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PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2022 in. Iapkri6io  16 d.
sprendimu Nr.1-1638

BIUDZETINES |STAIGOS VILNIAUS SAUSIO 13-OSI0S PROGIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSI0S NUOSTATOS

1.  Biudzetines istaigos Vilniaus  Sausio  13-osios progimnazijos nuostatai (toliau -Nuostatai)

reglamentuoja  Vilniaus   Sausio   13-osios  progimnazijos   (toliau  -  Progimnazija)   teisin?   forma,

priklausomyb?, savininka, savininko teises ir pareigas igyvendinan6i? institucija ir jos kompetencija,

buvein?, mokyklos grup?, tipq, pagrindin? paskirti, kita paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas,

mokymo  proceso   organizavimo  btidus,  veiklos  teisini  pagrindq,   sriti,  rd§is,  tiksla,  uzdavinius,

funkcijas,  mokymosi  pasiekimus  iteisinan€iu dokumentu  i§davimo  tvarka,  Progimnazijos teises  ir

pareigas,  veiklos  organizavima  ir  valdyma,  savivaldq,  darbuotoju  priemima  i  darbq,  ju  darbo

apmokejimo,  kvalifikacijos  kelimo  ir  atestacijos  tvarka,  le§u  §altinius,  ju  naudojimo  tvarka  ir

finansines   veiklos   kontrol?,   reorganizavimo,   likvidavimo,   struktnros   pertvarkos   vykdymo   ar

pertvarkymo tvarka.

2.  Progimnazijos oficialusis pavadinimas -Vilniaus Sausio  13-osios progimnazija, trumpasis

pavadinimas  -   Sausio   13-osios   progimnazija.   Progimnazija   iregistruota   Lietuvos   Respublikos

juridiniu asmenu registre, kodas -190005293.

3.  Progimnazijos  isteigimo  data -  1968  in.  geguzes  25  d.  Vilniaus  34-oji  vidurine  mokykla

isteigta  Vilniaus  miesto  liaudies  deputatu  tarybos  Vykdomojo  komiteto  1968  in.  geguzes  25  d.

sprendimu Nr.  254.  Vilniaus  miesto  tarybos  pirmininko  1994  in.  birzelio  21  d.  potvarkiu Nr.  62

mokyklai suteiktas naujas pavadinimas -Vilniaus Sausio 13-osios vidurine mokykla. Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos 2012 in.  Iiepos  18  d.  sprendimu Nr.1-740 Vilniaus  Sausio  13-osios vidurine

mokykla  pertvarkyta  i  pagrindin?  mokykla,   suteikiant  jai  Vilniaus  Sausio   13-osios  mokyklos

pavadinima.  Vilniaus  miesto  savivaldybes  tarybos  2018  in.  geguzes  23  d.  sprendimu Nr.1-1549

mokykla pertvarkyta i Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijq.

4.  Progimnazijos teisine forma -biudzetine istaiga.

5.  Progimnazijos priklausomybe -savivaldybes.

6.  Progimnazijos savininke -Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, Konstitucijos pr.

3, LT-09601  Vilnius.



7.  Progimnazijos  savininko  teises  ir  pareigas  igyvendinanti  institucija  -  Vilniaus  miesto

savivaldybes taryba.

8.  Progimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinan6ios institucijos kompetencija:

8.1. tvirtina Progimnazijos nuostatus;

8.2. priima sprendima del Progimnazijos buveines pakeitimo;

8.3. priima sprendima del Progimnazijos strukttiros pertvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo

ar likvidavimo;

8.4. skiria ir atleidzia likvidatoriu arba sudaro likvidacin?  komisija ir nutraukiajos igaliojimus;

8.5. priima sprendim? del Progimnazijos filialo steigimo irjo veiklos nutraukimo;

8.6. sprendzia kitus Biudzetiniu istaigu istatyme, kituose istatymuose ir §iuose Nuostatuose jos

kompetencij ai priskirtus klausimus.

9.  Savininko teises ir pareigas igyvendinan6ios institucijos sprendimai iforminami ra§tu.

10.   Progimnazijos  veiklos  koordinatorius  -  Vilniaus  miesto  savivaldybes  administracijos

Bendrojo ugdymo skyrius.

11.   Progimnazijos buveine -Architektu g.166, LT-04203 Vilnius.

12.  lstaigos grupe -bendrojo ugdymo mokykla.

13.   |staigos tipas -progimnazija.

14.   Progimnazijos paskirtis:

14.1. pagrindine paskirtis -progimnazijos tipo progimnazija;

14.2. kita paskirtis -pagrindines mokyklos  tipo specialioji mokykla, skirta ivairiapusiu raidos

sutrikimu bei kalbejimo ir kalbos sutrikimu turintiems mokiniams.

15. Progirmazija vykdo:

15.1. ikimokyklinio ugdymo programa;

15.2. prie§mokyklinio ugdymo programq;

15.3 . pradinio ugdymo programa;

15.4. pagrindinio ugdymo programos pirmaja dali.

15.5.   pritaikytas   ikimokyklinio   ugdymo,   prie§mokyklinio   ugdymo,   pradinio   ugdymo   ir

pagrindinio   ugdymo   pirmosios   dalies   programas   (pagal   poreiki),   socialiniu   igtidziu   ugdymo

progranas;
15.6.  individualizuotas pradinio  ugdymo  ir pagrindinio  ugdymo  pirmosios  dalies programas

(pagal poreiki);

15.7. nefomaliojo vaiku §vietimo programas.

16. Progimnazijos mokymo kalba -lietuviu.

17. Mokymosi formos -grupinio ir pavienio mokymosi



18. Mokymo proceso organizavimo btidai -kasdieninis, savaranki§kas, nuotolinis.

19. Progimnazija yra vie§as juridinis asmuo, turintis antspauda su Vilniaus miesto savivaldybes

herbu ir savo pavadinimu, sqskaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, savo atributika.

