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Kodas

STAUT,TV,N SAIIDOROS" PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l' Siauliq ,,Sandoros" progimnazijos.nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
,,Sandoros" progrmnazijos (toliau -progimnazija) teising fo*Q, priklausomy'bg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandiQ institucrja ii jos kompetencij4, buveini, mokyklo, g*pE, iip+,pagrinding paskirti,. 

ryokymo kalb4 ir mokymo formas ir -oky--o pro"oo organizavimo budusveiklos teisini pagindq, sritis, ru5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, l.yiaornu, Svletimo programas,
mokymosi pasiekimq iteisinimo dokuntentq iSdavim4, progimnazijts teises ir pareigas, veiklosorganizavim4 ir valdym4, savivaldE, darbuotojq priemirn4 i1arbq,iq a*uo up*oteiiio tvark4 iratestacrj4, lesq Saltinils, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos-kontrolg, progimnazijos veiklosprielifu4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2' Progimnazijos oficialusis pavadinimas - Siauliq ,,Sandoros" progimnazija, trumpasispavadinimas -,,Sandoros" progimnazija. Progininazija iregisiruota luridinii asmenq registre, kodas- 195220727.
3. Progimnazija isteigtalgg6 m.balandZio 1 d.
4. Progimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Progimn-lgr priklausomybe _ savivaldybes mokykla.
6. Progimnazijos savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, kodas llll0942g, adresas: ,

Vasario 16-osios g. 62,LT-76295 Siauliai. .
7' Progimnazljqs savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto

savivaldybes (toliau - Savivaldybe) taryba.
8' Savivaldybes taryba sprendZia Lietwos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituoseLietuvos Respublikos istatymuose (toliau - istatymai) ir Nuostatuose ios'kompetencijai priskirtus

klausimus.
9. Progimnazijos buveine: K. Korsako g. g, LT-7g359 siauliai
10. Progimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
11. Mokyklos tipas -progimnazija.
12. Progimnazijos pagrindine palkirtis progimnazijos tipo progimrrazija (kodas

31291100). Kita progiytnazrjos paskirtis - prieSmokykliniam ugdlmrui skirta mokykla.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Mokymo proceso organizavimo b[dai - kasdienis, nuotolinis, savarankiskas, ugdymasis

Seimoje.

16' Progimnazija vykdo pradinio,-.pagrindinio ugdymo pirmosios dalies bei pritaikytaspradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikq ir suaugusiqiq Svietimo, priesmokyklinio
ugdymo programas.

- 17 ' Progimnazija i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: pradiniougdymo pasiekimq, pradinio i5silavinimo, mokymosi puri.ki-q pazymJiimus; p"ry*ejir"i
baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmqja dali.

18. Progimnazija yta vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqi4 ir kitas
s4skaitas Liefuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo 

"eikfq 
gindLialietuvos

Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - vyriuuryue;
nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais tlises alijais ir Nuostatais.
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19. progimn azjosveiklos sritis _ Svietimas.
20. progimnazijos Svietimo veiklos rfiSys:
20.r. pagnndine veiklos rDsis - pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
20.2. kitos Svietimo veiklos rD5ys: 

- e :Lve*u uJ'J I

20.2.r. priesmokyklinio amZiaus ry*u ugdymas, kodas g5.10.20;
20.2.2. pradinis ugdymas, kodas g5.2d; " "

' 20.2.3. sportinis irrekreacinis svietimas, kodas g5.5r;
20.2.4. kulmrinis Svietimas, kodas gS.Si;
20'2.s- kitas, niekur nepriskirtas, svietimas, kodas g5.59;
20'2.6. svietimui brrdingq paslaugq veikl4 iodas 85.60.
21. Kitos ne Svietimo veikios *Sys
21.1. kitq maitinimo paslaugq teiicimas, kodas 56.29;2l'2' nuosavo arba tttomoi*ttojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas68.20.
22' Progqmnazijos veiklos tikslas - suteikti asmeniui dorinds, sociokultorines ir pilietinesbrandos pagrindus,. bendraii rastingum4, technologinio 

. 
r.as-tilgumo' prua-"oir, ugdyti tautinis4moningumq, isugdvti siekim4 ir s.q:p1"r:irp;&;;pasirinkti ir mokytis toliau.23. progimnazijos veiklos uZdaviniai: 

- ', ' 'rv\r rrr rr

23'l' uzrik'inti kokybisk4 pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios daliespfogfamq Vykdym4; r-o^.re'uv 46sJur\-' Puurusrus oall.

