ugdymo 

programas, papildančias bendrąsias ugdymo programas  ir tenkinančias mokinių poreikius; 

22.7. organizuoja gabių vaikų ugdymą; 

22.8. inicijuoja rajono savivaldybės, šalies, tarptautinius švietimo projektus ir juose 

dalyvauja; 

22.9  sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, 

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

22.10. rengia individualizuotas pagrindinio ugdymo antrosios dalies  ugdymo programas; 

22.11. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją 

pedagoginę pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą ir vaiko minimalios priežiūros priemones, 

organizuoja profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą gimnazijoje; 

22.12. atlieka pirminį mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą, vykdo 

Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas; organizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

22.13. užtikrina   higienos normas atitinkančią  ugdymo(si) aplinką; 

22.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

22.15. atsako už mokinių maitinimo organizavimą Gimnazijoje; 

22.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją; 
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22.17.  viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; 

22.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

23. Gimnazija  išduoda mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentus švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka: 

23.1.  baigus pagrindinio ugdymo antros dalies programą; 

23.2.  baigus individualizuotą pagrindinio ugdymo antros dalies programą; 

23.3.  baigus vidurinio ugdymo programą; 

23.4.  nebaigus ugdymo programos. 

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

24. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę: 

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus; 

24.2. kurti naujus mokymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą; 

24.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, sudaryti bendradarbiavimo, 

patalpų nuomos ir kitas teisės aktams neprieštaraujančias sutartis; 

24.4. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka inicijuoti ir dalyvauti rajono 

savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose ir kitaip bendradarbiauti su užsienio 

valstybių švietimo subjektais; 

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, organizacijas ir sąjungas, dalyvauti jų veikloje; 

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo  nustatyta tvarka; 

24.7. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais 

atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato 

Vyriausybė arba Kėdainių rajono savivaldybės taryba; 

24.8. vykdyti neformaliojo švietimo programas; 

24.9. pagal savo kompetenciją gauti iš valstybės ir savivaldybių įstaigų duomenis, kurių 

reikia Gimnazijos uždaviniams ir funkcijoms vykdyti; 

24.10. teisės aktų nustatyta tvarka teikti investicinių projektų paraiškas Europos Sąjungos 

finansinei paramai gauti; 

24.11. esant būtinybei, koreguoti pamokų ir pertraukų laiką; 

24.12. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

25. Gimnazijos pareigos: 

25.1. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms 

ir žalingiems įpročiams aplinką; 

25.2. užtikrinti kokybišką ugdymą(si) ir efektyvų ugdymo proceso organizavimą; 

25.3 užtikrinti mokinių poreikių tenkinimą, atvirumą miesto ir rajono bendruomenei, 

mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, vertybinių nuostatų formavimą. 

26. Saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu rūpinasi Gimnazijos vaiko gerovės 

komisija. 

27. Gimnazija gali turėti kitų Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nenustatytų teisių ir 

pareigų, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

28. Gimnazijos veikla organizuojama pagal: 

28.1. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, kitų teisės aktų ir vidaus dokumentų 

nuostatas; 

28.2. direktoriaus patvirtintą gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusi Kėdainių 

savivaldybės taryba arba teisės aktų numatyta tvarka jos įgaliotas asmuo ir Gimnazijos taryba; 
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28.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi 

Gimnazijos taryba; 

28.4. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos 

taryba ir kuris yra suderintas su Kėdainių rajono savivaldybės taryba arba jos  įgaliotu asmeniu. 

29. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį į pareigas konkurso būdu skiria ir iš jų atleidžia 

teisės aktų nustatyta tvarka Kėdainių rajono savivaldybės taryba. Direktorius pavaldus ir 

atskaitingas Kėdainių rajono savivaldybės tarybai. 

30. Kvalifikacinius reikalavimus ir konkurso direktoriaus pareigoms eiti tvarką nustato 

švietimo ir mokslo ministras.  

