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NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L BiudZetines f staigos Vilniaus Sr'. Kristotbro progimnazif os nr:ostatai (toliaLr - Nuostatai)

reglarnentr-roia Vilniaus 5r'. Kristofbro progirmrazijos (toliau - Progirnnazl.ia) teisinE fbrma"

priklausornl be. savir.rinkq. savininko teises ir pareigas fgl,vendinandi4 institr"rcij4 ir.jos kompetencija.

buveine. rr.rokr klos -tIrLIpg, tipq. pagrinding paskirti. mokvmo kalbas ir mokl'mo formas. mokl'mcr

proceso or-saniza'u'iuro bltdus, 'n'eiklos teisin! pagrind4. sriti, rursis, tikslq, uZdavinius" funkcijas.

mokr.'mosi pasiekimr-rs iteisinandiq dokumentq i3dal'irno tvarkq. Progirnnazijos teises ir pareigas.

veiklos orsatrizavim4 ir valdvrn4. savivald4, darbuoto.iq priernirnq i darbE. jq darbo apmokejimo.

kvalifikaciios kelimo ir atestacijos tl,ark4, leSq Saltinius, jr-1 naudo.iimo tl'ark4 ir finansines veiklos

kontrolg. reorqanizavimo, likvidavimo. pertvarkl'rno tvarkq.

2. Progimnaziios oticialr-rs pavadinirnas - Vilniaus 5r,. Kristofbro progirnnazija. trumpasis

pavadinin.ras - Sr'. Kristoforo progitnnaziia. Progirnnazljafregistruota Lietuvos Respublikos juriclinig

aslnenll resistre. kodas - 302420714.

3. Vilniaus 3r,'. Klistofbro paerindine rnokl'kla isteigta Vilniaus miesto sar,'ivald,vbes tarybos

2009 m. geguZes 6 d. sprendirnu Nr. 1-1010 ..Del Vilniaus 3r... Kristotbro vidurines moky,klos

reorganizarinto''. Vilniaus miesto savivaldr,'bes tary'bos 20ll rn. liepos 13 d. sprendimr-r Nr. l-149

..Del Vilniaus miesto savi-"ald1bes benclrojo lar,'inimo moky'klq pertvark,vmo I progimnazifas"

rnokyklos struktDra pertvarkl,ta iVilniaLrs 5r'. Kristofbro progimnazijq. Nuo 2012 rn. birZelio 22 d.

Vilniaus Sr. Kristofbro progimnazija patikejimo teise igijo ir adrninistruo.ja pastat4 Kalvarijq g 87.

1. Progimnazijos teisine fbrma - biuclZetirre istaiga.

5. Progirnnazijospriklausoml'be savir.ald,vbes.

6. Progimnazijos sar,'ininke - Vilniaus miesto savivaldl'be. kodas 111109233, Konstitucijos

pr. -3. LI-09601 Vilnius.

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas ig-vl'enclinanti institucija Vilniaus miestir

savivald,vbes taryba.
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8. Progirnnazijos savininko teises ir pareigas ig,vvendinandios institucijos kornpetencija:

8. I . tvirtina Progimnazijos nuostatus:

8.2. priima sprendim4 del Progirnnazijos buveines pakeitimo;

8.3. priima sprendirn4 del Progirnnazijos pertvark,vmo, reoreanizav'imo ar likvidavirno:

8.4. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacinq komisii4 ir nutraukia jos fgaliojimus:

8.5. priima sprendirn4 del Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istat,vme. kituose istat.vrnuose ir

Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas ig1'l'endinancios instituciios sprendimai fforminarni raitu.

10. Progimnaziios r,'eiklos koordinatorir:s - Vilniaus miesto savir.ald-vbes administraci.jos

Bendroj o ugdl'rno sk1.rius.

I l. Progimnazijos bur.eine - Kalvanjr.l g. 87, LT-08219 Vilnius.

12. [staigos grupe - bendro.jo ugdl,mo mokykla.

13. {staigos tipas - progimnazija.

14. Progirnnaziios pagrindine paskirtis - progirnnaziios tipo pro,uimnazija.

I 5. Progimnazlja q,kdo:

15.1. pradinio ugdl-mo programE;

15.2. pagrindinio ugclymo programos pirmqf a dali;

15.3. pritaikytas ir individLralizuotas pradinio ugdl-rno ir pagrindinio ugd,vmo pirrnosios dalies

programas (pagal poreiki);

I 5.4. neformaliojo vaiktl Sl'ietir-no pro{rramas.

16. Proeimnazijos mokymo kalba - lietuviq.

17. Mokl,mosi formos - grupinio ir par.ienio mok,vmosi.

18. Moklmo proceso organizavirno bhclai kasdienis. sar,'arankiSkas. nuotolinis.

19. Progimnazijos rnokiniams iiduoclami Sie mok,vmosi pasiekimus fteisinantvs dokurnentai:

I9.1. pradinio iSsilar,'inimo pa| me.iirnas:

1 9.2. praclinio ugcll'rno pasiekimrl pa4.,,mejimas;

19.3. paZ1'mejimas, baigusian"r pagrindinio ugdy'mo progralnos (pagrindinio ugd_vmcr

i nc'lividual izlroto s programos) pinnqi q dal i ;

I9.4. r.nokr mosi pasiekimq paZl'rne.iimas;

19.5. paZr n-ra.