23'2' sudatyti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir saviraiSkos poreikius;23.3.teikti mokiniams Svietimo pagalb4; 
-- r--^^'^4'rv * eev.qr\uD Purerruus;

23'4' uZtikrinti sveik4, saugi4, ulkeianliq keli4 smurto, prievartos apraiskoms irZalingiems iprodiams aplink4.
24.yykdydamapavestus uZdavinius, progimnazija: u

24'l' vadovaudamasi Svietimo, -otsto li rpotto ministro tvirtinamomis bendrosiomisprogramomis' atsiZvelgdama i vietos ir progimnazijos 6"na*o-"n., ,..it -"r, konkredius mokiniqugdymo(si) poreikius ir interesus, SvietimJrt"d;;;;;-mokiniq pasiekimq tu paiangos vertinimougdymo procese informacij4, pasiekimq fii-.I, *otytio, veiklos isivertinimo ir isorinio vertinimoduomenis konkretina ir inAiviauAiztojaugdy-" t*irii; 
--

24.2. rengia neformaliojo vaikq ir suaugusiqiq svietimo programas;24'3' organizuoja mokinir+. m.gtrme'ti iiti visas progimnazijoje igyvendinamas
ffiu?:T"t 

taikvdama Nuostatuose apibreZtas -;kd;fbrmas ir;"ky-; ;;oceso organizavimo

24.4.katarikiskos krypties ugdym4 integruoja i popamoking veikl4;24.5. sudaro mokymo sutarris I n'tooior. ruiuitus isipareigoji-.i'24'6' atlieka mokinio specialiqiq ugdymosi p*"itiu.pfii"i t;;ftinim4, organizuojamokiniq' turindir4 specialiqiq ugdymosi p.i*iii,i, rgJvlt? svietimo, mokslo ir sporto ministronustatyta tvarka;
24'7' suilato palankias s4lygas vgikti mokiniq organtz-acijoms, skatinandioms mokiniqdorovini, tautini, pilietini s4moningrimi, patriotizm4, p,ros"tei-undi"#Gihiri;; ir socialing brand4,padedandioms tenkinti saviugdos ii saviraiskor po..iiiur; 

- -

24.8- teikia informacing, psichologing, socialing qe{agosine, specialiqi4 pedagoging,speciali4i4 pagarb4, uniktinatmokiniq weikatis pri"zi*+, pt"fesini orientavim4, vaiko minimaliosprieZiflros priemones teises aktq nustairta tvarka;
24'9' oryanizuoja tevq (globejq, rdpintojq) pageidav.imu jq mokamas papildomas paslaugas(klubus' burelius, pailgintis dieno; gtop"s, stovyklas, 

"frt*.iiu, ii [ita) t"tr;; 
-rkt 

+ nustat5rta tvarka;
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24.10.*gTo s4lygas darbuotoj ams tobulinti savo kvalifikacri 4;24.11. uZtikrina higienos nonnas, teises altq reikalavimus utitint*eia sveik4, saugpmokymosi ir darbo aplink4;
24'12' kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazgvadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro pawininiais teises aktaiil
24.13 . organizuoj a mokiniq maitinim4 progimnazij oj e;
24.14- vieiai skelbia informacii4 apie progimnazijos veiklq;
24.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
25' Mokiniams iSduodami mokymosi pasi-ekimus iteisinaniys dokumentai Svietimo,mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

26'Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtasf1
mnKcuas, tun tersg:

26'1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4
ugdymE(si);

26.2-bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
26.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
26'4' Svietimo, moksio ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius

Svietimo projektus;
26.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
26'6. gautiparamE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos iriatymo nustatyta tvarka;
26'7 ' nustaffii teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq istitymq n"rt"tytu tvarka jq nenustatoVyriausybe arba Savivaldybes taryba;
26.8. naudotis kitomis teises akq suteiktomis teisemis. .
27 ' Ptogimnazijaptivalo uZtikrinti geros kokybes 5vietim4, atvirum4 vietos bendruomenei,

sudaryti mokiniams higienos norrnas atitinkandias ugdymosi salygas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGAI\IZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Progimnazijos veikla organizuojam a pagal:
28'1. progimnazijos direktoriaus (toliau - direktorius) patvirtint4 strategini veiklos plan*,kuriam yra pritarusios progimnazijos taryba ir.siautiq miesto'JaviuufJyte, 

"yklomoji 
irrrtii,r.tu(toliau - Savivaldybes vykdomoji institucija) ar jos igaliotas asmuo;

28.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi progimnazijos
taryba;