31. Gimnazijos direktoriaus funkcijos, organizuojant ir koordinuojant Gimnazijos veiklą: 

31.1. vadovauja Gimnazijos strateginio, metinio veiklos plano ir švietimo programų 

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;  

31.2. organizuoja Gimnazijos darbą, kad būtų įgyvendinami Gimnazijos tikslai ir 

atliekamos nustatytos funkcijos; 

31.3. atsako už šių nuostatų 98 punkte nurodytos informacijos skelbimą 

31.4. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, 

skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio 

personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią Gimnazijos aplinką; 

31.5. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už gimnazijos 

veiklos rezultatus; 

31.6. tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio 

leistino pareigybių skaičiaus, mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų ir 

aptarnaujančio personalo pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria 

jiems drausmines nuobaudas; 

31.7. priima mokinius Kėdainių rajono  savivaldybės nustatyta tvarka, sudaro mokymo 

sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

31.8. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo 

poveikio priemones nustatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme; 

31.9. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į 

savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui 

skyrimo; 

31.10. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos vidaus tvarkos  

taisyklėse nustato mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, aptarnaujančio 

personalo ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę; 

31.11. suderinęs su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles ir Etikos 

kodeksą; 

31.12. organizuoja mokytojų tarybos veiklą; 

31.13. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 

mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, 

sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko 

teisių apsaugos srityje; 

31.14. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistikos ataskaitos būtų teisingi; 

31.15. vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą; 

31.16. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui; 

31.17. puoselėja demokratinius Gimnazijos bendruomenės santykius, palaiko ryšius su 

socialiniais partneriais, Gimnazijos rėmėjais, visuomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę 

aplinką;  

31.18. užtikrina veiksmingą Gimnazijos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir 

tobulinimą; 
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31.19. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis 

disponuoja, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų 

panaudojimą; 

31.20. sudaro, teisės aktų nustatyta tvarka, komisijas, ilgalaikes ir trumpalaikes darbo 

grupes, metodines grupes, metodinę tarybą, Vaiko gerovės komisiją,  pasirašo sutartis Gimnazijos 

funkcijoms atlikti; 

31.21.  leidžia pagal kompetenciją įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 

31.22.  sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sąlygas atestuotis; 

31.23.  inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

31.24.  atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;   

31.25.  vykdo kitas teisės aktuose ir vadovo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 

31.26. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 

pavaduotojui; 

31.27.  nustato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojų ugdymui veiklos sritis; 

31.28. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Kėdainių rajono savivaldybės tarybai, 

gimnazijos bendruomenei; 

31.29.  tvirtina Neformaliojo vaikų švietimo skyriaus nuostatus. 

32. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

laikymąsi, demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų 

atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą 

vaiko minimalios priežiūros įgyvendinimą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, 

darbuotojų etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus. 

33. Administracijos tarybą sudaro direktorius, pavaduotojai ugdymui ir ūkiui, vyriausias 

buhalteris, neformaliojo ugdymo organizatorius. Susirinkimas kviečiamas ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį. Nutarimai priimami dalyvaujančių tarybos narių balsų dauguma. 

34. Administracijos tarybos veiklai vadovauja Gimnazijos direktorius. 

35. Administracijos taryba – rengia siūlymus ugdymo(si) procesui tobulinti. Svarsto 

Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, programų projektus ir teikia 

siūlymų dėl jų. 

36. Administracijos taryba gali organizuoti išplėstinius administracijos posėdžius, į kuriuos 

gali kviesti visus bendruomenės narius. 

37. Metodinę tarybą sudaro dalykų metodinių grupių pirmininkai. Metodinei tarybai 

vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas, taryba veikia pagal direktoriaus patvirtintus 

nuostatus ir metinį veiklos planą. Tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

38. Metodinė taryba bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos 

bendruomene, metodinėmis grupėmis, kitomis institucijomis. Telkia Gimnazijos pedagogus 

aktyviam ir kryptingam pedagoginio profesionalumo tobulinimui. Teikia siūlymų Gimnazijos 

administracijai Gimnazijos veiklos, ugdymo plano, kitais aktualiais ugdymo klausimais. 

39. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje. 