20.    Savo    veikla   Progimnazija    grindzia    Lietuvos    Respublikos    Konstitucija,    Lietuvos

Respublikos ratifikuotomis taxptautinemis sutartimis, Lietuvos Respublikos istatymais, Vyriausybes

nutarimais,  Lietuvos  Respublikos  §vietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro  isakymais,  Vilniaus  miesto

savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir §iais Nuostatais.

21. Progimnazijos mokiniams i§duodami §ie mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

21. I . mokymosi pasiekimu padymejimas;

21.2. pradinio i§silavinimo padymejimas;

21.3. pradinio ugdymo pasiekimu pazymejimas;

21.4. pazymejimas baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmajq dali;

21.5. pazymejimas baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmajq dali;

21.6. padyma.

11 SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS |TEISINAN€IU DOKUMHNTU ISDAVIMAS

22. Progimnazijos veiklos sritis -§vietimas,

23.  Progimnazijos  veiklos  rd§ys  nustatytos  pagal  Ekonomines  veiklos  rd§iu  klasifikatoriu

(EVRK   2   red.),   patvirtintq   Statistikos   departamento   prie   Lietuvos   Respublikos   Vyriausybes

generalinio direktoriaus  2007  in.  spalio  31  d.  isakymu Nr.  D|-226  „Del  Ekonomines veiklos rfu§iu

klasifikatoriaus patvirtinimo`.) :

23.1. pagrindine §vietimo veiklos rd§is -pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

23.2. kitos Svietimo veiklos m§ys:

23.2.1. ikimokyklinio amziaus vaiku ugdymas, kodas 85.10.10;

23.2.2. prie§mokyklinio amziaus vaiku ugdymas, kodas 85.10.20;

23.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

23.2.4. sportinis ir rekreacinis §vietimas, kodas 85.51 ;

23.2.5. kulttirinis §vietimas, kodas 85.52;

23.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, §vietimas, kodas 85.59;

23.2.7. §vietimui btidingu paslaugu veikla, kodas 85.60;

23.3. kitos ne §vietimo veiklos rd§ys:

23 .3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;



23.3.2. maitinimo paslaugu teikimas, kodas 56.29;

23.3.3. vaiku poilsio stovyklu veikla, kodas 55.20.20;

23 .3.4. biblioteku ir archyvu veikla, kodas 91.01 ;

23.3.5. Zmoniu sveikatos priezitiros veikla, kodas 86.90.

24. Progimnazijos tikslai:

24.1. puoseleti ir pletoti dvasines, intelektines ir fizines mokiniu galias, bendrasias ir esmines

dalykines   kompetencijas,   btitinas   tolesniam   mokymuisi,   profesinei   karjerai   ir   savaranki§kam

gyvenimui;

24.2. brandinti mokiniu kerybini mastymq, savaranki§kuma ir asmenine atsakomyb?;

24.3.  perteikti mokiniui lietuviu tautines  ir pasaulines kultnros pagrindus,  §iuolaikini mokslo

lygi  atitinkan6ias  Zinias,  technologiju  pagrindus,  ugdyti  jo  tautin?  savimon?,  kurios  garantuotu

lietuviu tautos, kra§to kulttiros t?stinumq, tapatybes i§saugoj imq ir nuolatini dvasiniu bei materialiniu

vertybiu ktirima.

25. Progimnazijos uzdaviniai:

25.1.   tinkamai   vykdyti   ikimokyklinio,   prie§mokyklinio,   pradinio   ir  pagrindinio   ugdymo

programos  pirmaja  dali  bei  pritaikytas,  individualizuotas  programas  siekiant  ugdytiniams  suteikti

kokybi§ka priezitira ir i§silavinima;

25.2. tenkinti mokiniu pazinimo, lavinimo (-si) ir savirai§kos poreikius;

25.3. teikti mokiniams reikiama pedagogin?, psichologin? pagalba;

25.4. uztikrinti sveika ir saugiq mokymo (-si) aplinkq;

25.5.   sudaryti  salygas  mokiniams  igyti  ir  puoseleti  demokratijos  principus  bei  tradicijas,

i§siugdyti pilietines bei politines kulttiros igddzius;

25.6.  veikla gristi  humanistine,  demokratine  ugdymo  filosofija,  pagarba Zmogaus teisems  ir

laisvems, mokytojo pagarba mokiniui, kolegoms, mokinio pagarba mokytojui, kitiems mokiniams ir

tevams (kitiems atstovams pagal istatyma), lietuviu kalbai ir tautinei savimonei;

25.7. ugdyti mokiniu pasitikejima savo jegomis, iniciatyvuma, savaranki§kuma, atsakomybes

jausma kuriant savo gyvenima, nuostata ir gebej imq mokytis visa gyvenima;

25.8. skatinti mokiniu sveika gyvensena.

26. Igyvendindama jai i§keltus uzdavinius Progimnazija:

26.1.   vadovaudamasi   §vietimo,   mokslo   ir   sporto   ministro   tvirtinamomis   bendrosiomis

programomis,  atsizvelgdama i  vietos  ir Progimnazijos  bendruomenes  reikmes,  taip  pat  i  mokiniu

poreikius ir interesus, konkretina, pritaiko ir individualizuoja ugdymo turini;

26.2.   komplektuoja   atskiras   pradinio   ir  pagrindinio   ugdymo   klases,   skirtas   mokiniams,

turintiems didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius;



26.3. sudaro palankias salygas veikti mokiniu organizacijoms, skatinan6ioms mokiniu dorovini,

tautini, pilietini samoninguma, patriotizma, pagarb? Zmogaus teisems ir laisvems, sveika gyvensena,

puoselejan6ioms  kulttirin?  ir  socialine  branda,   padedan6ioms  tenkinti   saviugdos  ir  savirai§kos

poreikius;

26.4.    teikia    informacin?,    psichologin?,    socialin?    pedagogin?,    specialiaja   pedagogin?,

specialiajq,  1ogopedo  pagalba,  vykdo  mokiniu  sveikatos  priezidra,  ugdymo  karjerai  ir minimalios

priezitiros priemones;