28'3' direktoriaus patvirtintq, progimnazijos ugdymo plan4, kuris yra suderintas suprogtmnazijos taryba ir Savivaldybes vykdom4ia institucija ar jos igaliotu asmeniu.
29. Progimnaziju vadovauja direktorius, kuris i parJgas priimamas penkeriq metqkadencijai vieso konkurso btdu. Direktoriaus teises iipareigas nustato Nuostatai ir Bendrojo ugdyrnomokyklos direktoriaus pareigybes apra5ymas.
30' Sprendim4 del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba at5aukimo iS jqpriima Savivaldybes meras.
31. Direktorius atlieka tokias funkcijas:
31' 1. tvirtina progimnazijos vidaus struktdr4, progimnazijos darbuotojq pareigybiq sqra54

teises aktq nustaty ta tvarka;
31.2. nustato progimnazijos. struktdriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, progimnazijos struktiiriniq padaliniq ;"d"* veiklos sritis;
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€1'3' t'lirtina mokytojq, kitq ugdymo proiese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnaujandiopersonalo pareigybiq aprasymus, Lietuvos Respubiikos darbo kod"m fbii* - Darbo kodeksas) {rkitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darba ir atleidziais jo progi-i-ijos darbuotojus, skatinajuos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
31'4' priima mokinius Savivaldybes tarybos nustat5rta tvarkao sudaro mokymo sutartisteises aktq nustaty ta tv arka;
3l '5' vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, progimnazijos darbo tvarkostaisyklese nustato mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptarnaujandio personaloir mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg; 

- r -'J------'

31'6' suderin9s su progimnazrjos taryba, tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles;31'7' sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas' visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
31'8' organinroja ir koordinuoja progimnazijos veiklE pavestoms funkcijoms atlikti,rrzdaviniams igyvendinti, analizuoja ir ,r"ttittu piogimnazijos veiklE, mui"riutinius ir intelektiniusiSteklius;
3l.9.leidiia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
3 1.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
31' 1 l. sudaro proglmnurjos vardu sutartis progimnazijos funk"ijo;r atlikti;
31'L2'otganizuojaprogimnazijos dokumentq saugojim4 ir vaaymfteises aktq nustatSrtatvarka; e J ----'

31'13' teises aktq nustatyta tvarka valdo, nay{oj1 progimnazijos turt4, lesas ir jaisdisponuoja; r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, inioniaciniais isteniais, uZtikrina jqoptimalq valdym4 ir naudojim4; :

3l'14' rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacrj4,mokytojams ir kitiems pedagoginia-r aart,rotojams iaimyrg atesLotis i. 
"rg*i^oja 

jq atestacij4Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta tvarka;
31'15' inicijuoja grgeimnazijos savivaldos institucrjq sudarym4 ir skatina jq veiklE;3l'16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, tiipi"il:"iJ, pagalbq mokiniui,mokytojui ir mokyklai.teikiandiomis istaigomis, teritorineitir ptri"i;o., ,o.iutiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis instituciiomir, Jiru*8iomis-vaiko teisiqapsaugos srityje;
3 I .17 . atstovauj a pro grmnazij ai kitose institucij o se;
31'18' dali savo funkcijq teises aktq nustatSrta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojui,strukt0riniq padaliniq vadovams; ---- o-- rlsvsuuurt'Ju

3l'19- vykdo kitas teises altuose ir pareigybes apra5yme nustat5rtas funkcijas.
32' Direktorius atsako ultai,kad progimnazijolebuquito-uriiriutymq ir kitq teises akq,uZ demokratini progimnazijgs valdym4, 

-bendruom"nes 
nariq informavim4, informacijos apieprogimnazijos veikl4 skelbim4, tinkamE funkcijq atlikimq .""rtu-tytl 

-iikrlo 
ir ,rza*irriq

igyvendinim4, progimnaz$os veiklos rezultatus, uz gira'rc veiksming4 
"uito 

minimalios prieZifrrospriemoniq igyvendinim4.
33' Progimnazijoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojqmetodines grupes.
34' Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqiq dalykq mokytojai. Metodinegrupe planuoja ugdy-mo iuti"it aptaria mokiniq mokymosi poreili x i, susitaria del mokomqjqdalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqiq.dalykq guli-o, pusiulos; atrenk4 iniegruo;a ir derina dalykqmokymo tutini; susitaria del ilgalaikl! ir ttir-buaikir+ mokomqiq dalvkrl plarr:,,rengimo principtl irtvarkos; parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptariaju 

