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PATVIRTINTA
PaneveZio miesto savivaldybes tarybos
2021- m. geguZds 26 d. sprendimu Nr. 1-186

PANEVEZIO BERZU PROGIMNAZTJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
L. PanevdZio BerZq progimnazijos nuostatai (toliau

- Nuostatai) reglamentuoja PaneveZio
priklausomybq,
savinink4, savininko teises ir
BerZq progimnazijos (toliau - mokykla) teisinQ form4,
pareigas [gyvendinanEi4 institucij6 buveinq, mokyklos grupQ, tip6 pagrindinq ir kit4 paskirtis,
mokymo kalb4, mokymosi formas, mokymo proceso organizavimo b[dus, veiklos teisini pagrind4,
sritis, r[Sis, tikslq uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, mokymosi pasiekimus
iteisinandius dokumentus ir jq iSdavimo tvark4, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir
valdym4, savivald6 darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokdjimo tvark4 ir atestacij4, ttlfiQ,
l65as, jq naudojimo tvark4 ir finansinds veiklos kontrolq, mokyklos veiklos prieZilr4, mokyklos
reorganizavimo, likvidavimo ar perwarkymo tvarkE.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - PanevdZio BerZq progimnazija, trumpasis
pavadinimas - BerZq progimnazija. Mokykla iregistruota Juridinirl asmenq registre, kodas
L90422397.
3. Mokyklos isteigimas: L973 m. rugsdjo 1 d. isteigta PaneveZio 10-oji vidurind mokykla.
PanevdZio miesto savivaldybes tarybos 2001 m. rugsdjo 7 d. sprendimu Nr. L9-4 mokyklos
pavadinimas pakeistas i PaneveZio Skaistakalnio pagrindinq mokyklq. PaneveZio miesto
savivaldybes tarybos 20L7 m. balandZio 28 d. sprendimu Nr. t-1.62 nuo 2017 m. rugsejo 1 d.
Panev6Zio Skaistakalnio pagrindines mokyklos pavadinimas pakeistas i PaneveZio BerZq
progimnazij4.
4. Mokyklos teisind forma - biudZetind istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininke - Panev6Zio miesto savivaldybd.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija - PaneveZio miesto
savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba). Ji:
7.1. wirtina mokyklos nuostatus;
7.2. priima sprendimus d6l:
7.2.1. mokyklos buveinds pakeitimo;
7 .2.2. mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.2.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos
[galioj imq nutraukimo;
7 .2.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7 .2.5. didZiausio leistino pareigybiq skailiaus nustatymo;
7.2.6. kainq ir tarifq uZ teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
7.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigrl istatyme, kituose Lietuvos
Respublikos [statynuose ir Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
8. Mokyklos buveines adresas: BerZq g.37,LT-36001 PaneveZys.
9. Mokyklos grupd - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - progimnazija.
11. Mokyklos pagrindine paskirtis - progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31291100.
12. Mokyklos kitos paskirtys:
1-2.1. pradin6s mokyklos tipo pradind mokykla;
12.2. pagrindinds mokyklos tipo specialioji mokykla, ivairiapusiq raidos surikimq
turintiems mokiniams.
13. Mokymo kalba - Iietuviq.
14. Mokymosi formos: grupinio mokymosi ir pavienio mokymosi.
1-5..Mok5rmo proceso organizavimo btdai: kasdienis, savarankiSkas, nuotolinis.
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L6. Mokykla vykdo pradinio ugdymo, pradinio ugdSrmo individualizuot4 pagrindinio
ugdymo pirmosios dalies, pagrindinio ugdymo individualizuot4 (pirmosios dalies), neformaliojo
vaikq Svietimo programas.
17. Mokiniai, d6l igimtrl ar igytq sutrikimrl turintys dideliq ar labai dideliq specialiqjq
ugdymosi poreikiq, priimami i mokyklos specialiqsias klases ivairiapusiq raidos surikimq turintiems
mokiniams.
1-8. Mokykla iSduoda mokymosi pasiekimus [teisinantius dokumentus:
18.1. pradinio iSsilavinimo paZymdjim4 - [gijusiam pradini i5silavinim4;
L8.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejim4 - baigusiam pradinio ugdymo
individualizuotQ pro gram4;
18.3. paZymEjimq - baigusiam pagrindinio ugdymo programos I-qi4 dali, pagrindinio
ugdymo individualizuotos programos l-qi4 dali;
18.4. mokymosi pasiekimq paZymejim4 (keliamosios klasds mokiniui) - nebaigusiam
pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos (I-osios dalies);
L8.5. paZyma - joje nurodoma informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir
ilvykstanEio i5 mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikr4 mokslo metq laikotarpi.
19. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq atsiskaitom4j4 ir kitq s4skaitq
Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributikq savo veiklE grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teisds aktais
ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RI]sYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIIT OOXUMENTU rSOeVrVreS
20. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
21. Mokyklos Svietimo veiklos ru5ys:
21.1. pagrindind veiklos r[5is - pagrindinis ugd5rmas, kodas 85.31.10;
21.2. kitos Svietimo veiklos ru5ys:
21.2.L. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
21.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
2t.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
2L.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
2L.2.5.5vietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
22. Kitos ne Svietimo veiklos ru5ys:
22.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