20. Progimnazlia .vra vie5asis juridinis aslnllo, turintis sal'o antspauclq su Vilniaus miesto

sar ir alclr bes herbu ir savo pavadinimu. atsiskaitom4i4 ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito !staigose, atributik4. Savo veiklo.je Progimnazria
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Vado'u'aLrjasi Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietur.,os RespLrblikos istatymais. Lietuvos

Respublikos Vyriaus,u-bds nutarimais. Lietuvos RespLrblikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos

teises aktais, Vilniaus miesto savivald-vbes teises aktais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGI】燿NAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS,TIKSLAS,UZDAVINIAI,FUNKCIJOS,

MOKYMOSIPASIEKIMUSITEISINANOIv DOKUMENTv ISDAVIMAS

21. Progirlnazijos l'eiklos sritis Svietirnas.

22. Progimnazijos r,'eiklos rltivs. nustatvtos pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriq

(EVRK 2 red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos V1,r-iaus1'bes

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakvmu Nr. Dl-226..Del Ekonominds veiklos rtrSiq

k1asifi katoriaus patvirtinimo") :

22.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - pagrinclinis ugdvrnas, kodas 85.3 L 10;

22.2. kitos Svietimo veiklos r|rSl,s:

22.2.1. pradinis ugd,"-mas, kodas 85.20;

22.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietirnas, kodas 85.51;

22.2.3. kult[rinis Sv.ietimas, kodas 85.52;

22.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas. Sr,'ietimas. kodas 85.59;

22.2.5. Svietimui bndingtp paslar"rgtl veikla" kodas 85.60;

22.3. kitos ne Svietirno l,eiklos rfisr s:

22.3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilno.jarno turto nuoma ir eksploatavimas. kodas 68.20;

22.3.2. kitq maitinimo paslaugu teikirnas. koclas 56.29;

22.3.3. vaikq poilsio stov,vklq veikla. kodas 55.20.20;

22.3.4. bibliotekq ir archyvtl reikla. kodas 91.01;

22.3.5. kita Zmonitl sr,'eikatos prieZirlros veikla, kodas 86.90.

23. Progirlnazijos tikslai:

23. 1 . puoseleti ir pletoti dvasines, intelektines ir fizines rnokinitl galias. benclr4sias ir esmines

Jah kines kompetenciias, bfitinas tolesniam mok,r,'rnuisi, prot'esinei karjerai ir savarankiSkam

ir r enimui:

23.2. padeti mokiniams sur"okti ir priimti bendr4sias Zmogaus vertvbes, puoseleti.io dor4, kaip

lutina humanistines ir demokratines visuornenes gvvellsenos pagrind4. moky'ti atjautos, mandagr-ulo

il'paslauulrrno-

Ii.l. brandinti mokiniq kflrybini ir kritinl mqst]'mq. sar.'arankiskum4 ir asmening atsakom,vbg:



…
」

- - - .:.:, :. kickr reno mtrkinio r ern bines orientaci-j;is. lei.l2iane'ias tapti doru. siekianciu Ziniq.

ir atsakingu bei pilietiSku visuomends nariu;

-: I ::::ikti nrc,kiniui iietur i11 tautines ir pasar"rlines kulturos pagrindus, Siuolaikini mokslo

hgi dithkaniias Zinias, technologijrl pagrindus, ugdyti jo tauting savimong, dorovines ir estetines

lnrl.lstaras. kurios garantuotq lietuviq tautos, kra5to kulturos tgstinum4, tapatybes i5saugojim4 ir

moN,uini dvasiniq ir materialiq vertybiq klrim4.

1-[. Progimnazijos uZdaviniai:

l{.1. tinkamai r,ykdyti pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmEjq dali, jas pritaikyti

ryr*ialiqiu ugdl'mosi poreikiq mokiniams, siekiant ugdytiniams suteikti kokybiSk4 prieZi[r4 ir

iEsilar-inim4:

l-1.1. tenkinti mokiniq paLinimo, ugdymo (-si) ir savirai5kos poreikius;

l{.3. teikti mokiniams reikiam4 pedagoging, psichologing pagalbq;

l{.-1. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4;

1-1.5. sudaryti s4lygas mokiniams igyti ir puoseleti demokratijos principus ir tradicijas,

irsiugdyri pilietines ir politines kultlros ig[dZius;

l{.6. r'eikl4 gristi humanistine, demokratine ugdymo filosofija, pagarba Zmogaus teisems ir

laisr"ims. mokvtojo pagarba mokiniui, kolegoms, mokinio pagarbamokytojui, kitiems mokiniams ir

tel'ams lkitiems atstovams pagal fstatym4), lietuviq kalbai ir tautinei savimonei;

2-1.7. ugdyti mokiniq pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kum4, atsakomybes

jausma kuriant savo gyvenim4, nuostatq ir gebejim4 mokytis vis4 gyvenim4;

2,1.8. skatinti mokiniq sveik4 gyvensen?.

25. {g,rvendindama jai i5keltus uZdavinius Progimnazija r,ykdo Sias flunkcijas:

25.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

n"irtinamomis bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Progimnazijos bendruomenes

reitmes, taip pat i mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

25.2. rengia pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas papildandius

ir mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;

25.3. r1'kdo pritaikytas ir individualizuotas pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios

dalies ir neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus,

uaikrina geros kokybes SvietimE;

25.4. i5duoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas

pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos

nustat)-ta tvarka;



i15‐ 5‐ SudaЮ palankiaS SllygaS Veikti mOkiniЧ  OrganiZaCttOmS,Sk“ inantiOmS mokinitl

出冒申 Lili tallti襲 ,pilietini SamOninguml,pttriotizml,pagarb1 21・ ogaus teisems ir laisvё ms,sveikQ

里 |・ 日ヽan‐ puOSCl● anё iOmS kultirin9 ir socialin9 brandQ,padcdanё ioms tcnkidi saviugdOs ir

田出imi」Los IЮК ikius;

2S_6. teikia infOnnacin9, psichologin9, SOCialin9 pcdagOgin9う  Speciali可l pedagogin9,

霧DEi」i■年 10gOpCdO pagalbl,vykdo l■okiniu SVCikttOs prieZiirO,ugdylno ka]crd ir nlinilnalios

p口E2ntrOS prlenlonCS;

li7.adieka pirininl lnokini■ ,turinёiЧ Speciali晰 Ч ugdylnosi porcikiЧ ,VCl■ iniinl,Vykdo

町nCi」哺:ugd)‐ mo teiSes aku nuStaサ ta tvaka;

25.8.teises aktЧ  lltlStaサ ta tvarka Organizuoja tevams(kHems atstOvams pagal lstaサ ml)

m国醸}kam8 papildOmaS paSlaugaS(ViSOS diCnOS mOkyklos grupcs,klubus,stud」 aS,nCお rmaliOjo