"u"ao:i-i;'i*tti"" ugdymo procesemokiniq sukaupt4 patyrim4; susitaria 
-del 

mokini l pari"Limq i, ;tz*ts vertinimo budq.Konsultuojasi tarpusavyje, taip pat su Svietimopagalbos specialislais del special"iqiq poreikiq mokiniqugdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq p-ur"*.1 ,p.*di*o btidq ir a'aruo metodikos. Dalyvaujadiagnozuojant mokiniq pasiekimus. Aptaria mokiniq'elgesio, jq lankomumo gerinimo, mokymosikrdviq optimalumo klausimus. Dalijasfgerqapatirtimi. ,f,ptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius,



juos derina su progimnazijos veiklos tikstais. Keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis
metodinemis grupems, teikia siulymq metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo
organizavimo gerinimo, kvalifikacijos tobulinimo. Bendradarbiauja su kitq mokyklq metodin6mis
grupemis. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Metodiniq grupiq veikl4
organizuoja ir koordinuoj a direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

35. Progimnazijos metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq vadovai. Metodine tuyba
nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegim4
progimnazijoje, bendradarbiavim4 tarp metodiniq grupiq, gerosios p"augogin"s patiriies skl-aid4,
bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis n"rrytiu,rsybinernis org*tiriiiomis, Svietimo
pagalbos istaigomis, prireikus vertina molgrtojq metodinius darbus ir piakting veikl4, nustato
mokytojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia si[lymus metodinems grupems ddl veiklos
tobulinimo, direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodine it,"ybai
vadovauja tarybos nariq i5rinktas vadovas. Jos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduoidas
ugdymui.

36. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo ir pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais direktorius gali organizuoti molgrtojq ir Svietimo pugulbor specialisq, turiq
veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V SI(YRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

37. Progimnazijos taryba yra auk5diausioji progimnazijos savivaldos institucija.
Progimnazijos taryba telkia progimnazijos mokiniq, molgrtojq, tevtl (globejq, rupintojq)
bendruomeng, vietos bendruomeng demokratiniam progimnazijos valdymui, pudedu'rptirii
progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisetiems progimnazijos interesams.

38. Progimnazijos taryba sudaroma i5 progimnazijoje nedirbandiq mokiniq tevq (globejq,
r[pintojq), mokytojq, mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq. Progimnazijos tarybor 

"*iq 
skaidiq

ir jos veiklos kadencijos trukmg nustato direklorius. .

39. I progimnazijos taryb4lygiomis dalimis tevus (globejus, rtipintojus) deleguoja klasiq
tevq (globejq, rdpintojq) atstovq susirinkimas, moky.tojus - mokytojq taryba, 5-r'nasirlmlkini.r, -mokiniq tnyba,l-3 vietos bendruomen6s atstovus - direktorius.

40. Progimnazijos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du karfus per metus. posedis
teisetas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai piiimami posedyje
dalyvaujandiqiq balsq dauguma. Direktorius progimnazijos tarybos posedZiuose gali Auf'"uuti
kviestinio nario teisemis.

41. Progimnazijos tarthat vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu
progimnazijos tarybos posedyje.

42. Progimnazijos taryba atlieka tokias funkcijas:
42.1. teikia sitlymus del progimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
42'2. pftattaprogSmnazijos strateginiam planui, metiniam progimnazijos veiklos planui,

Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems proglmnazijos veikl4
reglamenfuojantiems dokumentams, teikiamiems direktoriaus;

42.3. teikra sitilymus direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, progimnazijos
vidaus strukttiros tobulinimo;

42.4. kolegialiai svarsto progimnazij os lesq naudojimo klausimus;
42.5. i5klauso progimnazrjos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifllymus direktoriui del

progimnazijos veiklos tobulinimo ;
42.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia sprendimq del ataskaitos

Savivaldybes tarybai;
42.7. teikia siDlymus Savivaldybes tarybai del progimnazijos materialinio aprtipinimo,

veiklos tobulinimo;
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-42'8' svarsto mokytojq, *9!tr,1 'ir tevq (globejq, mpintojq) savivaldos institucijq arprogimnazijos bendruomeres nariq iniciatyvas ir teii<ia'siulymur ai."r.to.i.ri'
42'9- teikia sitilymus del progimnazijos darbo iobulinimo, ,uugiq mokiniq ugdy-o 

ti,

farbo salygq sudarymo, talkina formuojant progi.o-ijos materialinius, finansinius ir intelektiniusiSteklius;
42.1 0. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
43' Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams.
44'Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 p"r -"t* atsiskaito progi*-i:o,bendruomenei. ' ( ----ar-'