26.5.   atlieka  pirmini  mokiniu,  turin6iu  specialiuju  ugdymosi   poreikiu,   vertinima,   vykdo

specialuj i ugdyma teises aktu nustatyta tvarka;

26.6. teises aktu nustatyta tvarka organizuoja tevu (kitu atstovu pagal istatyma) pageidavimu

nemokamas papildomas paslaugas (visos dienos mokyklos grupes, klubus, btirelius, stovyklas ir kita);

26.7.   organizuoja  tevu  (kitu  atstovu  pagal   istatymq)  pageidavimu  mokamas  papildomas

paslaugas (klubus, btirelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta

tvarka;

26.8. sudaro salygas darbuotojams siekti profesinio tobulejimo;

26.9. uztikrina higienos normas, teises aktu reikalavimus atitinkaneiq sveikq, saugia mokymosi

ir darbo aplinka;

26.10.    kuria    ugdymo    turinio    reikalavimams    igyvendinti    reikiama    materialin?    baz?

vadovaudamasi §vietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais standartais;

26.11. sudaro salygas mokiniu maitinimui;

26.12. vie§ai  skelbia informacija apie Progimnazijos veikla Lietuvos Respublikos teises aktu

nustatyta tvarka;

26.13. vykdo kitas Lietuvos Respublikos istatymu ir teises aktu nustatytas funkcijas.

27.   Mokymosi  pasiekimus   iteisinantys  dokumentai   Progimnazijos  mokiniams   i§duodami

Lietuvos Respublikos §vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

Ill SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS

28.  Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uzdavinius, vykdydama jai priskirtas

funkcijas, turi teis?:

28.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

28.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos btidus;

28.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uztikrinan6ius kokybi§ka i5silavinima;

28.4. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turin6iais fiziniais ir juridiniais asmenimis;



28.5. igyvendinti §alies ir tarptautinius §vietimo projektus;

28.6. gauti parama Lietuvos Respublikos istatymu nustatyta tvarka;

28.7. Lietuvos Respublikos istatymu numatyta tvarka stoti irjungtis i asociacijas ir dalyvauti ju

veikloje;

28.8. teikti investiciju projektu parai§kas Europos Sajungos finansinei paramai gauti;

28.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos istatymu ir teises aktu suteiktomis teisemis.

29. Progirmazija privalo:

29.1.  uztikrinti  sveikq,  saugia,  uzkertan6iq kelia  smurto,  prievartos  aprai§koms  ir Zalingiems

ipro6iams aplinka, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkan6ias ugdymosi s?lygas;

29.2.  uztikrinti  geros  kokybes  §vietimq,  tinkamai  vykdyti  patvirtintas  ugdymo,  mokymo,

§vietimo progranas;

29.3. palaikyti ry§ius su vietos bendruomene;

29.4. sudaryti mokymosi sutartis ir tinkamai vykdyti sutartus isipareigojimus;

29.5. atsizvelgti i mokiniu gebejimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo turini;

29.6.    uztikrinti   Progimnazijos   vaiko   geroves   komisijos   veikla   igyvendinant   Lietuvos

Respublikos teises aktu nustatytus reikalavimus;

29.7. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS 0RGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Progimnazijos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtinta:

30.1.  Progimnazijos strategini plana, kuriam yra pritarusios Progimnazijos taryba ir Vilniaus

miesto savivaldybes vykdomoj i institucija ar jos igaliotas asmuo;

30.2. Progimnazijos metini veiklos plana, kuriam yra pritarusi Progimnazij os taryba;

30.3.  Progimnazijos  ugdymo  planq  suderinta  su  Progimnazijos  taryba  ir  Vilniaus  miesto

savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu;

30.4.   kitus  Progimnazijos  veiklq  reguliuojan6ius,   teises  aktu  nustatyta  tvarka  parengtus,

suderintus ir patvirtintus teises aktus.

31.   Progimnazijai  vadovauja  direktorius,   skiriamas   i  pareigas  penkeriems  metams  vie§o

konkurso btidu ir atleidziamas i§ jti Vilniaus miesto savivaldybes mero Lietuvos Respublikos teises

aktu nustatyta tvarka. Vie§as konkursas Progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises

aktu nustatyta tvarka likus ne maziau kaip 4 menesiams iki Progimnazijos direktoriaus kadencijos

pabaigos, i5skyrus atvejus, kai direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkeriu metu kadencijai.



32. Progimnazijos direktoriumi gali buti tik nepriekai§tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas

vadovavimo  §vietimo  istaigai  kompetenciju  vertinimas  arba jam  prilygintas  vertinimas  §vietimo,

mokslo  ir  sporto  ministro  nustatyta  tvarka,  jeigu  asmuo  vienoje  §vietimo  istaigoje  direktoriaus

pareigas ejo ne maziau kaip  10 metu, jam prilygintas vertinimas §vietimo mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka.  Asmuo  priimamas  i  §vietimo  istaigos  direktoriaus  pareigas  §vietimo,  mokslo  ir

sporto ministro nustatyta tvarka, patikrinus jo kompetencijas atlikti pareigybes apra§yme nustatytas

funkcijas.

33. Pasibaigus Progimnazijos direktoriaus penkeriu metu kadencijai, jis gali btiti skiriamas be

konkurso antrajai penkeriu metu kadencijai, jeigu jo metu veikla kiekvienais metais buvo vertinama

labai gerai arba gerai. Pasibaigus Progimnazijos direktoriaus penkeriu metu kadencijai, jam sutikus,

jo igaliojimai prat?siami, iki ivyks vie§as konkursas Progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti ir bus

paskirtas Progimnazijos direktorius. Progimnazijos direktorius, baig?s penkeriu metu kadencijq, turi

teise dalyvauti vie5ame konkurse Progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti.

34.  Jeigu  pasibaigus  penkeriu  metu  kadencijai  Progimnazijos  direktorius,  kurio  visos  metu

veiklos   ataskaitos   buvo   ivertintos   gerai   ir   labai   gerai,   atsisako   dalyvauti   vie§ame   konkurse

Progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti arba jo nelaimi, esant galimybei, jam teises aktu nustatyta

tvarka turi buti pasinlytos iki paskyrimo §vietimo istaigos vadovu eitos arba kitos pareigos.