Metodinė taryba derina Gimnazijos neformaliojo ugdymo, individualias programas ir teikia jas 

tvirtinti Gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui. Koordinuoja Gimnazijoje veikiančių 

metodinių grupių veiklą. 

40. Metodines grupes sudaro vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei 

vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas. 

41. Metodinės grupės skirtos mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams pasirengti 

ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo(si) metodus, kontekstą, 

mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones bei 

patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo(si) procese), pritaikyti jį mokinių individualioms 

reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas 

su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokytojų pažangos. 

42. Direktoriaus įsakymu  gali būti sudaromos trumpalaikės ir ilgalaikės darbo grupės. 
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43. Ilgalaikė darbo grupė planuoja, įgyvendina ir įsivertina Gimnazijos tikslus ir uždavinius 

įgyvendinančius metinius veiklos planus. 

44. Trumpalaikė darbo grupė sudaroma vienkartinei veiklai atlikti. 

 

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA 

 

45. Gimnazijoje veikia šios savivaldos institucijos – Gimnazijos taryba, mokytojų taryba, 

nevyriausybinė organizacija ,,Tėvų klubas“ (toliau – NVO),  gimnazistų taryba. 

46. Klasėse veikia šios savivaldos grupės: klasių tėvų komitetai, klasių mokinių  tarybos. 

47. Gimnazijos taryba (toliau Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, 

atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. 

48. Tarybą sudaro direktoriaus nustatytas narių skaičius, stebėtojo teisėmis (be teisės 

balsuoti) dalyvauja pirmos klasės gimnazistas, kuris yra išrinktas ateityje atstovauti gimnazistų  

interesams Taryboje. 

49. Į Tarybą renka bendruomenės atstovus lygiomis dalimis: 

49.1. tėvus – slaptu balsavimu NVO ,,Tėvų klubas“ susirinkime, nutarimas priimamas 

dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

49.2. mokytojus – slaptu balsavimu mokytojų tarybos posėdyje, nutarimas priimamas 

dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

49.3. mokinius – slaptu balsavimu gimnazistų tarybos posėdyje, nutarimas priimamas 

dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

49.4. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrenkamas slaptu balsavimu pirmajame tarybos 

posėdyje (Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius, pavaduotojai 

ugdymui); 

49.5. pirmame posėdyje paskiriamas pavaduotojas, išrenkamas sekretorius, nutarimas 

priimamas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma; 

49.6. Gimnazijos direktorius, pavaduotojai gali būti Tarybos nariais arba dalyvauti Tarybos 

posėdžiuose  kviestinio bendruomenės nario teisėmis. 

50. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per mokslo metus. Neeiliniai 

Tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Tarybos pirmininko, Gimnazijos direktoriaus, daugiau negu 

pusės Tarybos narių ar mokinių tėvų iniciatyva. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai 

visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. 

51. Tarybos nuostatus, pritarus Tarybai, tvirtina Gimnazijos direktorius. 

52. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

53. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Gimnazijos bendruomenėms nariams. 

54. Taryba renkama 2 mokslo metams, esant reikalui atnaujinama. 

55. Tarybos kompetencija: 

55.1. teikia siūlymų dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

55.2. aprobuoja, derina Gimnazijos Nuostatų pakeitimus ar papildymus, Gimnazijos 

strateginį planą, Gimnazijos metinį veiklos planą, Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles, kitus 

Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus direktoriaus; 

55.3. teikia siūlymų saugios, atitinkančios higienos reikalavimus ugdymo(si) ir darbo 

aplinkos kūrimo klausimais, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir 

intelektualinius išteklius; 

55.4. teikia siūlymų direktoriui dėl Gimnazijos Nuostatų pakeitimo ar papildymo; 

55.5. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymų Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo; 

55.6. svarsto kitų Gimnazijos savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių 

iniciatyvas ir teikia direktoriui; 
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55.7. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Gimnazijos 

direktoriui dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo; 

55.8. svarsto Gimnazijos ūkinę ir finansinę veiklą, teikia siūlymų; 

55.9. teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo(si) ir 

darbuotojų darbo sąlygų; 

55.10. teikia kandidatus į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, renka 

narius į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją; 

55.11. svarsto Gimnazijos direktoriaus ir jo pavaduotojų  ketinimą atestuotis; 

55.12. pasirenka Gimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja 

įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo. 

