
VILNIAUS MIESTO SAVTYALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS
DEL VILNIAUS MIESTO SAVIVALUVEES UCOVNNO ISTAIGV NUOSTATU

TVIRTIn[IMO

2015 m. liepos 15 d. Nr. l_ll7
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq fstatymo 4 straipsnio 3 dalies I punktu ir Nuostatq, istatq
ar statutq iforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
2011 m' birZelio 29 d. isakymu Nr. V-I164, Vilniaus miesto savivaldybes taryba nusprendZia:

1' Patvirtinti Siq Vilniaus miesto savivaldybes ugdymo istaigq pridedamus nuostatus:
l. l. Vilniaus Maironio progimnazijos;

1.2. . Vilniaus jaunqiq turistq centro;

1.3. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Snekutis..;

I .4. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Zvangutis,.;

1.5. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Drugelis..;

1.6. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Ramun€:ld:..;

1.7. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Kodeldiukas,.;

1.8. Vilniaus lop5elio-darZelio,,spindulelis,,;

1.9. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Gelynas,.;

I . I 0.Vilniaus UZupio gimnazijos.

2' [galioti I punkte i5vardytq ugdymo istaigq direktorius pasirasyti istaigq nuostatus
ir iregistruoti juos Lietuvos Respublikos juridiniq asmenr.l registre.

Remigijus Sima5ius
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vILNIAUS UzUPIo GIMNAzIJoS \*T*., ,,

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' vilniaus uzupio gimnazijos. nuo^statai (toli* - Nuostatai) nurodo vilniaus uzupiogimnazijos (toliau - Gimnazija) ieising form4, p.i[iuuro-ybg, savininkq savininko teises irpareigas igyvendinandi4 institucijq buveing, !p{, ;agri"Jiy gu-rr.irti, mokymo kalbas ii mokymoformas, veiklos teisini pagnnd4, sriti, m-Sis, iifrii- Jaurlnius, funkcijas, apraso mokymosipasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavimo warte,'gimnazijos ieises, *itro, organizavim4 irvaldym4, savivald4, darbuotdq prilmim4 i darb4, jq ia$o apmokejimo, kvalifikacijos kelimo iratestacijos tvark4, {yodo lesq saltinius, jq ,"ird".ii*r warkq ir- finansines veiklos kontrolg,reorganizavimo, likvidavimo ar pertuarkymo tvark4. 
-

2. visas institucijos pavadinimas - vilniaus uzupio gimnazija.
3. Sutrumpintas pavadinimas _ UZupio gimnazija.

.at.Mgkyklos isteigimo data - pradine mokykla Nr. 13 isteigta 1944 m. spalio 2 d. 1949 m.rugpjEdio 30 d. Lietuvos TSR Svietimo ministro isakymu Nr. 2ga pradine mokykla Nr. 13
peltvarkyta i 6'qq septynmetg mokykl4, 1954 m. rugpjudio 2l d. Lietuvos TSR svietimo ministro
isakymu Nr' 1309 sePtYnmete mokykla reorganizuotuj ro-eiq viduring motyttq. vilniaus miestotarybos pirmininko 1993 m. spalio 7 d. po-tuarkiu tti. toi'to-o.;i 

"ia*i"6 mokykla pavadintavilniaus uzupio vidurine mokykla. lgggm.birzelio ll d. Svietimo ir mokslo ministroisakymuNr. 760 mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.
5' Institucijos grupe - bendrojo lavinimo mokykla, kodas - 3lz},tipas - gimnazija, kodas -3124, identifikavimo kodas - 190001124.

!. Gimnazrjos teisine forma - biudZetine istaiga.
1. 9i*-r:os priklausomybe - savivaldyUerLotyt tu.
8. Gimnazijos savininke - vilniaus miesto savivaliybe.
9. Gimnazijos adresas - tftiviq g. 10, LT-01203 vilnius.
10. Ugdymo kalba - lietuviq.
ll. Gimnazijos savininko teises

savivaldybes taryba, kodas - lgg7l006l,
I 1.1 . tuirtina Gimnazijos nuostatus;

ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto
adresas - Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Taryba:

I 1.2. priima i pareigas ir is jq atreidhiaGimnazijos vadov4;
1 1.3. priima sprendimE del progimnazijos buveines pakeitimo;
11.4. priima sprendim4 del Progimn*ijor reorganizavimo ar likvidavimo;
l1'5. priima sprendim4 del Progimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

,^^,,^,',19.^.skiria 
ir atleidzia likvidatoriq arba sudaro Iiniaurni*o komisij4 ir nutiaukia jos

lgalloJrmus;
I l '7. sprendZia kitus istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
12' Gimnazijos veiklos koordinatorius - Vilniaus savivaldybes administracijos Svietimo,

lYlmt ir sporto departamento Svietimo skyrius, adresas - Konstitucijos pr. 3, LT - 09601Vilnius.
t3' Ugdymo formos - grupinio ir pavienio mokymo (-si), Ugdymo organizavimo b[dai -kasdienis, individualaus, savarankiSkas.
14. Pagrindine paskirtis - gimnazijos tipo limnazija, kodas - 31251 100.
15. Mokymo kalba- lietuviq.