35.  Siuose Nuostatuose neaptarti klausimai, susij? su Progimnazijos direktoriaus priemimo ir

atleidimo vykdymu, sprendziami teises aktu nustatyta tvarka.

36. Progimnazijos direktoriaus kompetencija:

36.1. nustato Progimnazijos direktoriaus pavaduotoju veiklos sritis;

36.2.  suderin?s  su  Vilniaus  miesto  savivaldybes  administracijos  direktoriumi  ar jo  igaliotu

asmeniu, tvirtina darbuotoju pareigybiu sara§a, nevir§ydamas nustatyto didziausio leistino pareigybiu

skai6iaus;

36.3. vadovauja Progimnazijos strateginio ir metinio veiklos planu rengimui, ju igyvendinimui,

organizuoja  ir  koordinuoja  Progimnazijos  veiklq  pavestoms   funkcijoms  vykdyti,   uzdaviniams

igyvendinti;

36.4.  teises  aktu  nustatyta tvarka tvirtina  strategini,  metini  Progimnazijos  veiklos  planus  ir

Progimnazijos ugdymo plana;

36.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitu teises aktu nustatyta tvarka priima i darbq ir

atleidzia i§ jo mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujan6ius asmenis ir aptamaujanti personala,

skatina juos, sprendzia darbo pareigu pazeidimo klausimus;

36.6.   tvirtina   Progimnazijos   vidaus   strukttira,   mokytoju   ir   kitu   darbuotoju   pareigybiu

apralymus;



36.7.   rdpinasi  Progimnazijos  mokytoju  ir  kitu  darbuotoju  darbo  sqlygomis,   organizuoja

trikstamu mokytoju ir kitu darbuotoju paie§ka;

36.8. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

(-si) sutartis teises aktu nustatyta tvarka;

36.9.  uZ  mokinio  elgesio  normu  pazeidima  gali   skirti  mokiniui  drausmines  auklejamojo

poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiu apsaugos pagrindu istatyme;

36.10. suderin?s su Progimnazijos taryba ir Progimnazijos darbo taryba tvirtina Progimnazijos

vidaus tvarkos taisykles;

36.11.  sudaro  mokiniams  saugias  ir  sveikatai  nekenksmingas  sqlygas  visais  su  mokymusi

susijusiais aspektais;

36.12. analizuoja ir vertina Progimnazijos veikla, materialinius ir intelektinius i§teklius;

36.13. Ieidzia isakymus, kontroliuoja ju vykdyma;

36.14. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodin? tarybq;

36.15. Progimnazijos vardu sudaro sutartis Progimnazijos veiklos tikslams siekti ir funkcijoms

vykdyti;

36.16.  organizuoja  Progimnazijos  dokumentu  saugojima  ir  valdymq  Lietuvos  Respublikos

teises aktu nustatyta tvarka;

36.17.  Lietuvos  Respublikos  teises  aktu  ir  §iu  Nuostatu  nustatyta  tvarka  valdo,  naudoja

Progimnazijos  turta,  le§as  ir jomis  disponuoja;  rdpinasi  intelektiniais,  materialiniais,  finansiniais,

informaciniais i§tekliais, uztikrina ju optimalu valdyma ir naudoj ima;

36.18.  ripinasi  metodines  veiklos  organizavimu,  darbuotoju  profesiniu  tobulejimu,  sudaro

jiems salygas tobulinti kvalifikacija, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybe

atestuotis ir organizuoja ju atestacija §vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

36.19. inicijuoja Progimnazijos savivaldos instituciju sudarym? ir skatina ju veikl?;

36.20. bendradarbiauja su mokiniu tevais (kitais atstovais pagal istatyma), pagalba mokiniui,

mokytojui  ir  Progimnazijai  teikian6iomis  istaigomis,  teritorinemis  policijos,  socialiniu  paslaugu,

sveikatos istaigomis, vaiko teisiu apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirban6iomis vaiko

teisiL] apsaugos srityje;

36.21.  kiekvienais  metais  teikia  Progimnazijos  bendruomenei  ir  tarybai  svarstyti  bei  vie§ai

paskelbia savo metu veiklos ataskaita pagal  §vietimo, mokslo  ir sporto ministro direktoriaus metu

veiklos ataskaitai nustatytus reikalavimus;

36.22. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;

36.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie§ojo sektoriaus atskaitomybes istatyma

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitu rinkiniai butu teisingi;



36.24. uztikrina racionalu ir taupu le§u bei turto naudojima, veiksminga Progimnazijos vidaus

kontroles sistemos suktirima, jos veikima ir tobulinima;

36.25 . dali savo funkciju teises aktu nustatyta tvarka gali deleguoti direktoriaus pavaduotojams;

36.26.   vykdo  kitas  teises  aktuose,   §iuose  Nuostatuose  ir  pareigybes  apra§yme  nustatytas

funkcijas.

3 7. Progimnazijos direktorius atsako:

37.1.  uZ  Lietuvos  Respublikos  istatymu  ir  kitu  teises  aktu  laikymasi  Progimnazijoje,  uZ

demokratini Progimnazijos valdymq, bendruomenes nariu informavima, tinkama funkciju vykdyma,

nustatytu Progimnazijos tikslu ir uzdaviniu igyvendinimq, Progimnazijos veiklos rezultatus, uZ gera

ir veiksming? vaiko minimalios priezitiros priemoniu igyvendinim?;

37.2.  uZ  informacijos  skelbima  apie  Progimnazijos  vykdomas  formaliojo  ir  neformaliojo

§vietimo  progranas, ju  pasirinkimo  galimybes,  priemimo  sqlygas,  mokamas  paslaugas,  mokytoju

kvalifikacija, svarbiausius Progimnazijos i§orinio vertinimo rezultatus, Progimnazijos bendruomenes

tradicijas ir pasiekimus.