ふ idmO VeiklaS― birCliuS,StOVyklaS ir kita);

25。 9.teises aktu nustaサ ta tvarka Organizutta tevams(kitiems ttstOvams pagal istaサ ml)

コdiamaS papild01naS paSlaugas(klubuS,Stud」 a,bireliuS,stovyklas,edukacines iも vykas,ckskursijas,

4」も缶Lta);

25_10.sudarO sllygas darbuot● alns siekti prOisinio tobulejin10;

25.11. uZtikrina higienOs norinas,kuria tcises aktu reikalavilnus atitinkanё iQ svcikl, saugiQ

壺IjkT11losi ir darbO aplinkl;

25_12.ku五 a ugdymo turiniO rcikalavimams igyvcndidi rcikiaml materialinO baz7

■'adc,vaudalnasi Lictuvos RcspublikOs ζvietinlo,n■Oks10 ir spOrto lninistro patvirtintais standartais;

25.13. sudaro sllygas n10kiniЧ Inaitininlui;

25.14.viegai skclbia inお In■acijQ apic PrOgimnazijos vciklQ Lictuvos Respublikos teisё s akЧ

nl』 LSFt」alt,「ヽta lF 「ヽarkal

25_15.、丁kdo kitas Lictuvos RcspublikOs istatylllll ir teises aktu nustatytas funkcjas.

26.PЮ ginlnaz」 Os mOkiniams mOkymOsi pasiekimus iteisinanサ s dokumeiai iζduOdami

Lktuvos RespublikOsもvictilno,lnOks10 ir sp01■ 0 1ninistro nustaち /ta tvarka.

III SKYRIUS
PROGI】燿NAZIJOS TEISESIR PAREIGOS

27. Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, rykdydama jaipriskirtas

frnlcijas. turi teisE:

37.1. parinkti ir kurti mokiniams mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus, mokymo

mcrtelius. u2tikrinand ius kokybi 5k4 i 5 silavinim4;

17.1. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
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17.3. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies

ur trptautinius proj ektus;

17.4. teises aktq nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

17.5. gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

17.6. naudotis kitomis teis6s aktq suteiktomis teisemis.

18. Progimnazijos pareigos:

18.1. uZtikrinti teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi ir darbo aplinkE;

18.2. atsiZvelgti i mokiniq gebejimus, poreikius, galimybes, diferencijuoti ir individualizuoti

rry.fimo furini;

28.3. vykdyti mokymo sutaffyse sutafius lsipareigo.jimus;

18.4. naudoti le5as nuostatuose nurodytiems uZdaviniams r,ykdyti pagal asignavimq valdytojo

pran'irtintas programas ;

18.5. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms istatymq

numat\ toms institucij oms veiklos ataskaitas;

28.6. lykdyti kituose teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
PROGI】旺NAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVI】 旺ASIR VALDYM[AS

lq. Pro-simnaziios veikla organizuojarna pagal Progimnazijos direktoriaus patvirtint4:

l9 1. Progimuazijos strategini planq. kuriarn yra pritarusios Progirnnazijos tarlba ir Vilniaus
. 

--'. - sar ir alc11'bes vykdomoji instituciia arios igaliotas asmuo:

19.1. Progimnaziios metini veiklos planq, kuriam.vra pritarusi Progimnazijos taryba;

l9 l. Progimnazijos ugd,vmo plan4, suderint4 sr,r Progirnnazijos taryba ir Vilniaus miesto

' ,,.Jr bes n'kdomqja institr-rcija ar.jos igaliotr-r asmeniu;

l9 -1. kitus Progimnaziios l'eikl4 regulir"rojancius, teisds akttp nustatyta tvarka parenetus.

,.-r.:iLrS ir patvirtintus teisds aktus.

-r'r. Progirtrraziiai r,'ado'n'auja clirektorius. skiriamas i pareigas penkeriems metams vieSo

' .:...rirr bu.lu ir atleidZiamas i5 jq Vilniaus miesto savivaldl'bes mero Lietuvos Respublikos teisds

' . . :' ..i:.tt\ ta tr arka. VieSas konkursas Progimnaziios direktoriaus pareigoms eiti skelbian'ras teises

' . -..:itrt\ta trarka ir likus ne maZiaukaip zl mdnesiams iki Progimnazijos direktoriaus kadencijos

- .: -- '.. iiskr rus atr eius, kai direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq rnetq kadencijai.

r . Pr,',gin.iuaziios direktoriurni gali b[ti tik nepriekai5tingos reputacijos asmlro. kuriarn

:..:. \-l.1rr\.1\in'to ralstvbinei ar sar,'ivaldybds Sr,ietimo istaigai (iSsk-v-rus aukStqia mok1k14)

' r'.r:,jr-,iir'"t rertinit-tias. atitinkantis Svietimo. mokslo ir sporlo ministro nustatl,tus reikalavimns.
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aba jeigu asmuo vicnae ζvictimo istaigttc vadovo parcigas lo ne maを iau kaip 10 mctし jam

「

ibgmmS Ve■ 1五maS ζVietimO,mOkS10 ir SpO■ O ministro nustaサ ta tvttka.Asmuo priimamas i

い ま五 肛Ю  iStaigOS VadOVO parCigaS gViCtimO,mOkS10 ir SpO■ O miniStrO nuStaサta tVarka,paikrinuSj0

bmド ter」 aS ttlihi pareigybёS aprawme nustatytas hnkcijas.

32.Pぉ ibaigus PrOgimnaz」 Os dirckoriaus pcnkcriЧ metЧ kadcncjai,jis gali b■ i skiriamas bc

LCttklttЮ an廿可ai penkCriЧ  metu kadencjli,jeigujo mctЧ  veikla kiekvienais mctais buvo vel■ inama

饉ほ」 gemi arba gerai・ PaSibaiguS PrOgimnaZ」 OS direhOriaus pcnkeri■ mctu kadenCttai,jam sttikus,

鰺 ig」 101imai pr誠7Siami,k01lvyks vicgas konkursas Progimnazijos dirchoriaus parcigOms eitiir bus

脚国巨魔 Б PrOgmlnaZijOS direhOriuS・ PrOgimnaZ」 OS direkOriuS,baig9s penkcriЧ  metЧ kadenc」 Q,turi

聰 iSt&d}下auti PrOgimnaZ」 OS ViCさamC kOnkursc Progimnaz」 OS dirChOriauS pttcigoms citi.