I
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16. Mokymo formos: grupinio ir pavienio mokymo (-si); mokymo (-si) b[dai - kasdienis,
individualus, savaranki5kas.

- 17. Gimnazija vykdo pagrindinio ugdymo programos antrqie dali, vidurinio ugdymo program4,
neformaliojo ugdymo Svietimo programas, individuali4sias ugdyrno *ot yrno progftrmas, sutartyse
sutartus isipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes Svietim4.

18. Gimnazija yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4i4 ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, gali tureti savo atributikq savb veikl4 grindZia
Lietuvos Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos istatymais, 

'Lietuvos 
Resp-ublikos

Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldyb"r turybot
sprendimais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS vErKLos SRTTIS IR RUSys, TIKSLAT, uZnavtNlAr,
FIINKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAI\C4I noruMENTU rSuavnuls

19. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas - 85.
20. Gimnazijos Svietimo veiklos r05ys:
20.1. pagrindines Svietimo veiklos r[Sys - pagrindinis ugdymas, kodas - 85.31.10, vidurinis

ugdymas, kodas - 85.31.20;
20.2. kitos Svietimo veiklos r05ys:
20.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas - 85.51;
20.2.2. kultririnis Svietimas, kodas - 85.52;
20.2.3. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas - 85.59;
20.2.4.Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas - 85.60.
21. Kitos rte Svietimo veiklos rdsys:
21.1. nuosavo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas - 68.20;
2l.2.V,rtt4maitinimo paslaugq teikimas, kodas - 56.29.
22. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti mokiniq dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendrqsias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui.

23 . Gimnazij os veiklos uZdaviniai :

23.1. padeti mokiniui suv.okti ir priirnti bendrqsias imogaus vertybes, puoseleti jo dor4, kaip
biitinq humanistines ir demokatin€s visuomenes gyvensenos pagrind4, mokyti agauros,
mandagumo ir paslaugumo.

23.2. Skaiinti mokiniq kurybi5kurnq padeti paZinti save ir ruo5tis karjerai, tikslingai panaudoti
bendradarbiavimo rySius su socialiniais partneriais.

23.3. Puoseleti mokiniq kflrybini m4stym4, savaranki5kum4 ir gebejim4 atsakyti uZ savo
veiksmus.

23-4.Ugdyli kiekvieno mokinio vertybines nuostatas, leidZiandias tapti doru, siekiandiu Ziniq,
savaranki5ku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliediu.

23.5. Perteikti mokiniui lietuviq tautines ir pasaulines kulhiros pagrindus, Siuolaikini mokslo
lygi atitinkandias Zinias, technologijq pagrindus, ugdyti jo tauting savimonE, dorovines ir estetines
nuostatas, kad garanfuoti lietuviq tautos, kraSto kult[ros tgstinum4, tapatybes i5saugojim4 ir
nuolatini dvasiniq bei materialiniq vertybiq kurim4.

23.6. Sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymo (-si) sqlygas ir aplink4. Ugdyti pagarba ir
tolerancij a gristus gimnazij os bendruomenes nariq santykius.

23.7 . U Lfifutnti ugdymo kokybg pagal Bendr4sias programas.
23.8. Sudaryti s4lygas mokiniams igyti ir puoseleti demokratijos principus bei tradicijas,

i5siugdyti pilietines bei politines kultiiros igtrdZius-
23.9. Ugdyti mokiniq pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kum4, nusiteikim4

imtis atsakomybes kuriant savo gyvenimq, nuostatq ir gebejimq mokytis vis4 gyvenim4.
23.10. Padeti mokiniui pazinti save ir nusistatyti karjero$lflkesdius.
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23.|L. Formuoti mokiniams sveiko gyvenimo nuostatas ir fgfidzius.
24. lgyv endindama tikslus ir uZdavinius Gimnazij a atliekafias funkcij as :
24.1. rengia strategini ir metines veiklos planus bei gimnazijos u[aymo plan4, atitinkanti

Bendruosius ugdymo planus, Vidurinio ugdymo progrurno, apra54;
24-2- vieflai skelbia informacij4 apie Gimnazijos veikl4 ii"turo, Respublikos teises aktq

nustat5rta tuarka;

. 24-3. formuoja mokiniq ugdymo turini, atitinkanti pagrindines Lietuvos valstybes ir Vilniaus
miesto savivaldybes Svietimo nuostatas, strateginiplanE, gimnazijos bendruomenes poreikius;