45' Mokytojq taryba - nuglal veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojqprofesiniams irbendriesiems ugdymo bei ugdymo toilybis uZtikrinimo klausimams sprgsti. J4 sudarodirektorius, direktoriaus gavaduotojas ugdymui, rty.irf ir kitq p"d"liri,; susijusiq su ugdymu,vedejai, visi progimnanjoje dirbantys molqytojai,-rr.it uto, prieziuios ,p..iulirtui, svietimo pagalb4teikiantys specialistai, bibliotekininkai, 
ryti _ti&ograi ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Molqrtojq tarybai vadovauja direktorius.
47' Mokytojq tarybos posedzius Saukia direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvaujadu treddaliai molcJrtojq.tarybos nariq. Nutarimai priimami fosedyje dalyvawsiq nariq balsq dauguma.48' Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises attq nustatytais ir direktoriausteikiamais klausimais
49 ' Progimnazijoje nuolat veikiaprsgimnazijos mokiniq savivaldos institucija - mokiniqtaryba' Jos nariq skaidiq ir jos veikl":.k{."r:os trukmg nustato direktorius. Mokiniq savivaldosinstitucijos nariai yra 5-8 klasiq susirinkimq deleguoti atsJoyai. Mokiniq savivaldos institucijaivadovauja jos nariq susirinkime iSrinktas pirminink"as. Mokiniq savivaldos i"rtit""i:"lrri"r:""r'i,

padeda organizuoti progimnazijos renginiur, uk"ilur, vykdytr prwencine, frogru-us, teikia siglymqdel ugdymo orgarizavimg, vaikq ttiro.-aioio sroi.tirno programq pletros, socialines veiklos,organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant progimnazijos veikl4 reglamentuojandiusdokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus -klausimus, 
susitaria del institucijos veiklos,organizavimo, deleguoja narius i progimnazijos taryb4. .

50' Klases mokiniq tevq (globejq, rupintojqj savivald4 sudaro visq tos klases mokiniq tevai 
1(globejai, rfipintojai). Klases mokiniq tevr+ filoueip, *pi"tojq) savivaldos institucijai vadovaufr 
L

susirinkimo isrinktas vadovas. Klasiq mokiniqie"qtdi"&jq, rdpintojq) savivaldos institucija aptaiasu klases vadovu klases mokiniq lankomumo,' Jgrrio' n- pazarrgu11o, ,urrgumo, maitinimo,informacijos gavimo apie vaikus klausimus, pieda"organizuoti klases renginius, isvykas, kurtiedukacing aplinkq, vykdyti profesini orientiavim4, ta"tcia sitlymus progimnazijos tarybai irdirektoriui.
51' Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitaismokiniams ir jq tevams (globejami, rupittto.lums)-aktualiais klausimais d-irektorius gali organtnrctiklasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globeju, rupLto.;q) savivaldos institucijq vadovq pasitarimus.

VI SI(YRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,{, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

52' Darbuotojai i darb4 progimnazijoje priimami ir atleidZiami is jo Darbo kodekso ir kitqteises aktq nustatyta tvarka.
53' Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokoma istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
54' Direkforius, jo pavaduotoj.ls u-g{ymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai irmokytojai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina sviltimo, ,rr"otrto ir sporto ministro nustatyta tvarka.55' Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo irsporto ministro nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTASO INSOS' JU NAUDOJIMO TVARKA, TTNANSTN4S

VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PNiNZTUNA

56. Progimnazijapatikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir disponuoja
juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

57 . Progimnazrjos le5os:
57 .l . valstybes biudLeto specialir{iq tikslinitl

btudhetui skirtos leSos ir Sio biudLeto leSos, skiriamos pagal
57 .2. paJamos ui, teikiamas paslaugas;
57.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos ldSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus; 
'

57 .4. kitos teisetu bUdu igytos ld5os.
58. Le5os naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
59. Progimnazija buhaltering apskait4 org anrzuoja ir

aktq nustatyta tvaka.
finansirg atskaitomybg tvarko teises

60. Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
61. Progimnazijos veiklos prielittrEatlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Progimnazijaturi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
63. Progimnazijos interneto svetaineje (http://www.sandora.eu) skelbiama informacija apie

progimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes,
priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius^isivertinimolr iiorinio
vertinimo rezultatus, progimnazijos bendruomends tradicijai, pasiekimus ir kit4 vykdom4 veiklq.
VieSi prane5imai ir informacija, kuri4, vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti vieSai, skelbiami.
progimnazijos interneto svetaineje (http://www.sandora.eu) - !

dotacijq Siauliq miesto savivaldybes
patvirtintas s4matas;

pritafia pro gimnazij o s taryb a, tvntrna

tarybos, direktoriaus ar progimnazijos

64. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams
Savivaldybes taryba.

65. Nuostatar keidiami ir papildomi Savivaldybes
tarybos inici atyva.

66. Progimnazija registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
67 - Progimnazija reorganinrojana, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta

tvarka.