22.2. klta, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialind darbo veikla,
kodas 88.99;
22.3. vaikq poilsio stovyklq veikla 55.20.20;
22.4. v allrctr dieno s prieZilros veikla, kodas B B. 9 1.
23. Mokyklos veiklos tikslas - teikti pradin[ ir pagrindini (I-eia dali) ugdym4, paddti
asmeniui [gyti dorin6s, sociokultfirines ir pilietines brandos pagrindus, bendrqj[ raltingum4,
technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdyti krik5iioniSk4sias vertybes, tautin[ s4moningum4,
iSugdyti siekim4 ir gebdjim4 apsisprqsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
24. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
24.L. ttilti}cinti kokybi5k4 pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies
programq vykdymq;
24.2. tenkinti mokiniq paZinimo ir savirai5kos poreikius;
24.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalb4;
24.4.lrlt1hinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplinkq.
25. Mokykla, siekdama nustatyto tikslo, igyvendina nustat)rtus veiklos uZdavinius:
25.1. igyvendindama Nuostatq 24.1 papunktyje nurodyt4 uZdavini, mokykla atlieka Sias
funkcijas:
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pritaiko ugdymo turin[, vadovaudamasi Svietimo,
mokslo ir sporto ministro tvirtinamais Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq apra5u,
pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir mokyklos
bendruomen6s reikmes, konkreEius mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebdsenos,
mokiniq pasiekimrl ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacijq pasiekimq tyrimq,
mokyklos veiklos kokybds isivertinimo ir iSorinio vertinimo duomenis;
25.t.2. rengia pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdl,rno individualizuotas
(pirmosios dalies) programas, pritaiko pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies)
programas specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems mokiniams, pagrindinio ugdymo pirmosios
dalies papildanEius ir mokiniq poreikius tenkinanEius programq modulius, pasirenkamqjq dalykq
25.1,.L. konkretina, individualizuoja ar

programas;

25.1.3. igyvendina mokiniq mokym4si pagal visas mokykloje vykdomas programas
taikydama Siuose Nuostatuose apibrdZtas mokSrmosi formas ir mokymo proceso organizavimo
btdus;
25.L.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus [sipareigojimus;
25. 1. 5. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti profesinq kvalifikacij 4;
25.1.6. vykdo mokyklos veiklos kokybds [sivertinim4, numato priemones veiklai tobulinti;
25.1..7. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, patikrinimuose teises aktq
nustatyta tvarka;