24.4. sudaro mokiniams higienines, materialines, pedagogines, psichologinis ugdyrno (-si)
s4lygas, laiduojandias psichini, fizini mokinio saugumQ ir asmens urande;

24.5- suteikia mokiniams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyr"n."rros pagrindus, pletoja
bendrqiq zmogaus vgrtvbiu supratim4, lavina gebejim4jomis grlsti saio gyvenimE;

24-6- ivaiiomis formomis organizuoja pedagogines Uei psictrologilnes, specialiosios pagalbos
mokiniams teikim4, esant reikalui organizuoja mokym4 namuose;

24-7. sudaro palankias s4lygas perimti lietuviq tautos kultiiros pagrindus, papro6ius ir
tradicijas;

24-8- vkiknna sveikatos ir saugos darbe, civilines ir prieSgaisrines saugos fstatymq, higienos
normq vykdym4;

24.9. nustato darbo organizavimo tvark4;
24-10- organizuoja platq neformalqii mokiniq ugdym4. Gali organizuoti ir ugdymo planuose

nenumat5rt4 papildom4 (mokiniq tevq apmokamq) veiklE mokiniams;
24.1 | . organizuoja mokiniq maitinim4;
24-12. organizuoja pagrindinio ugdymo mokiniq pasiekimq patikrinim4, vykdo brandos

egzaminus;
24.13. atlieka prevencinf darbq siekiant uZ.kirsti keli4 mokiniq reketui, azartiniams

Zaidimams, alkoholio, r[kalq bei narkotikq vartojimui arjq platinimui;
24.14. atlieka vidini gimnazijos veiklos isivertinim4 (vidaus auditg;
24.15. kuria gimnazijqkaip vietos bendruomenes kultfiros ir informacijos Zidini;
24.16. teikia pagalb4 specialiqiq ugdymosi poreikiq vaikams;
24.17. sudaro sqlygas mokiniams pasirinkti mokymosi kursq;
24.18. skatina ir palaiko mokiniq savivald4 ir organizacijq veikl4 Gimnazijoje;
24.19. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustat5rtas funkcijas.

III. GIMNAZIJOS YEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokiniai i gimnazij1 piimami remiantis pagal steigejo nustaQrt4 tvark4 mokyklos
patvirtintais priemimo nuostatais.

26. Mokiniai priimami tevams susipaZinus su gimnazijos nuostatais ir ugdymo tvarka,
pateikus praSymq bei kitus priemimo tvarkoje nurodytus dokumentus.

27. Informacija apie priemim4 i gimnazij4, pra5ymq pateikimo laik4, gimnazijos
aptarnaujam4 teritorij4 mikrorajon4, norinEiojo mokytis asmens pateikiamus dokumentus ir kita
informacija teikiama gimnazijoje, skelbiama gimnazijos interneto svetaineje ar kitokia forma.

28. Priimant mokin[ mokytis, iki mokslo metq pradZios pasira5oma mokymo(-si) sutartis.
Nepasira5ius mokymo(-si) sutarties mokymo paslauga neteikiama.

29. UZsienyje mokgsis mokinys mokytis priimamas pagal bendr4 tvark4, o neturintis
mokymosi pasiekimq dokumento - gimnazijai ivertinus jo zinias bei igrrdzius.

30. I klases mokiniai paskirstomi gimnazijos direhoriaus isakymu.
31. Gimnazija del objektyvirl prieZas6iq negalinti uZtikrinti mokiniui psichologines,

specialiosios pedagoginds, socialines pedagogineS pagalbos, suderinusi su mokinio tevais (globeju,
rupintojais) Vilniaus miesto pedagogine-psichologine ir Vaikq teisiq apsaugos tarnybomis, sillo
jam mokytis kitoje mokykloje. ;



4

32. Mokinys, norintis pereiti i kit4 mokykl4, direktoriui pateikia tevq (globejo, r[pintojq)
pasFnq paymq i5-kitos mokyklos apie jo priemim4 mokytis ir pilnai atsiskaito su-gimnazija-ui
vadovelius, kitas mokymo priemones ir inventoriq, suteiktas mokamas paslaugas ir kt.

33' Gimnazija ugdymo proces+ organizuoja vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministerijos
patuirtintais Rendraisiais ugdymo planais, Vidurinio ugdymo programos apraSu, Mokymo
Fogramomis, Svietimo lstatyme numatytais pagrindiniais Svietimo-sisiemos veiklos principais ir
uidaviniais bei Specialioj o ugdymo istatymo nuostatomis.