33.Jeigu pasibaigus pcnkcriЧ  mctЧ kadenc」 ai PrOgimnazijOs dirchorius,kurio visOs metЧ

・ぼH.OS ataSkaitOS buVO iVeni・ OS gCral ir labai gerai,試 sisako b・ i paski・ as bc konkwso antraai

「

nkOiЧ me■ kadCnC」 ai arba dalyVa■ i Vicgame konkursc Progimnazijos dirckoriaus parcigOms citi

菫ha」io nelaimi,esant galimybei,jam teises aktЧ  nustaサ ta tVarka si■ lomOs kitOs p"eigOs.

34_Siuose Nuostttuosc ncapta■ i klausimai,susij9 Su Progimnazijos direhOriaus priemimO ir

凛kidimO｀下kdymu,Sprendを iami tCiSё S aktll nuStaサta tVarka.

35_ProgimnazijOs direktOriaus kompctcncija:

35_1.nustatO PrOgimnttijOs direhoriaus pⅣ aduotojЧ VCiklos sritis;

35.2.sude五 nOS Su Savivaldybes vykdOmtta instituctta arjOs igaliotu asmcniu ir ncvirgydamas

饉 並 ialSi0 1eiStinO parCigybiЧ  SkaiこiauS,tVillina pttCigybiu Saraれ ,kuriO pagrindu tvi■ ina istaigos

質n±ttral

35.3.vadovattaProgilnnazijOs strtteginio irinetiniO vcik10s planЧ renginlui,jЧ  igyvendinimui,

価 喜a‐ コ ● a ir k00rdinutta ProgimnazttOS VCikll paVeStOms hnkcijoms vykdyti,uを daviniams

ilE、 、せndintil

35.4.teises ahЧ  nustaサ ta tvarka甘 inina strttcgini planQ,ProgimnazijOs metini veiklos planl

雌lhglmnaゴjOs ugdymo plallQ;

35.5.Lietuvos Respiblikos darbO kOdckso ir kittl tcises aktu nustaち /ta tvarka skiria l darbQ ir

餞撻id五a isjo mokytaus,kitus ugdymo prOccse dalyvattanё ius asmcnis ir aptamauり anti pcrsonall,

壼風inajuos.spК ndをia darbO parcigЧ paをcidimO klausimus;

35_6_ ・ヽ
1■ina mOkytttЧ  ir kitЧ darbuotaЧ  pttcigybiЧ apraζ ymus;

35_7.■pinasi PrOgimnaz」 Os mokytojЧ ir kitu dttbuOtOjЧ  darbo sllygomis,organizutta

肛載5ヒmЧ mokytqЧ  ir kitЧ dttbuotttЧ paiCgkQ;

35_8_面pinasi metOdinos veik10s Organizavimu,daめ uOtOjЧ protsiniutObulёjimu,sudarojicms

翠雌lgaS tObulimi kvaliikacijl,mokytttamS ir kitiemS pedagoginiams dttbuotttamS galimyb9



'-' -.':is ir organizuoja jq atestaciiq Lietuvos Respublikos Sr,ietimo, mokslo ir sporlo ministro
-.-:l'. i-t tr arka:

1i.9. sudet'inqs su Progimnazijos taryba. tvirtina Progimnazijos darbo tvarkos taisykles;
: j 1lr. leidZia isakyrnus" kontroliuoja jq vykdym4;

:5.1 1. sudaro kornisijas ir darbo grupes;

r-i.11. iniciiuoja Progimnazijos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
f -i. 1 3. priima rnokinius Vilniar-rs rniesto savivaldybes tary'bos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

. .,::> teisis aktrl nustaf.v-ta tvarka;

:5.11. sltdaro mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas s4lygas visais su mok-vmusi

- .:siais aspektais;

15.15. bendradarbiau.ia su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatyrn4), pagalb4 mokiniui,

,." l'.rlt1i ir Progimnazijai teikiandiomis istaigomis, teritorinernis policijos. socialiniq paslaugtl"

-.:.,:trr: istaigornis, vaiko teisir4 apsaugos tarnl,bomis ir kitomis institucijomis, dirbandiornis vaiko

- . .:;'illtlgos sl'itije:

1r 16. organizuoja Progimnazijos dokunenttl saugo.iirn4 ir valclym4 Lietuvos Respublikos

- -:. :ktu nustah,ta tvarka;

,15.17. kiekvienais metais teikia Progirnnazijos bendrr-romenei ir tarybai svarstyti bei viesai
- , ' , : . : i.t savo mettl veiklos ataskait4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro

-.- '... metrl veiklos ataskaitai nustatytus reikalavirnus:

I,i. 1 8. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

r-{.19. earantuoja, kad pagal Lietr-n'os Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatl'rn4

- , .-,.:lr'rS statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai buttl teisingi;

15.10. Pro-qimnazijos vardu sudaro sutartis Progimnazijos veiklos tikslams siekti ir funkciiorns

, -- :i:

r j I 1 . analizuoja ir vefiina Progimnazijos veikl4, materialius ir intelektinius i5teklius:

:5.11. Lietuvos Respr"rblikos teises aktq ir Siq Nuostatq nustat-vta tvarka valclo. nar-rdo.ja

' -.::-.ir:ziios tllrtq. lesai ir jomis disponr-roja, rflpinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais.