38. Vaiko geroves komisija (toliau -Komisija) sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

5vietimo,  mokslo  ir  sporto  ministerijos  teises  aktais,  reglamentuojan6iais  vaiko  geroves  komisiju

veikla bendrojo ugdymo istaigose.

39. Komisijos kompetencija:

39.1.  remdamasi  Progimnazijos turimais  isivertinimo  ir kitais duomenimis reguliariai  atlieka

Progimnazijos  mokymosi  aplinkos,  jos  saugumo,  Progimnazijos  bendruomenes  nariu  tarpusavio

santykiu ir kitu su vaiko gerove susijusiu aspektu analize;

39.2.    rdpinasi    pozityvaus    Progimnazijos    mikroklimato    ktirimu    ir   pozityviu   vertybiu

puoselejimu,  koordinuoja  prevencijos  ir  intervencijos  priemoniu  igyvendinima,  teikia  sitilymus

Progimnazijos direktoriui del saugios ir mokymuisi palankios aplinkos uztikrinimo, vaiku socialinio

ir  emocinio  ugdymo,  prevenciniu  ir kitu programu  igyvendinimo,  kitu  su  vaiko  gerove  susijusiu

aspektu;

39.3.  organizuoja Progimnazijos bendruomenes  §vietimq vaiko teisiu apsaugos,  prevencijos,

vaiku savirai§kos pletojimo ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo

renginius  vaiku  socialiniu  ir  emociniu  kompetenciju  ugdymo,  kitose  su  vaiko  gerove  susijusiose

srityse Progimnazijoje dirbantiems mokytojams;

39.4.  gavusi  tevu  (kitu  atstovu  pagal  istatymq)  sutikima,  atlieka  pirmini  vaiku  specialiuju

ugdymosi  poreikiu,  kylan6iu  ugdymo  (-si)  procese,  ivertinimq,  prireikus,  kreipiasi  i  pedagogin?

psichologin?  ar  §vietimo  pagalbos  tamyba  del  vaiku  specialiviu  ugdymosi  poreikiu  ivertinimo,
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specialiojo  ugdymo  ir  (ar)  §vietimo  pagalbos jiems  skyrimo  §vietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro

nustatyta tvarka;

39.5. organizuoja ir koordinuoja mokymo (-si) / ugdymo (-si), 5vietimo ar kitos pagalbos vaikui

teikimq, tariasi su tevais (kitais atstovais pagal istatyma), mokytojais del jos turinio, teikimo formos

ir btidu;

39.6.   organizuoja   ir   koordinuoja   §vietimo   programu   pritaikyma   mokiniams,   turintiems

specialiuju  ugdymosi  poreikiu,  tvarko  specialiuju  ugdymosi  poreikiu  turin6iu  mokiniu  apskaita

Progimnazijoje;

39.7. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

40.  Komisija yra nuolat veikianti.  Komisijos pirmininkq, jo pavaduotoja ir sekretoriu skiria,

Komisijos  sudeti  ir jos darbo reglamenta tvirtina Progimnazijos direktorius.  Komisijos narius gali

sitilyti Progimnazijos taryba. Komisijos sekretorius nera Komisijos narys. Komisijos veiklos forma

yra posedziai  ir pasitarimai,  kurie  gali  vykti  tiesioginiu ir (arba)  nuotoliniu btidu,  ir kitos  veiklos

formos, reikalingos Komisijos funkcijoms atlikti. Komisijos posedziai ir pasitarimai organizuojami

pagal  poreiki.  Komisijos  posedis  yra  teisetas,  jei  jame  dalyvauja  daugiau  kaip  puse  jos  nariu.

Komisijos  nutarimai  priimami  balsavimu  paprasta  posedyje  dalyvaujan6iu  Komisijos  nariu  balsu

dauguma.   Komisijos  narys  turi  viena  bals?.  Balsams  pasiskirs6ius  po  lygiai,  lemia  Komisijos

pimininko balsas.

V SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

41. Progimnazijoje veikia §ios savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, mokytoju taryba,

mokiniu taryba, klasiu mokiniu tevu komitetai, Progimnazijos tevu komitetas.

42.  Progimnazijos  taryba yra auk§6iausia  Progimnazijos  savivaldos  institucija,  atstovaujanti

mokiniams,   mokytojams,   tevams   (kitiems   atstovams  pagal   istatyma),   vietos   bendruomenei   ir

padedanti spr?sti Progimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisetiems Progimnazijos interesams.

43. Progimnazijos tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniu ir gebejimu, padedan6iu siekti

§vietimo istaigos strateginiu tikslu ir igyvendinti Svietimo istaigos misij?. Progimnazijos tarybos nariu

negali   buti   Progimnazijos   direktorius,   valstybes   politikai,   politinio   (asmeninio)   pasitikejimo

valstybes tamautoj ai.

44.  Progimnazijos taryba sudaroma i§ mokiniu tevu (kitu atstovu pagal  istatyma), mokytoju,

mokiniu, vietos bendruomenes atstovu. Progimnazijos tarybq sudaro 11 nariu. I Progimnazijos tarybq

lygiomis  dalimis  po  tris  atstovus  (3+3+3)  deleguoja:   tevus  (kitus  atstovus  pagal  istatyma)  -
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Progimnazijos klasiu tevu (kitu atstovu pagal istatymq) susirinkimas, mokytojus -mokytoju taryba,

mokinius -mokiniu taryba. I dvi vietas bendruomenes atstovus sitilo Progimnazijos direktorius.

45. Progimnazijos tarybos sudeti tvirtina Progimnazijos direktorius. .

46.  Likus  ne  maziau  kaip  vienam  menesiui  iki  Progimnazijos  tarybos  kadencijos  pabaigos

skelbiami  nauji   Progimnazijos  tarybos   rinkimai.   Pasibaigus   Progimnazijos  tarybos  kadencijai,

Progimnazijos taryba baigia savo  veiklq  ir perduoda  savo  igaliojimus  naujai  i§rinktai  Gimnazijos

tarybai.