25.1.8. organizuoja mokiniq, turinEiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymq Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
25.2. igyvendindama Nuostatq 24.2 papunktyje nurodytE uZdavini, atlieka Sias funkcijas:
25.2.L. organizuoja mokiniq uZimtum4;
25.2.2. rengia ir [gyvendina vaikq neformaliojo Svietimo programas, atitinkanEias vaikq
amZiq ir poreikius;
25.2.3. organizuoja tevq (globejq, riipintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas
paslaugas (klubus, bfirelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teises aktq nustatyta tvarka;
25.2.4. inicijuoja, kuria ir dalyvauja ivairiuose Svietimo, kultlros, sporto, socialiniuose
projektuose, kuriuos realizavus, stipr€ja mokyklos materialiniai ir intelektiniai resursai, sudaroma
galimybe pldtoti mokiniq pamokinq ir neformaliojo vaikq Svietimo veikl4;
25.2.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinaniioms mokiniq
dorovin[, tautini, pilietin[ s4moningum4, patriotizm6 puoselejandioms kultnrinq ir socialinq brand4,
padedaniioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;
25.3. [gyvendindama Nuostatq 24.3 papunktyje nurodyt4 uZdavin[, atlieka Sias funkcijas:
25.3.1. pagal kompetencij4 vykdo Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinds
prieZilros lstatymo nuostatq lgyvendinim4;
25-3.2. vykdo Lietuvos Respublikos socialinds paramos mokiniams [statymo nuostatas;
25.3.3. teisds aktq nustatyta tvarka teikia psichologinq, informacinq, socialinq pedagoginq,
specialiEj4 pedagoginq, specialiqj6 mokytojq padejejq pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prieZiflr4,
profesini orientavimq;
25.3.4. atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinimq, skiria specialqji
ugdym4 teis6s aktq nustatyta tvarka ir igyvendina mokiniq, turinliq specialiqjq ugdymosi poreikiq,
itraukqji ugdym4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
25.3.5. organizuoja mokyklos bibliotekos veikl4;
25.3.6. igyvendina prevencines programas;
25.3.7. uZtikrina sisteminl mok5rmosi pagalbos teikim4 mokiniams, kuriems ji yra
reikalinga;
25.4. [gyvendindama Nuostatq 24.4 papunktyje nurodytq uZdavin[, atlieka Sias funkcijas:
25.4.L. nusistato mokyklos bendruomenes nariq elgesio normas, atsiZvelgdama I Pedagogq
etikos kodekso rekomendacij as;
25.4.2. uZtil<rina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkanli4
mokymosi ir darbo aplink4;

sveikq

saugi4

25.4.3. kuria formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti
reikaling4 materialinq bazq ir edukacines aplinkas;
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25.4.4. bendradarbiauja su asmens ir visuomends sveikatos prieZiuros institucijomis ir
tevais (kitais teisetais mokinio atstovais), saugant ir stiprinant mokiniq sveikat4;
25.4.5. kuria atvirus, pagarbius, bendradarbiavim4 skatinanlius mokiniq, mokytojq ir tevq
(globejq, riipintojq) santykius;
25.5. mokykla taip pat atlieka Sias funkcijas:
25.5.1. teikia papildomas mokamas paslaugas teises aktr4 nustatyta tvarka;
25.5.2. vielai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka
mokyklos interneto svetaindje, mokyklos savininko intemeto svetaineje ir (ar) kita forma;
25.5.3. vykdo kitas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas
funkcijas.
26. Mokiniams iSduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
27. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisq:
27.L. pannkti mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo bldus;
27.2. pannkti ir kurti naujus ugdymo metodus, uZtikrinanlius kokybiSk4 ugdym4(si);
27.3. bendradarbiauti su savo veiklai [takos turintiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
27.4. Lieuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti
Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
27.5. istatymq nustatyta tvarka stoti ir jungtis I asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
27.6. gartt paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istat5rmo nustatyta tvarka;
27.7. naudotis kitomis teisds aktq suteiktomis teisemis.
28. Mokyklos pareigos - uZtikrinti jai pavestq tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, priskirtq
funkcijq kokybi5k4 atlikim4.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

(toliau

-

29. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
29.1-. direktoriaus pawiftintg strategini planq kuriam yra pritarusios mokyklos taryba
Taryba) ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

29.2. direktoriaus patvirtintE metin[ veiklos plan6 kuriam yra pritarusi Taryba ir kuris yra
suderintas su atitinkamu Savivaldybds administracijos padaliniu;
29.3. direktoriaus pawirtint4 mokyklos ugdymo plan4, kuris yra suderintas su Taryba ir
Savivaldybes vykdomqia institucija ar jos igaliotu asmeniu.
30. Mokyklai vadovauja direktorius, kur[ vie5o konkurso biidu i pareigas penkeriems
metams skiria ir i5 jq atleidZia Savivaldybes meras teisds akq nustatyta tvarka. Mokyklos
direktoriumi gali bflti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo.
31. Direktorius:

31.1. tvirtina mokyklos vidaus struktfir4, mokyklos darbuotojq pareigybiq

s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaiEiaus;