::-.,,iiniais iStekliais, r_rZtikrina.irl optimaltl r,aldym4 ir naudojim4;

i:.1-l. Lrztikrina racionalq ir tauptl le5q bei turlo naudojirnq, veiksrning4 Progimnazijos vidaus
- . .-'. sisternos sukhrim4. jos veikim4 ir tobulinim4;

:j ll tlali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti dilektoriaus

-.,-.:ailtlns:

:l l-i. rrkdo kitas teises aktuose, Siuose Nuostatuose ir pareigybes apraSyme nlrstatvtas



9

16- Pnogimnazijos direktorius atsako:

35-l- uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Progimnaziioie;

fiZ uZ demokratini Progimnazijos valdym4, bendruomenes nariq informavimq;

36J. uZ tinkam4 funkcijq rykdymq, nustatytq Progimnazijos tikslq ir uZdaviniq

hEfiniEA Progimnazijos veiklos rezultatus, ui. gerq ir veiksmingq vaiko minimalios prieZilros

eimiq ig,ttendinim4;

36-4. uZ informacijos skelbim4 apie Progimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo

hianm progmmas, jq pasirinkimo galimybes, priOmimo sElygas, mokamas paslaugas, mokytojq

mrcija warbiausius Progimnazijos i5orinio vertinimo rezultatus, Progimnazijos bendruomends

Hcilrs ir pasiekimus.

37. Progimnazijos vaiko gerov6s komisija (toliau - Komisija) sudaroma vadovaujantis

tiutl}s Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, reglamentuojandiais vaiko

guurts komisijq veikl4 bendrojo ugdymo istaigose.

3t- Komisijos kompetencija:

3t-l- remdamasi Progimnazijos turimais isivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

floEimmzijos mokymosi aplinkos, jos saugumo, Progimnazijos bendruomends nariq tarpusavio

qtiq irkitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg;

3t-2- riipinasi pozityvaus Progimnazijos mikroklimato kurimu ir pozityviq vertybiq

lrelijimt1 koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4, teikia si[lymus

hogiEDazijos direktoriui del saugios ir mokymuisi palankios aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio

L mcinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programq igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq

3t-3. organizuoja Progimnazijos bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,

r& sariraiSkos pletojimo ir kitose vaiko geroves srifyse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo

qmlus t'aikq socialiniq ir emociniq kompetencijq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose

rbs Progimnazijoj e dirbantiems mokytoj ams;

3t.4. garusi tevil 1t<itq atstovq pagal istatym4) sutikim4, atlieka pirmini vaikq specialiqjq

;fimsi poreikiq, kylandiq ugdymo (-si) procese, ivertinim4, prireikus kreipiasi i pedagoging

FUloginE ar Svietimo pagalbos tarnyb4 del vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo,
qmialiojo ugdymo ir (ar) Svietimo pagalbos jiems skyrimo Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

i sporto ministl'o nustatyta tvarka;

38.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo (-si), ugdymo (-si), Svietimo ar kitos pagalbos

tri teikimq tariasi su tdvais (kitais atstovais pagal istatym4), mokytojais del jos turinio, teikimo

hc ir bfrdu:
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38'6' organizuoja ir koordinuoja svietilxo prosramq pritaikl,'m4 mokiniams. turintiems
specialiqiq ugdymosi poreikiq. tvarko specialir-1iq ugcll'mosi poreikir-1 turrinciq rnokiniq apskait4

Progirnnazi joje;

38.7. vy.kdo kitas teises aktuose nustatytas fLrnkcijas.

39. Komisija y'ra nuolat veikianti. Komisijos pirminink4, .jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria,
Kon-risijos sudeti ir jos darbo reglarnent4 tvirtina Progimnazijos clirektorius. Komisijos narius gali
sirlll'ti Progimnazijos taryba. Kornisijos sekretorius nera Komisijos narys.

40. Komisijos darbo organizar,.imas ir sprendimq prierni,ras:

40.1. Komisijos veiklos fbrma - posedziai. pasitarimai ir kitos r.eiklos formos, reikalingos
Komisij os lunkcij oms atlikti ;

40'2. Kornisijos posedZir-rs kviecia. jL1 riet4 ir laikE nustato, jierns pirmininkauja Komisijos
pirmininkas. o.io nesant - jo par.'aduotcr.ias arba kitas Progimnazif os r.adovo f galiotas Kornisiios nan.s:

40.3. Kornisiios posedis laikomas teisetu,.jeigu jame clal1'r,'ar-ria daugiau kaip puse Kornisijos
tlaritl. Komisijos sprendimai priimarni balsal'in.rr-r paprasta posecil,ie clall,,r.aujandiq Kornisijos ,arir-i
balsq dauguma. Komisiios narl's turi vien4 balsq. Balsams pasiskirsiius po lygiai, lemia Komisijos
pirmininko balsas.

41. Ugdymo turinio fbrmavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais progimnazifos

clirektorius gali organizuoti mokytojq ir Svietirno pagalbos specialistr4, kr,rriq veikla susijusi s,
nagrinejamu klausirnu, pasitarirnus. posedZius.

V SKYRIUS
PROGIM NIAZIJOS SAVIVALDA

42. Progimnazijo.ie r.eikia Sios sarivalcios institucijos: Progimnazijos taryba. mokiliq tary-ba.

Progimnazijos ter.t1 komitetas.

43. Progirnn:izijos tarl'ba rra ar-rkSciausia Progirnnazijos sal,ir..aldos institucifa. atstor.au.ja,ti
mokiniams, moky'to.iams- tirat.ns (kitiems atstor,'ams pagal fstatl.nq), v.ietos bendruomenei. kuri
padeda sprgsti aktualius Progimnaziios klar-rsirnus. atstovau.ia teisetierns Progirnlaziios interesams.

44. Progimnaziios tary'bos nariu gali buti asrnr-ro, turintis Ziniq ir gebeji,rq, padedanciq siekti
iVietir-no istaigos strateginir+ tikslq ir fgy'venclinti Svietimo istaigos misij4. progimnazijos tarl bos nariu
negali b[ti Progirnnazijos direktorius. I'alsty'bes politikai" politinio (asrneninio) pasitike.jir11o

r.al st,v bes tarnautoj ai.