47.  Progimnazijos  tarybos  kadencija  -  treji  metai.   Galimas  Progimnazijos  tarybos  nario

kadenciju skai6ius -2.

48. Nutrckus Progimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko,  i jo vieta deleguojamas

naujas narys, atstovaujantis tevams (kitiems atstovams pagal istatyma), mokytojams, mokiniams arba

vietos  bendruomenei,  priklausomai  nuo  to,  kuriai  grupei  atstovavo  buv?s  Progimnazijos  tarybos

narys, iki veikian6ios Progimnazijos tarybos kadencijos pabaigos.

49. Progimnazijos tarybos nari gali atsaukti j i i§rinkusios Progimnazijos bendruomenes grupes.

I  atsaukto  nario  vietq  i§renkamas  naujas  narys  iki  veikian6ios  Progimnazijos  tarybos  kadencijos

pabaigos, atstovaujantis tai grupei, kuriai atstovavo buv?s Progimnazijos tarybos narys.

50. Progimnazijos tarybos posedi §aukia ir jam vadovauja Progimnazijos tarybos pirmininkas,

i§rinktas  pirmajame  Progimnazijos  tarybos  posedyje  laisvai  pasirinktu  balsavimo  btidu  (atviru  ar

slaptu) posedyje dalyvaujan6iu tarybos nariu balsu dauguma.

51. Progimnazijos mokinys negali buti Progimnazijos tarybos pirmininku.

52.   Progimnazijos  tarybos  posedzio  §aukimo  iniciatyvos  teis?  turi  Progimnazijos  tarybos

pirmininkas, Progimnazij os direktorius.

53.  Eiliniai  Progimnazijos  tarybos  posedziai  §aukiami  ne  re6iau  kaip  du  kartus  per  metus.

Prireikus gali buti §aukiamas neeilinis Progimnazijos tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja ne maziau kaip du tre6daliai nariu.

54.  Nutarimai  priimami  posedyje   dalyvaujan6iu  nariu  balsu  dauguma  laisvai   pasirinktu

balsavimo  btidu  (atviru  ar  slaptu).   Balsams  pasiskirs6ius  po  lygiai,  galutini  sprendima  priima

Progimnazij os tarybos pirmininkas.

55. Progimnazijos tarybos posedzius protokoluoj a ir kitus dokumentus tvarko Progimnazijos

tarybos sekretorius, i§renkamas Progimnazijos tarybos pirmojo posedzio metu iki veikian6ios tarybos

kadencijos pabaigos atviru balsavimu bendru sutarimu.

56.  Progimnazijos tarybos  posedziuose  stebetoju teisemis  gali  bdti  kvie6iami  dalyvauti  kitu

Progimnazijos savivaldos instituciju atstovai, Progimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai,

mokytojai, mokiniu tevai (kiti atstovai pagal istatyma) ir kiti asmenys.
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57. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina Progimnazijos taryba.

58. Progimnazijos tarybos nuostatai gali buti kei6iami Progimnazijos tarybos nutarimu paprasta

balsu dauguma. Progimnazijos tarybos nuostatu keitimo iniciatyvos teis? turi Progimnazijos tarybos

narys (-iai), Progimnazijos direktorius ir savininkas.

59. Progimnazijos tarybos kompetencija:

59.I.  teikia  sitilymus  del   Progimnazijos  strateginiu  tikslu,  uzdaviniu  ir  ju  igyvendinimo

priemoniu;

59.2.   pasirenka  Progimnazijos   veiklos   isivertinimo   sritis,   atlikimo   metodika.   Analizuoja

isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

59.3.  pritaria  Progimnazijos  strateginiam  planui,  metiniam  Progimnazijos  veiklos  planui,

vidaus darbo tvarkai, kitiems Progimnazijos veikla reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems

Progimnazij os direktoriaus;

59.4.  teikia  Progimnazijos  direktoriui  sitilymus  del  Progimnazijos  nuostatu  pakeitimo  ar

papildymo, vidaus strukttiros tobulinimo;

59.5.    inicijuoja   Progimnazijos   bendruomenes    ir   visuomenes   bendradarbiavima,   telkia

Progimnazijos  bendruomen?  Progimnazijos  uzdaviniams  spr?sti,  ugdo  ir  pletoja  Progimnazijos

kulttirq;

59.6. svarsto Progimnazijos le§u naudoj imo klausimus, kontroliuoja le§u naudojima, analizuoja

chin?, finansin? veiklq.

59.7.  i§klauso  Progimnazijos  metines  veiklos  ataskaitas  ir  teikia  sidlymus  Progimnazijos

direktoriui del veiklos tobulinimo;

59.8. teikia Vilniaus miesto savivaldybei sitilymus del Progimnazijos materialinio aprfupinimo,

veiklos tobulinimo;

59.9.  svarsto  mokytoju  metodines  tarybos,  mokiniu  ir  tevu  (kitu  atstovu  pagal  istatymq)

savivaldos instituciju ar Progimnazijos bendruomenes nariu iniciatyvas ir teikia sinlymus direktoriui;

59.10. teikia sitilymus del Progimnazijos darbo tobulinimo,  saugiu mokiniu ugdymo ir darbo

s?lygu sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius i§teklius;

59.11. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

59.12.  kiekvienais metais vertina Progimnazijos direktoriaus metu veiklos ataskaita ir teikia

savo  sprendima  del  ataskaitos  mokyklos  savininko  teises  ir  pareigas  igyvendinan6iai  institucijai.

Direktoriaus metu veiklos ataskaita ivertinus nepatenkinamai,  kreipiasi  i  mere ir pra§o jo ivertinti

direktoriaus darba;

59.13.  gali sustabdyti kitu Progimnazijos savivaldos instituciju sprendimu igyvendinimq, kol

ju teisinguma ir teisetuma i§tirs kompetentingos institucijos;
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59,14. sprendzia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitu Progimnazijos savivaldos instituciju

ar Progimnazij os direktoriaus kompetencij ai.