55.13. svarsto direktoriaus teikiamus ir kitus su Gimnazijos veikla susijusius klausimus, 

kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos Įstatymams ir kitiems teisės aktams; 

 

56. Tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.  

57.  Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei. 

58.  Taryba paleidžiama: 

58.1. reikalaujant 2/3 Tarybos narių; 

58.2. į tris posėdžius iš eilės nesusirinkus kvorumui; 

58.3. likviduojant Gimnaziją. 

59. Tarybos priimti nutarimai, neprieštaraujantys Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems 

dokumentams, yra privalomi visai Gimnazijos bendruomenei. 

60. Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija pedagogų 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. 

61. Mokytojų taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Gimnazijos Nuostatais, 

mokytojų tarybos nuostatais. 

62. Mokytojų taryba vadovaujasi humaniškumo, demokratiškumo, viešumo, racionalumo 

principais. 

63. Mokytojų tarybos nuostatus, pritarus Gimnazijos Tarybai ir mokytojų tarybai, tvirtina 

direktorius. 

64. Mokytojų tarybos nuostatų pakeitimą gali inicijuoti: 

64.1. mokytojų tarybos narys(-iai); 

64.2. Gimnazijos administracija; 

64.3. steigėjas. 

65. Mokytojų tarybą sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai  ugdymui, 

visi mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, bibliotekininkai ir kiti 

tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

66. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jei jo nėra, – direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. Mokytojų tarybos sudėtį Gimnazijos direktorius tvirtina savo įsakymu 

kiekvienais mokslo metais. 

67. Mokytojų tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planą ir dokumentų valdymo 

taisykles tvarko mokytojų tarybos sekretorius, išrenkamas atviru balsavimu balsų dauguma. 

68. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 mokytojų 

tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto 

po lygiai, sprendžiamasis balsas priklauso mokytojų tarybos pirmininkui. 

69. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, ne 

rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (ne mažiau kaip 3 posėdžiai per metus). Prireikus gali būti 

sušauktas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. 

70. Į mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Gimnazijos savivaldos 

institucijų atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisę. 

71. Mokytojų taryba: 
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71.1. inicijuoja Gimnazijos kaitos procesus; 

71.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius; 

71.3. dalyvauja planuojant Gimnazijos veiklą; 

71.4. svarsto mokymo programų įgyvendinimą, ugdymo ir mokymo rezultatus; 

71.5. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, ugdymo(si) 

programas, metodus; 

71.6. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo ir pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, 

mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes; 

71.7. priima nutarimus vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais 

ugdymo planais ir kitais teisės aktais; 

71.8. svarsto ir priima sprendimus dėl  papildomų vasaros darbų skyrimo; 

71.9. slaptu balsavimu renka atstovus į Gimnazijos Tarybą; 

71.10. svarsto mokytojų pedagoginius krūvius, neformaliojo ugdymo organizavimą; 

71.11. vertina Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų veiklą, reikšdama nuomonę apie 

vadovų ketinimus atestuotis; 

71.12. teikia Gimnazijos vadovybei, atestacijos komisijai siūlymų dėl mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimo; 

71.13. analizuoja, kaip Gimnazija vykdo veiklos ir ugdymo programas; 

71.14. svarsto ir teikia Gimnazijos Tarybai pritarti ugdymo planą ir vidaus darbo tvarko 

taisykles. 

72. Mokytojų tarybos teisės: 

72.1. gauti iš Gimnazijos administracijos visą informaciją apie Gimnazijos veiklą; 

72.2. dalyvauti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų veikloje; 

73. Mokytojų taryba nutraukia veiklą likvidavus Gimnaziją. 

74. Gimnazistų taryba renkama iš I–III klasių bendruomenių deleguotų ar laisva valia 

dalyvaujančių rinkimuose gimnazistų. 