45. Progimnazijos taryba sudaroma i5 mokiniq tevq (kitL1 atstovtl pagal istatl,rnq). mokr.tojLr.

rnokiniu. r'.ietos bendruomenes atstovtg. Progirnnazijos tan,bq sudaro l0lariq. I progirnnazijos tan ba

deleguolami try's ter.'ai - Progirnnazijos tevtl komiteto posec'lZio slaptu balsar.irlu. tn.s,rokrtoiai -
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ris-.,:::'.. :-. :.'.. .'-: .-..::r:rkiir-r., :laptu balsarimr"r. trls rnokiniai - Mokiniq prezidentas ir du 6-8

kla.:.. ::. ..-:...,. ).1..ini',1 tJr.rbrr> susirinkimo slaptu balsal'imu. Vienq bendruomenes atstovq

lSnrprl.': .. :.::,.::i.i.,: t'en.lrLrt,nrenes narr. senirlnijo.je Veikiandios ar su progimnazija

ben,-lrrl,,:::".:.',,r:,':,... nL'\ \ ri.lLrs\ bin.ts orgauizlcijr',s nari ir (ar) gretirnos rnokyklos darbuotoiE) i

tan h a .1.-, i _. -.,.-.',, P : r S i nr n :z i i o s ti r re ktcr ri rts.

+6 Pr..ii:::::.rzir.s t.lry brrs kailencija - tre.ji mokslo n"retai. Galir-nos dvi Progimnazif os tarybos

nario ka.lencirl. ri eiles.

47. LikLr. lL'nra2iau kaip clriern menesiams iki Progirnnazijos tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami n:Lrji pprrgin.urazijos tarl'bos rinkirnai. Pasibaigus Progimnazijos tar,v*bos kadencijai.

Progin'rn.rzijtrs tarJ ba baigia savo veikl4 ir percluoda savo i-ualiojirnr"rs naujai isrinktai Progimnazif os

tarl bai.

-18. Pasibaigus Progimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko" i.io r.'iet4 iki veikiandios

Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos delegr-rojamas nar.rias nala s. atstovaujantis tevams.

pedagogams, mokiniams arba vietos bendruomenei. priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovar.'o

buvEs Progimnaziios tarybos narys.

49. Progimnazijos tarybos nari gali at5aukti ji iSrinkLrsios Progimnazif os bendruotnenes grupes.

I atSaukto nario viet4 iki veikiandios Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos i5renkamas nau.ias

narJ's, atstovau.jantis tai grupei, kuriai atstovar''o buvgs Progimnazijos tar,vbos nanrs.

50. Pro-girnnaziios tarlbos posedZiui vador,'auja Progirnnazijos tar-v-'bos pirmininkas, iSrinktas

balsq daLrgnma pirma.iame Progimnazijos tarl,bos posedy'je pasirinktu balsar,'irno budu (atviru arba

slaptu) posedlie dall'r'aqjant ne maZiau kaip 2/3 tarybos nariq. Nesant Progimnazijos tarlbos

pirmininko. ji pavaduoja posedr.je dalf i.'au.laniiq tarybos nariq balsq dauguma isrinktas

Progimnazif os tarl bos nan's.

5I. Progin-rnazijos mokinl s negali buti Progimnazijos tarybos pirmininku.

52. Progimnazijos tarl bos posedZio Sar-rkimo iniciatvvos teisg turi Progimnazijos tarl bos

pirrnininkas, Progimnaziios tarybos nariai. Progimnazijos direktorius ir direktoriaus par.'aduotojai

ugdymui.

53. Progimnazijos tarlbos posedZiai Saukiar-ni ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis 1ra

teisetas, jei jame dal,vvauja ne maZiar-r kaip 213 nariq. Prireikus gali blti Saukiamas posedis, r1vkstarrtis

elektroniniu b[du uZdaroje grupeje (..Google Groups'' ar kt.). balsavimr-ri skiriarnos 7 paros.

54. Nutarimai priimami paprasta posedlje dalyr,'aujandiq nariq balsrl daugurna pasirinktu

balsavimo bfidu (atviru arba slaptu). Kiekvienas narys turi vien4 ba1s4. Balsams pasiskirscir-rs po

lygiai, sprendirn4 lernia Progimnazijos tarybos pirmininko balsas.
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55- hogi@iiE rybos posedZius protokoluoja ir kitus dokumentus tvarko Progimnazijos

tarybc sckattr, stfuimas Progimnazijos direktoriaus, Sekretorius nera Progimnazijos tarybos

narys.

56- nogforiFs tdl-bo6 posddZiuose stebetojq teisemis gali bfti kviediami ddlyvauti kitq

Progimnriir serivaldm iminrcijq artovai, Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai,

mcikytojai, didqEryai ffi morai pagal istatymE) ir kiti asmenys.

57. noeireiils tnltos kompetencija:

57.1. Eti! d$Irc del h,ogimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq

57.2. Fifia kogfuEiios strateginiam planui, Progimnazijos metiniam veiklos planui,

darbo tvarkoe taisfkl€ms, kitiems Progimnazijos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems pnogimnazijoa direhoriaus:

57.3. teikia progimnuijos direktoriui sillymus del Progimnazijos nuostatq pakeitimo ar

papildymo, vidaus struktEros tobulinimo;

57.4. pasirenka Progimna"ijos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodikq, analizuoja

isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

57.5. inicijuoja Progimnazijos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia

Progimnazijos bendruomeng nogimnazijos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja Progimnazijos

kultur4;

57.6. svarsto Progimnazijos leSq naudojimo klausimus, kontroliuoja le5q naudojim4,

analizuoja [king, finansing veiklq

57.7. i5klauso Progimnazijos metq veiklos ataskaitas ir teikia sillymus Progimnazijos

direktoriui del veiklos tobulinims;

57.8. teikia Vilniaus miesto savivaldybei si[lymus del Progimnazijos materialiojo

aprupinimo, veiklos tobulinimo;

57.9. svarsto Progimnazijos vadovq, pedagogq, mokiniq ir tevq (kitq atstovq pagal istatym4)

savivaldos institucijq " ar Progimna,ijos bendruomen6s nariq iniciatyvas ir teikia sillymus

Pro gimnazij os direktoriui;

57.10. teikia sifllymus del Progimnazijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

sElygq sudarymo, talkina formuojant materialius, finansinius ir intelektinius iSteklius;

57 .l I . svarsto Progimnazij os direktoriaus teikiamus klausimus;

57.12. priima sprendimq del ugdymo plano pakeitimo;

57.13. kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia

savo sprendim4 del ataskaitos Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

□
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:- - ---- _ , ._- f .:--..:t-.,.. rlS.il kompetencii4.