60.  Progimnazijos  taryba  uZ  savo  veikla  viena  karta  per  metus  atsiskaito  Progimnazijos

bendruomenes  nariams:  tevai  (kiti  atstovai  pagal  istatyma)  -  tevu  (kitu  atstovu  pagal  istatyma)

susirinkime,  mokytojai  -  mokytoju  tarybos  posedyje,  mokiniai  -  mokiniu  susirinkime,  vietos

bendruomenes atstovai -visuotiniame Progimnazijos tevu susirinkime.

61.  Progimnazijos taryba paleidziama:

61.1. reikalaujant 2/3  Progimnazijos tarybos nariu;

61.2. Iikviduojant Progimnazijq.

62.   Mokytoju   taryba   -   nuolat   veikianti   Progimnazijos   savivaldos   institucija   mokytoju

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams  spr?sti.  Ja sudaro visi Progimnazijoje dirbantys

mokytojai, §vietimo pagalba teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvaujantys asmenys, i§skyrus Progimnazijos direktoriu.

63.  Mokytoju tarybos posedzius  §aukia ir jiems  vadovauja Progimnazijos mokytoju tarybos

pirmininkas,  i§rinktas  pirmajame  mokytoju  tarybos  posedyje  laisvai  pasirinktu  balsavimo  btidu

(atviru ar  slaptu)  posedyje  dalyvaujan6iu tarybos  nariu balsu dauguma.  Eiliniai  mokytoju tarybos

posedziai §aukiami ne re6iau kaip tris kartus per mokslo metus. Mokytoju tarybos posedis yra teisetas,

jei jame dalyvauja ne maziau kaip du tre6daliai mokytoju tarybos nariu. Nutarimai priimami posedyje

dalyvavusiu nariu balsu dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Mokytoju tarybos pirmininko

balsas.

64.   Mokytoju  tarybos  posedzius  protokoluoja  mokytoju  tarybos   sekretorius,   i§renkamas

mokytoju tarybos pirmojo posedzio metu.

65. I mokytoju tarybos posedzius gali bdti kvie6iami kitu Progimnazijos savivaldos instituciju

atstovai, kiti asmenys patariamojo balso teise.

66.   Mokytoju   tarybos   nuostatus,   pritarus   Progimnazijos   tarybai,   tvirtina   Progimnazijos

direktorius.

67. Mokytoju tarybos nuostatu pakeitimo iniciatyvos teis? turi mokytoju tarybos narys (-iai).

68. Mokytoju tarybos kompetencija:

68.1.   aptaria  praktinius  mokiniu  ugdymo  organizavimo  klausimus,  dalyvauja  planuojant

Progimnazijos veikla, inicijuoja Progimnazijos kaitos procesus;

68.2. analizuoja Progimnazijos ugdymo procesa ir numato §io proceso tobulinimo btidus;

68.3. analizuoja Progimnazijos veiklos ir ugdymo programu igyvendinima, ugdymo ir mokymo

rezultatus;

68.4. teikia sitilymus del Progimnazijos direktoriaus veiklos vertinimo;
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68.5.    teikia    Progimnazijos    direktoriui    atestacijos    komisijai    sitilymus    del    mokytoju

kvalifikacijos kelimo;

68.6. skatina naujoviu paie§ka ir gerosios patirties sklaida;

68.7. sitilo bendradarbiavimo su mokiniu tevais ir visuomene kryptis;

68.8. sprendzia kitus su mokiniu ugdymu ir mokytoju veikla susijusius klausimus.

69.  Mokiniu  taryba -  nuolat  veikianti  mokiniu  savivaldos  institucija,  atstovaujanti  visiems

Progimnazijos  mokiniams.  Mokiniu  tarybos  nariai  yra  klasiu  susirinkimu  deleguoti  5-8  klasiu

atstovai (po  1  i§ klases) vieneriems metams. Galimas mokiniu tarybos nario kadenciju skai6ius -4.

Mokiniu tarybos nario igaliojimams nutrnkus pirma laiko i jo vieta Nuostatuose nustatyta tvarka iki

veikian6ios  tarybos  kadencijos  pabaigos  deleguojamas  naujas  narys.  Mokiniu  tarybos  posedzius

§aukia ir jiems  vadovauja mokiniu tarybos nariu i§rinktas pirmininkas.  Mokiniu tarybos posedziu

§aukimo iniciatyvos teis? turi Progimnazijos direktorius ir mokiniu tarybos pirmininkas.  Posedziai

teiseti, jei juose dalyvauja ne maziau kaip du tre6daliai mokiniu tarybos nariu. Nutarimai priimami

posedyje dalyvaujan6iu nariu balsu dauguma. Balsams pasiskirs6ius po lygiai, lemia mokiniu tarybos

pirmininko   balsas.   Mokiniu   tarybos   veiklq   koordinuoja   Progimnazijos   direktoriaus   paskirtas

darbuotojas.

70.  Mokiniu  tarybos  veikla  reglamentuoja  mokiniu  tarybos  nuostatai,  kuriuos  suderin?s  su

Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos direktorius.

71. Mokiniu tarybos kompetencija:

71.1.  teikia  sitilymus  del  mokymo  organizavimo,  vaiku  neformaliojo  §vietimo  programu

pletros, socialines veiklos, organizuoja savanoriu judejima;

71.2.   dalyvauja   rengiant   Progimnazijos   veikla   reglamentuojan6ius   dokumentus,   svarsto

direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del mokiniu tarybos veiklos organizavimo;

71.2.1. deleguoja narius i Progimnazijos taryba;

71.2.2. inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, igyvendinti prevencines programas;

71.2.3 . inicijuoja mokiniu elgesio taisykliu knrim? ir svarstyma;

71.2.4. padeda organizuoti rfukymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencija.

72.  Progimnazijoje  veikia  klasiu  mokiniu  tevu  komitetai.  Jie  renkami  vieniems  metams

kiekvienu  mokslo  metu  pradzioje,  tevu  komitetq  sudaro  trys  asmenys.  Galimas  komiteto  nario

kadenciju   skai6ius  -  keturios.   Komiteto   nario   igaliojimams   nutrikus  pima  laiko   i  jo   viet?