31.2. nustato ir tvirtina mokyklos struktfiriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
31.3. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kitq teises akq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo mokyklos darbuotojus, sudaro su jais
darbo sutartis, autorines suta.rtis ir kitokias sutartis, skelbia konkursus pareigoms eiti, taiko
skatinimo priemones ir konstatuoja darbo pareigq paZeidimus;
31-.4. priima mokinius i mokykl4 Savivaldyb6s tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teisds aktq nustatyta tvarka;
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31.5. vadovaudamasis istatSrmais ir kitais teisds aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokyojq, kitq ugd5rmo procese dalyvaujanEiq asmenq, aptarnaujandiojo personalo ir
mokiniq teises, pareigas ir atsakomybq;

31.6. suderinqs su Taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos
veiklq reglamentuojaniius dokumentus;
31.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas
visais su mok5rmusi ir darbu susijusiais aspektais, organizuoja trlkstamq mokytojq paie5k4;
3l-.8. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq Svietimo programq
rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq
igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
31.9. Mrtina neformaliojo vaikq Svietimo, pasirenkamqjq dalykq ir moduliq programas;
31.10. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, tiksiui ir
uZdaviniams lgyvendinti;
31.11-. analizuoja ir vertina mokyklos veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;
31.L2. leidZia [sakymus, kontroliuoj a jq vykdyma;
31.13. sudaro teisEs aktq nustatytas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes;
3L.14. sudaro mokyklos vardu sutartis d6l mokyklos funkcijq atlikimo;
31.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdSrm4 teisds aktq nustatyta
tvarka;
31.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turt4, I65as

ir jais disponuoja,

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
vald5rm4 ir efektyvq naudojim4;
3L.L7. uZtikrina veiksming4 mokyklos vidaus kontrolEs sistemos suktrim6 jos veikim4 ir
tobulinim4;

31.18. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomyb6s
istatSrm4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos btitq teisingi;
31.19. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojrl profesiniu tobulejimu, sudaro
s4lygas tobulinti kvalifikacijq mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams gaiimybq
atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos 5vietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;
31.20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4

ir skatina jq veikl4;
veiksmingE vaiko minimalios prieZilros

3L.2L. uZtikrina, priZiiiri ir atsako uZ ger4 ir
priemoniq vykdyma mokykloj e ;
31,.22. mokykloje uZtikrina sveik4 ir saugi4 aplink4, uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto,
prievartos aprai5koms ir Zalingiems iproiiams;
31.23. organizuoja pa5aliniq asmenq patekimo i mokyklos teritorij4 apskait4 ir tai
kontroliuoja, organizuoja mokyklos teritorijos ir jos prieigq stebejim4, informuoja teritorinq
policijos istaigE apie Zinomus ar itariamus smurto, prievartos, psichoaktyviqjq medZiagq platinimo,
vieSosios tvarkos ir kitq paZeidimq awejus;
31.24. supaZindina mokyklos bendruomenq su teises aktais, reglamentuojaniiais vaiko
teises, pareigas ir atsakomybq uZ teisds aktq paZeidimus, mokyklos lank5rmq, psichoaktyviqjq
medZiagq vartojimo, smurto, nusikalstamumo prevencij4 ir mokiniq uZimtum4;
3L.2S.bendradarbiauja su pagalbq mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikianEiomis
istaigomis, Savivaldybds administracijos strukttriniais padaliniais, valstybine vaiko teisiq apsaugos
institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininkais, teritorine
policijos [staiga, socialiniq paslaugq ir sveikatos prieZiiiros istaigomis, Savivaldybds administracijos
vaiko gerovds komisija ir kitomis institucijomis, dirbaniiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
31.26. prireikus sudaro su institucijomis, dirbandiomis prevencini darb4 savivaldyb6s
teritorijoje, kitose vietov6se, sutartis del pagalbos teikimo mokykloje ar uZ jos ribq;
3L.27. organizuoja neformalqii vaikq Svietim4 po pamokq ir mokiniq atostogl+ metu;
31.28. teikia praSyrnus Savivaldybes administracijos direktoriui ddl vaiko minimalios ar
vidutines prieZilros priemoniq skyrimo;
3L.29. inicij uoj a mokyklos veiklo s kokybds isivertinim4;
31.30. organizuoja mokyklos buhalterinq apskait4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterinds
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apskaitos istat5rm4;

31.31. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei

ir

Tarybai svarst5rti, vielai

paskelbia savo metq veiklos ataskaitE;