- : ' -- - ' .' ..1 :Irlll-li r ra tetseti. jei jie nepriestarauja Lietuvos Respublikos
tf i.r'. ::. .: t' .

ben'l:-: r-- -' - - -: , -:-'. ''',:- r'.1{11 istat\lrQ) - tevq (kitq atstovl} pagal istatym*)
susirili'::'"- '- -- -.-:-:--i :::.'krti.j1l susirinkime. rnokiniai - rnokiniq susirinkime,

Proginl:..-. _- : --_ 
-

6t, ;,,. _^--, - - - -.,---..:.1-",:

(.1 , ._'-: _.....,:-...-u1 ht)Sltafill;

r': i)' - --.- - :,:.',zi.io: trtokinitl savivalclos instituciia - mokiniq taryba,
kuriastr'j":': \: "- "-- -" : r-.--.rr.r'ri.lcrltas.Mokiniqtaryboskadencija-lrnokslornetai.

6l' \1""--: ' "- - - ' -'.- ---- :-: :::-:tr.ls t'irinauitl rnokslo metq savaites, kai klases iSrenka
seniuults \loklrl -' l-:r --: '--' ',-. .,::-'z:.ir'nt.is. risuotinai renkamas 5-8 ktasitlrnokiniq. Mokiniq

maziau kaip 3 kari'-.' :-: ::-:: -'.. '-.'r::lkurLrs planuo.ia ir jiems l,aclovauja Mokiniq prezidentas ar
mokiniq sa'it alcla k,,.:,. .::-:.. ,-.:J:.: ,:.t.iLrs pai ad,oto.ias.

6'l' Mokinitt t'rrr: ' :..":I--l'--:- .ra flksuojami raitu ir siundiami visierns mokiniq tan,bos
nariatns, klasir'r \ at|'r\ lrlr'. rrt '-'.- : ''-:::i rpagal poreiki) elektroniniu dien.vnu. Susirinkimq nntarimus
fiksuoja rnokiniLr slr:r:--l-, .,-.:-..'r.urtis clirektoriaus pavaduotojas ar mokiniq prezidentas.
Susirinkimuose nutariltt-:l :::::::-,:--:r r.rlsu daugurna, o esant vienoclam balsq skaidiui nutarir-,q lernia
mokiniq prezidenro bal ::<

65. MokiniLr tan hos koirp..tencila:

65.l. atstor aLria nttrkrnru intercsaurs:

65.2. spre,d2ia su ,tt,kiri.ris sLrsij,sius klausimus:

65'3' skatina nrokinius isitraukti i Progirnnazijos veiklos organizavimo procesus;

65. 4. padeda organizuc'rt i,gclr,4. r,l,kclyti prevencines progralnas;

65'5' teikia sittlYmus del rnokl'rno organizavimo, vaikq neformaliojo srietimo programu
pletros, socialines r.eiklos:

65.6. organizuoja savanoriq.judejirn4;

65' 7. dall' vauj a rengiant Progirnnazij os vei kl4 reglamentuoj andius clokurnentus ;

65'8. svarsto Progimnazif os direktoriaus ar kittl r,'aclor,'r-l teikiarnus klausimus:

魯
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-r -- -- ,.^. , ..: i..:itttitirdu6-3klasitlmokiniusiProgimnazijostaryb4;

^: :. - r:.: :zi.ros mokinlrl poreikius atitinkandius renginius;

-: . , - --',-: -',:...: Lrg\.1o ntokiniu dernokrati5kumE, pilieti5kum4 ir socialing
,-+ -ldt>.1:- --- -

fl&ns ir. ',-, . - ..r ^ . .-i.lcnci.jt-rs pabaigos pagal SiLlose nllostatuose numat,vt4

mokini':::,::.^ .'' - ..-rr..:

6- i', = 
-' .. : - .: --..1-::',, kl;isiu tertl pirmininkai. iSrenkami kiekvienq mokslo

metllpri,l . ,'..- '-, r-, -: .,...:.-.-.:J\'.1 balsLrclaugumadal.v-vaujantdaugiauneipuseiklases

mcrkitti,,: ::'. --

6S i': - -'., - . . r- ,.,:- :inkir Prosirnnazijos tevtl korniteto pirminink4 balsr-1

poscd\.je. Pi.--..:'....- . - ,. | -. .- ..".,-i..ncrja - r ieni mokslo metai.

neriboj an-ras.

70. Prt ci::::.-,- - .- ,. ' r'. .- r r':klos orgarlizavimo fbrma posedZiai, kurie organizuojami

nerediaukaip.lLr :,:r-.--- :,: . . - - :t.,':-:s.

71. Pose.lz:,:- :-- .. . - _- :-.::.izii.rs tc-rr,1 komiteto pirmininkas ar Progimnazijos tevLl

komiteto sariral.l; ,.--:. -:. .- .. :,.'r.r:Lr' paraclr-roto.ias. PosedZiai protokoluo.jami i5rinkto tevq

korniteto nario ir piLr'. :. ..-. --. .-....-:r..r.,:i: :iLrnirarni visiems Progimnazijos tevq korniteto nariams.itl

nurodrtaiseleklr',,ni:'.: :.,- .,-i---,.-

72. Pro-uir-nnaz: -:-'.., : .-.-. pirse('l2illose nutarimai priimarni balsq dauguma, o esant

vienodam balsu skai.'i-.: :---..-,:.::-.-, .:::r-r Prt'',r:in-rnazijos tevq komiteto pirmininko balsas.