Nuostatuose nustatyta tvarka iki veikian6io komiteto kadencijos pabaigos i§renkamas naujas narys.

Komitetui vadovauja klasiu tevu susirinkime i§rinktas tevu komiteto pirmininkas.

73. Klasiu mokiniu tevu komitetu kompetencija:
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73.I.  bendraudami  su klasiu aukletojais,  padeda spr?sti  klases  veiklos  ir mokiniu auklejimo

klausimus: aptaria su klases aukletoju klases mokiniu lankomumo, elgesio ir pazangumo, saugumo,

maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;

73.2. padeda organizuoti klases renginius, i§vykas, kurti edukacin? aplinka;

73.3.   teikia   sitilymus   Progimnazijos   tarybai   ir   direktoriui   aktualiais   ugdymo   proceso

organizavimo klausimais.

74. Veiklos organizavimo forma - atskiri klasiu mokiniu tevu komitetu pasitarimai, rengiami

pagal poreiki. Sprendimai priimami bendru sutarimu.

75.   Mokiniu  ugdymo  organizavimo,  elgesio,  lankomumo,   saugumo  uztikrinimo  ir  kitais

mokiniu  tevams  (kitiems  atstovams  pagal  istatymq)  aktualiais  ugdymo  klausimais  Progimnazijos

direktorius gali organizuoti klasiu mokiniu tevu (kitu atstovu pagal istatymq) savivaldos instituciju

vadovu pasitarimus.

76.   Visuotinis   Progimnazijos  tevu   susirinkimas  gali   buti   organizuojamas   Progimnazijos

direktoriaus iniciatyva arba vieno penktadalio klasiu komitetu pimininku reikalavimu.  Sprendimai

priimami 2/3 susirinkime dalyvaujan6iu nariu kvalifikuota balsu dauguma atviru balsavimu.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO

APMOKEJIM0 TVARKA, KVALIFIKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

77. Progimnazijos darbuotojai priimami i darb? ir atleidziami i§ darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, ir kitais teises aktais, reglamentuojan6iais darbo santykius.

78.  Progimnazijos  darbuotoju  darbo  uzmokestis  skai6iuojamas  ir  mokamas  vadovaujantis

Lietuvos   Respublikos   darbo   kodeksu,   Lietuvos   Respublikos   valstybes   ir   savivaldybiu   istaigu

darbuotoju darbo  apmokejimo  ir komisiju nariu  atlygio  uZ  darbq  istatymu,  Lietuvos  Respublikos

Vyriausybes nutarimais, §vietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais ir kitais teises aktais.

79.  Progimnazijos direktoriaus, pavaduotoju, mokytoju, pagalbos mokiniui specialistu ir kitu

darbuotoju atestacija vykdoma ir kvalifikacija tobulinama Lietuvos Respublikos istatymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimu, §vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

80.    Progimnazijos   direktoriaus,   direktoriaus   pavaduotoju   ugdymui   veiklos   vertinimas

vykdomas §vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIM0 TVARKA, FINANSINES

vEIKLOs KONTROLE IR pROGIMNAzl]Os vHIKLOs pRIEzmRA

81. Progimnazija valdo patikej imo teise perduota Vilniaus miesto savivaldybes turta, ji naudoja

ir juo disponuoja  Lietuvos Respublikos istatymu, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu ir

kitu teises aktu nustatyta tvarka.

82. Progimnazijos le§os:

82.1.  valstybes biudzeto  specialiuju tiksliniu dotaciju Vilniaus miesto  savivaldybes biudzetui

skirtos le§os ir Vilniaus miesto savivaldybes biudzeto le§os, skiriamos pagal patvirtintas sqmatas;

82.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

82.3.  fondu, organizaciju, kitu juridiniu ir fiziniu asmenu dovanotos ar kitais teisetais btidais

perduotos le§os, tikslines paskirties le§os pagal pavedimus;

82.4. kitos teisetu btidu igytos le§os.

83. Le§os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka.

84.  Progimnazija  vykdo  savaranki§ka  finansin?  nkine  veikla.  Finansines  operacijas  vykdo

Progimnazijos    vyriausiasis    buhalteris.    Finansine    (buhalterine)    apskaita   tvarkoma    finansin?

(buhalterin?) apskaita reglamentuojan6iu teises cktu nustatyta tvarka.

85. Progimnazijos veiklos priezinra atlieka Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija

Lietuvos Respublikos teises aktu nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama i§orinius vertintojus.

86. Progimnazijos finansines veiklos kontrol? vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos  institucijos  ir  savininkas.  Progimnazijos  valstybini  audita  atlieka  Lietuvos  Respublikos

valstybes   kontrole.   Progimnazijos   veiklos   ir   i§ores   finansini   audita   atlieka   Vilniaus   miesto

savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tamyba). Progimnazijos vidaus auditas

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais

vidaus audita reglamentuojan6iais teises aktais.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSI0S NUOSTATOS

87.   Informacija  visuomenei  apie  Progimnazijos  veikla  teikiama  Progimnazijos   intemeto

svetaineje, prireikus teises aktu nustatyta tvarka Progimnazijos savininko intemeto svetaineje.

88. Prane§imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar §iais nuostatais reikia

paskelbti  vie§ai,  skelbiami  valstybes  imones  Registry  centro  elektroniniame  leidinyje  „Juridiniu

asmenu vie§i prane§imai".
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89.   Progimnazijos   nuostatu   keitima   ar   papildyma   inicijuoja   savininkas,   Progimnazijos

direktorius ar Progimnazijos taryba.

90. Progimnazijos nuostatu pakeitimai derinami su Progimnazijos taryba.

91. Progimnazijos nuostatus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybes taryba.

92.  Progimnazija  reorganizuojama,  likviduojama  ar  pertvarkoma,  Progimnazijos  strukttiros

peftvarkavykdomaLi%,£Tb[fes£`f;uzartvar{azdeife'
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