31.32. uZtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

istatSrmo

nuostatq [gyvendinimE;
3 1.33. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
31.34. dali savo funkcijq teises aktq nustat5rta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams;
31.35. uZtikrina, kad butq laikomasi istatymq, teisds aktq ir mokyklos nuostatq;
31.36. atlieka kitas Lietuvos Respublikos Svietimo istatSrme, Lietuvos Respublikos

biudZetiniq istaigq [statyme, Lietuvos Respublikos vaiko minima]ios ir vidutines prieZiiiros
istatyme, kituose teis6s aktuose ir pareigybds apraSSrme nustatytas funkcijas.
32. Mokyklos direktorius uZtikrina ir atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq laikym4si mokykloje, uZ demokratini mokyklos valdymE, bendruomenes nariq informavim4,
tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytl+ mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, mokyklos veiklos
rezultatus, uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.
33. Mokyklos direktorius pavaldus Savivaldybes merui, atskaitingas mokyklos
bendruomenei, Tarybai, Savivaldybes merui ir Savivaldybes tarybai.
34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais mokyklos
direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su
nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

35. Mokykloje veikia Vaiko geroves komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja Svietimo
programq pritaikSzm4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos
teikim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovds komisijos sudarymo ir
darbo organizavimo wark4 nustato Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
36. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: Taryba, mokytojq taryba, mokiniq
parlamentas.

37. Taryba yra auk5Eiausia mokyklos savivaldos institucija. Ji telkia mokyklos mokinius,
ir tdvus (globdjus, rupintojus), bendruomends atstovA demokratiniam mokyklos
valdymui.
38. Taryba sudaroma i5 mokykloje nedirbantiq 3 mokiniq tevq (globejq, rupintojq), 3
mokytojq, 2 mokiniq ir l bendruomen6s atstovo.
39. I Taryb4 lygiomis dalimis tevus (glob6jus, riipintojus) deleguoja visuotinis mokyklos
mokiniq tevq (globejq, rupintojq) susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, 5-B klasiq mokinius
mokiniq parlamentas. Vietos bendruomenq Taryboje atstovauja vietos bendruomeninds
organizacijos istatuose nustatyta warka deleguotas atstovas, kuris yra savivaldybes gSruenamosios
vietovds, kurioje veikia vietos bendruomend, gyventojas. Nesant vietos bendruomenes, Tarybos
darbe dalyvauti kvieEiamas seniflnaitis, klrio teritorijoje yra gimnazija. Tarybos kadencijos trukme
- treji metai. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali biiti dvi kadencijas i5 eiles.
40. Tarybos posedZiai Saukiami ne reEiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali blti
kvieEiamas neeilinis Tarybos posedis.
41. Tarybos veikla planuojama, pos€dZiai protokoluojami. Posedis teisdtas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treidaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujantiq nariq
balsq dauguma.
42. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujos sud6ties
Tarybos posddyje.
43. Pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutr[kus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko,
mokyklos direktorius organizuoj a rinkimus Nuostatuose nustatyta warka.
44. Tarybos posedZiuose kviestiniq nariq teisdmis gali dalyvauti mokyklos direktorius ir
(ar) kiti su svarstomu klausimu susijq asmenys.

mokytojus

I
45. Taryba:

45.1. teikia siiilymus ddl mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq

ir jq

[gyvendinimo

priemoniq;