73. Progitr-u'i.izi.; ,- .-'', .. . r'..:-':,, n:no iualiojirnams nutrflkus pirma laiko, ijo viet4 iSrenkamas

nauias narys iki r r'iki.::-i':., I':'.,_-nrn.rzi.lo-s tcrr r1 komiteto kadencijos pabaigos pagal Siuose

nuostatuose numat\ til t\.]rk.1.

74. Progimnazi.jt'',: ter Lr k..r'nitetrr kontpetenciia:

74.1. planuo.ia r eiklas kalen.'lorinian.ls r.netams ir pasi[lo jas Progimnazijos rnetq veiklos plano

pro.iektui;

74.2. padeda spresti ieiuros ir Progir.nnazijos bendradarbiavimo klausimus;

74.3. teikia siulrmus del r.rgdrmo kokl'bes. unifbrmu, n'rokinir-1 n-raitinimo, ugd)'mo aplinkos

gerinimo ir pan. klar-rsimais.
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VI SKYRIUS
I)ARBし OTOJL‐ PRIE卜 IIⅣIAS I DARBへ,Jv DARB0

APヽ 10 K Il.JIヽ 10Tヽ 1へ RKA.Kヽ
‐
ALIFIKACIJOS TOBULINIルIAS IR ATESTACIJA

75. Dubrctojai i darbq Progimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos

Respublikqo dabo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriaurybes nuEimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

76. hogimnazijos darbuotojq darbo uZmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos

Respublikosdabokodetsr- Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq fstaigq darbuotojq darbo

apmokejimo ir komisijtt mriq atlygio uZ darb4 istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lienrroe Respublikos Stietimo. mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais.

77. Progimnazijos dire*roriaus pavaduotojo (-q) ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq

vedejq, posk"vriq vedejp mobtojtt kiq pedagoginiq darbuotojq atestacija rykdoma ir tobulinama jq
kvalifikacija Lietuvos Respublikos istaq'mq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

78. Progimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo (-q) ugdymui ir ugdym4 organizuojandiq

skyriq vedejq veiklos vefiinimas q'kdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGT}I\ \ZI.IO\ TT RT \S. LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KO\TROLE IR PROGININAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA

79. Progimnazi.i: r.,-.:.' :,,:i.e.iinro teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes tur14. ji
naudo.ia ir juo clisponLrr:., l-i-'i-:ros RespLrblikos istatvmq, Vilniaus miesto savil.aldybds tarybos

sprendirnq ir kitu teisc: .iki.l r.-:.:.rr\ t.r t\ arka.

80. Progimnazi.jos lcirs

80.1. valstrbes bitrJzettr specialir-rju tiksliniu dotacijq Vilniaus miesto savivaldl,bes biudZetui

skirtos le5os ir VilniaLrs t.ttiestt'r sar ir altlr bes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas:

80.2. pa.iarnos r"r2 teikian-ras paslau-eas:

80.3. fondLl. orsanizacriLt. krtLr.juridinitl ir fiziniq asmenll dovanotos ar kitais teisetais bhclais

perduotos leSos. tikslines paskirties leSos pagal pal,edimus;

80.4. kitos teisetr: b[c1u i_u1tos leSos.

81. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
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82.PrOgimnaゴjOs buhalte五 n9 apskait1 0rganizu● a ir inansin9 atskaitOmyb9 tVaよ o
biudZetine iStaiga,,BiudZetilliЧ

 iStaigll buhaltcHne apskaita``tcisOs aktli nustatyta tvarka.

83.PrOgimmazjOs inansinOs veiklosk。 斌 r。19 vykdo LietuvOs RespublikOs valsサ bos ko■■01es

igali°t° S inStituC」 °S ir SaViinkaS・ PЮgimnaZjOS ValStybini auditQ ttlicka Lictuvos Respubhkos

ValSサbes kon甘。11.Proginlnazi,OS VeiHos ir iζ orёs inansini auditQ ttlieka Vilniaus micstO

savivaldybes kon廿。lic五 us(SaViValdybOs kontoles ir auditO tarnyba).PrOgimnazjos vidaus auditas

atliekamaS VadoVa可 劉ltis Lictuvos Respublikos vidaus kontr01es ir vidaus auditO istaサ
mu ir kitais

Viぬも audit regianentu● andaiS teises akmis.

84_P■OgimnaゴjOs vciklos prie五irl 江lieka Vilniaus miesto savivaldybOs vykdOm可
i

istimcり■pririks pぉitelkdama ib亘」us ve.i.。Jus.

VIII SKYRIUS
BAICルtMOSIOS NUOSTATOS

85.hおmコ1薔aⅢ■ЮmaFi apic PЮ gШlnaゴjOs vcikll teikiama ProgimnazjOs imcmeto

SVetame」 Q prire董い tigお 士 t■ nustah● 甘 肛 ka PrOglmnaz10S SⅣ ininkO imcmeto svetainqe.

86.PrangLmaL h対 u澪 n.niants Lietuvos Rcspublikos tcises aktds ar giais nuOstttais rcikia

paSkelbti Viettai, Skelbl麟田ni■'al墨菫VbeS「 nones Reglstrll Centro elcktroninialme leidinyJC ,,Juridinlll

asmen■ VieSi p日壼港inni“ .

87.PrO」 mョ■珂 Os nm壺 血 l kitirnl霞 papildymO inicjuaa sⅣ ininl(as,PrOgimnttjOs

dirCkO五uS a RD」■口″可 OS tan・ba NuOsta“ pakcitimus,papildymus derina PrOgimnazjOs taryba.

Nuo説 atusjЧ pakemml、 p叩IIも―
m“ 甘 irtina sⅣ iinkO tciscs ir pareigas igyvcndinanti instituc」

a.

88.PЮgimma」 :a ttЮttattm●an■ lkvidu●ama ar pe■ varkoma,ProgimnazijOs struktiros

pCiVarka vykdoma Lidu■Os Respublikos teises ak■ nustatyta tvttka.
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