75. Gimnazistų tarybai vadovauja išrinktas Gimnazijos prezidentas, kuris po rinkimų tampa 

gimnazistų tarybos nariu. 

76. Gimnazistų tarybos veiklos kryptis nustato gimnazistų tarybos nuostatai, veiklą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

77. Gimnazistų tarybos nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. 

78. Gimnazistų taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, 

vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo(si) organizavimo, neformaliojo vaikų 

švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant 

Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus 

klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo ir koordinuoja klasių savivaldos veiklą; 

79. Gimnazistų taryba deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, teikia kandidatą į komisijos 

narius konkursui į mokyklos direktoriaus pareigas, rajono savivaldybės mokinių tarybą, kitas 

veiklos grupes.  

80. Klasės mokinių taryba – nuolat veikianti klasės mokinių savivaldos institucija. Jai 

vadovauja klasės seniūnas, kuris yra renkamas klasės mokinių susirinkime balsavimu. Klasės 

taryba svarsto mokinių mokymosi, elgesio, laisvalaikio ir kitus su klasės veikla susijusius 

klausimus. 

81. NVO ,,Tėvų klubas“ – tėvų savivaldos institucija. Ją sudaro visų klasių bendruomenių 

deleguoti tėvai ir laisvanorišku principu norintys dalyvauti NVO ,,Tėvų klubas“ veikloje 

gimnazistų tėvai. ,,Tėvų klubas“ padeda spręsti mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, 

lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitus mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualius 

klausimus. Veikia pagal NVO ,,Tėvų klubas“ nuostatus. Tėvų savivaldos  institucijos veikloje gali 

dalyvauti šią sritį kuruojantis įstaigos direktorius (arba pavaduotojas ugdymui). 

82. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas renkamas klasės tėvų (globėjų, 

rūpintojų) susirinkime. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetui vadovauja susirinkimo 

išrinktas pirmininkas. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas aptaria su klasės vadovu 
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klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie 

vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti 

profesinį orientavimą, teikia siūlymų Gimnazijos tarybai ir direktoriui. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

IR ATESTACIJA 

 

83. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

84. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

85. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui 

specialistai, kiti pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją 

švietimo ir mokslo ministro įsakymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS 

VEIKLOS KONTROLĖ 

 

86. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą rajono savivaldybės turtą, naudoja ir 

disponuoja juo pagal įstatymus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

87. Gimnazija turi paramos gavėjo statusą. 

88. Gimnazijos lėšų šaltiniai: 

88.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų rajono savivaldybės biudžetui skirtos 

lėšos; 

88.2.  Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 

88.3.  pajamos už teikiamas paslaugas; 

88.4. pajamos nuomojant Gimnazijos valdomą turtą; 

88.5. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais 

būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

88.6. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

89. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

90. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

91. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

92. Valstybinę švietimo veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministerija. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Kėdainių rajono savivaldybės vykdomoji 

institucija, prireikus pasitelkiami išorės vertintojai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

93. Gimnazijos Nuostatai keičiami ir papildomi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, 

Gimnazijos Tarybos ar Gimnazijos direktoriaus iniciatyva. 

94. Gimnazijos Nuostatams, jų pakeitimams ar papildymams pritaria Gimnazijos Taryba. 

95. Gimnazijos Nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Kėdainių rajono 

savivaldybės taryba arba jos įgaliotas asmuo. 

96. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

97. Gimnazija turi tinklapį, atitinkantį teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

98. Informaciją apie Gimnazijoje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, 

priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Gimnazijos 

pasiekimus ir tradicijas, išorinio vertinimo rezultatus ir kitą informaciją, kurią vadovaujantis teisės 

aktais reikia skelbti viešai, skelbiama Gimnazijos tinklapyje arba rajono savivaldybės spaudoje. 
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99. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Gimnazijos struktūros pertvarka ar 

likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

_________________ 

  

 

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2014 m. kovo 24 d. 

Protokoliniu pritarimu Nr. V3-2 

 