45.2. svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam, metiniam veiklos planams, mokyklos
Nuostatams, mokyklos darbo warkos taisyklems, derina ugdymo plano projektq mokyklos
mokytojq ir pagalbos mokiniui specialisq atestacijos programE, pritaria kitiems mokyklos veiklE
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;
45.3. teikia mokyklos direktoriui sitlymus ddl mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,
mokyklos vidaus strukt[ros tobulinimo;
45.4. svarsto mokyklos IeSq naudojimo klausimus;
. 45.5. kiekvienais metais vertina mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskaitE, priima
sprendim4 del mokyklos vadovo metq veiklos ivertinimo ir pateikia ji Savivaldyb6s merui;
45.6. teikia mokyklos direktoriui siiilymus del mokyklos materialinio aprupinimo, veiklos
tobulinimo;
45.7. svarsto Tarybos, mokiniq ir tdvq (globejq, r[pintojq) savivaldos institucijq ar
mokyklos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sifllymus mokyklos direktoriui;
45.8. teikia siiilymus del saugiq mokiniq ugdymo ir darbo sqlygq sudarymo klausimus,
pajamq ir i5laidq sEmat4, mokyklos flkinq ir finansinq paddti, talkina formuojant mokyklos
materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius;
45.9. organizuoja tdvq param4 mokyklai;
45.10. renka atstovus i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;
45.11,. pasirenka mokyklos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4, analizuoja
isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
45.L2. svarsto kitus teises aktuose nustatytus ar mokyklos direktoriaus teikiamus
klausimus.
46. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
47.Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.
48. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq
prof esiniams ir bendriesiems ugd5rmo klausimams sprqsti.
49. Mokytojq taryba renkama 3 metams i5 visq mokytojq, direktoriaus pavaduotojo
ugdymui, Svietimo pagalbos specialistq. Tas pats asmuo gali blti mokytojq tarybos nariu 2
kadencijas i5 ei16s.
50. Pasibaigus mokytojq tarybos kadencijai ar nutr[kus nario [galiojimams pirma laiko,
mokyklos direktorius organizuoj a rinkimus Nuostatuose nustatyta warka.
51. Mokytojq taryb4 iSrenka visuotinis pedagoginiq darbuotojq susirinkimas. J4 sudaro 11
nariq.
52. Mokytojq tarybos posddZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat
ne reliau kaip vienq kart4 per pusmeti. Prireikus gali brlti su5auktas neeilinis mokytojq tarybos
posedis. Mokytojq tarybos iSvados ir pasillymai, teikiami mokyklos direktoriui, kitoms mokyklos
savivaldos institucij oms ar socialiniams partneriams yra rekomendacinio pobtdZio.
53. Mokytojq tarybos veikla planuojama, posddZiai protokoluojami. Posddis teisdtas, jei
jame dalyvauja ne maZiau kaip du treidaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujaniiq
nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq
tarybos pirmininkui.
54. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujos
sudeties posedyje. Pirmame posedyje naujai i5rinktas pirmininkas pasiiilo kandidat4 [ Mokytojq
tarybos pirmininko pavaduotojus, kuris pavaduoja Mokytojq tarybos pirminink4 jo nesant.
55. Mokytojq tarybos pos6dZius inicijuoja pirmininkas.
56. Mokytojq taryba:
56.1. inicijuoja mokyklos kaitos procesus;
56.2. svarsto mokymo eig4, ugdymo rezultatus, pedagoginds veiklos tobulinimo biidus;
56.3. teikia sillymus del mokyklos strategijos ir veiklos planavimo, aptaria ugd5rmo planq,
bendrqjq ugdymo programq ir i5silavinimo standartq igyvendinimo klausimus;
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56.4. derina mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyms psichologus) atestacijos
program4;
56.5. renka ir deleguoja atstows i Taryb4 bei mokytojq ir pagalbos specialistq atestacijos
komisij4;
56.6. esant reikalui, svarsto mokinirl elges[, ypatingais atvejais sifilo Tarybai Salinti mokini
i5 mokyklos;
56.7. svarsto neformaliojo vaikq Svietimo klausimus;
56.8. vykdo kitas funkcijas, numatytas Mokytojq tarybos nuostatuose, patvirtintuose
mokyklos direktoriaus [sak5rmu.
57. Mokytojq taryba tZ savo veiklE vien4 kartA per metus atsiskaito mokyklos
bendruomenei.
58. Mokykloje nuolat veikia mokiniq parlamentas.
59. Mokiniq parlamento nariai yra renkami 5-8 klasiq mokiniq visuotiniame susirinkime
kiekvienq mokslo metq pradZioje. Parlamento nariq skaiEius priklauso nuo klasiq komplektq
skaiiiaus - i5 kiekvienos 5-B klasds po du atstovtls.
60. Mokiniq parlamentui vadovauja pirmame parlamento nariq susirinkime iSrinktas
prezidentas.
61. Nutrukus mokiniq parlamento prezidento igaliojimams pirma laiko, I jo viet4 atviru
balsavimu mokiniq parlamento nariq susirinkime iSrenkamas naujas mokiniq parlamento
prezidentas. Pirma laiko nutriikus mokiniq parlamento nario igaliojimams, konkreti klase
organizuoja naujo nario rinkimus i parlament4.
62. Mokiniq parlamentas:
62.1. inicijuoja ir padeda organizuoti mokykios kultlrinius ir sportinius renginius, talkas,
akcijas mokyklos bendruomends ir visuomends labui;
62.2. teikia pasifllymus del mokyklos nuostatq, darbo tvarkos taisykliq pataisq, vaikq
neformaliojo Svietimo programq pl6tros, veiklos planavimo ir kitais praktiniais veiklos, mokiniq
teisiq gynimo klausimais;
62.3. aptaria mokiniq iniciatyvas ir teikia sitlymus mokyklos direktoriui;
62.4. vykdo smurto, r[kymo ir narkomanijos prevencij4, renka narius i Taryb4.
63. Mokinirl parlamento prezidentas per metus inicijuoja ne maZiau kaip du parlamento
susirinkimus, susirinkimai protokoluoj ami.
64. Kiekvienais metais mokiniq parlamento prezidentas atsiskaito uZ veikl4 parlamento
susirinkime. 5-8 klasiq mokiniq parlamento nariai su prezidento veiklos ataskaita supaZindina juos
iSrinkusius ir i parlament4 delegavusius savo klasiq mokinius.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
65. Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teis6s aktq nustatyta tvarka.
66. Mokyklos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisds
aktq nustaqrta ffarka.
67. Mokykloje dirbantys pedagoginiai darbuotojai, iSsk5rms mokytojq paddjejus,
atestuojasi, kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta Warka.

68. Mokytojq atestacij4, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministo patvirtintais mokytojq atestacijos nuostatais, vykdo mokyklos mokytojq

ir pagalbos

mokiniui (iSskyms psichologus) specialistq atestacijos komisija.

jo

pavaduotojo ugdymui, veiklos vertinimas vykdomas
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

69. Mokyklos direktoriaus,

VII SKYRIUS
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MoKYKLoS TURTAS, LESoS, JqI NAUDoJIMo TvARKA, FINANSINES VEIKLOS
KoNTRoLE IR MoKYKLos vEIKLos pnrsZrflRA
70. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4, nauiolasi ir disponuoja
juo pagal istat5rmus Savivaldybis tarybos sprendimq ir kitq teisds aktq nustatyta warka.
71. Mokyklos le5os:
71".1-. valstybds biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos ldSos
ir Savivaldybes biudZeto le5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
71.2. pajamos gautos uZ teikiamas mokamas paslaugas;
7L.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisritais
btdais perduotos leSos, tikslinds paskirties l65os pagal pavedimus;
71.4. kitos teisetu bfldu igytos le5os.
72. LeSos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
73. Mokykla yra asignavimq valdytojas. Finansines operacijas vykdo mokyklos
vyriausiasis buhalteris. Mokyklos buhalterind apskaita organizuojama ir finansine atskaitomybe
tvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.
74. Mokyklos iSores finansini ir veiklos audit4 teises aktq nustatyta warka atlieka
Valstybes kontrold ir Savivaldybes kontrolds ir vidaus audito tarnyba.
75. Mokyklos veiklos prieZitr4 atlieka Savivaldyb6s vykdomoji institucija teisds akq
nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia iSorinius vertintojus. Valstybinq mokyklos veiklos prieZitr4
atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija.
76. Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolds ir vidaus audito [statymu, kitais vidaus auditq reglamentuojandiais teises aktais. Mokyklos
vidaus audit4 vykdo Savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
77. I|',dokylcla turi interneto svetaine www.berzu.lt, kuribje skelbiama informacija apie
mokykloje vykdomas Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, pridmimo sElygas, mokamas
paslaugas, mokytojq kvalifikacijq svarbiausius mokyklos pasiekimus ir uadicijas, kita informacija,
kuri6 vadovaujantis teises aktais, reikia skelbti vieSai. Prane5imai ir informacija visuomenei apie
mokyklos veikl4 skelbiami vie5ai Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta Warka.
78. Mokyklos nuostatq pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybes vykdom4ja
institucija.

jq pakeitimus tvirtina Savivaldybds taryba.
80. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes
79. Mokyklos nuostatus,

vykdomosios institucijos, mokyklos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
8L. Mokyklos struktiiros pertvarka vykdoma, mokykla reorganizuojama, pertvarkoma ar
likviduojama teisds aktq nustatyta tvarka.
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