34. Mokinys iki 16 metq negali nutraukti mokymosi pagal privalomo Svietimo program4.
35. Gimnazijos darbo laik4 nustato steigejas arba Gimnazijos taryba, atsiZvelgdaml i higienos

norrnas ir Gimnazijos galimybes.
36. Gimnazija dirba pagal Gimnazijos tarybos pritartq ir direktoriaus patvirtint4 Ugdymo

plan4 bei neformaliojo ugdymo programas bei patuirtintus tvarkarasEius.
37. Gimnazijoje pamokos prasideda 9.00 val. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitg.
38. Mokiniq atostogq laik4 ar jo keitimo tvark4 nustato Svietimo ir mokslo ministerija.
39. Mokiniq Zinios ir igndZiai vertinami pagal l0 balq vertinimo sistem4, Gimnazijos

nusta$rta fuarka.
40. Gimnazijos tarybos sprendimu gali bflti nevertinamos kai kuriq mokomqiq dalykq Zinios,

ig[dZiai. Tokiu atvej u ra5oma,,lskaityta",,Neiskaityta...
41. Mokiniq elgesys paiymiais nevertinamas. Mokinio elgesi vertina klases aukletojas ir

nuolatos aptaria su mokinio tevais (globejais).
42. Gerai besimokantiems ir besielgiantiems mokiniams pagal Gimnazijos tarybos patvirtintq

tvark4 teikiami paskatinimai, apdovanojimai. Netinkamai besielgiantiems mokiniams,
nesilaikantiems bendrq sutarimq, Gimnazijos tarybos patvirtinta tvarka skiriamos drausmines
nuobaudos. Apie mokiniq paskatinimus, apdovanojimus ar skirtas nuobaudas b[tinai informuojami
jq tevai (globejai).

43. Detalesne Gimnazijos mokiniq ir mokytojq veikla yra i5destyta Gimnazijos Vidaus darbo
tvarkoje.

44. Mokiniq elgesio norrnos yra nurodytos Mokinio elgesio taisyklese bei kituose bendruose
sutarimuose.

ry. GIMNAZIJOS, JOS BENDRUOMENES NARIU TEISES, PAREIGOS
IR ATSAKOMYBE

45. Mokiniai turi teisg:
45.1. ugdytis savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fiziSkai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkanEi4 viet4 veiklai ;
45.2. nemokamai [gyti valstybinius standartus atitinkantipagrindini ir vidurini i5silavinimq;
45.3. i saviraiSkos laisvg, nekenkiant kitiems;
45.4. ugdytis lietuviq kalba, perimti lietuviq tautos kulhros pagrindus, paprodius, tradicijas;
45.5. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucrjoje ir kituose istatymuose, JTO

Vaiko teisiq konvencijoje numat5rtomis teisemis ir laisvemis;
45.6. gauti vis4 informacijq apie Gimnazij4, jos vykdomas Svietimo programas, mokymo(-si)

formas;
45.7. rinktis Gimnazijos sifilomus pasirenkamuosius dalykus, uZsienio kalbE, mokymosi

kursq, dalykq modulius, neformaliojo ugdymo programas, b[relius, studijas ir kt.;
45.8. nemokamai naudotis Gimnazijos biblioteka, vadoveliais ir kita literatflra, kabinetuose

esandiu inventoriumi, informaciniq technologrjq iranga (tik mokymosi tikslams);
45.9. esant bltinybei nustatyta tvarka gauti mokymE namuose arba Mokytojq tarybai pritarus

mokyti s savaranki5kai ;
45. 1 0. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;
45.1 l. teikti si[lymus del ugdymo proceso ir veiklos tobulipimo;
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45.12. gauti psichologinE, speciali4i4 pedagoging, socialing, logopedo ir informacing pagalb4;
45. I 3. i ne5aliSk4 mokymosi pasiekimq ivertinim4;
45.14. gauti Gimnazijoje nemokamq maitinim4 istatymq nustatyta tvarka;
45.15. I minties, sqiines, religijos ir ZodZio laisvg;
45.16. ivisiems vienodas galimybes ir lygias s4lygas skleisti savo gebejimus bei talent4;
45.17. burtis i visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomines gyvenime, taikiuose

susirinkimuose, kuriq veikla neprie5tarauja Lietuvos istatymams ir skatina pilieting brand4, lavina
kurybinius gebejimus;

45.18. puoseleti lietuviq kalb4, kulttir% paprodius bei tradicijas;
45.19. mokytis savaranki5kai ir laikyti brandos egzaminus bei dalyvauti pagrindinio ugdymo

pasiekimq patikrinime.
46. Mokiniq pareigos:
46.1. bfiti mandagiems, draugi5kiems, laikytis visuomeneje nusistovejusiq bendravimo ir

elgesio normq;
46.2. derinti savo veiksmus ir norus su kitais mokiniais ir Gimnazijos bei visuomenes

interesais;
46.3. prisiimti atsakomybE uZ netinkam4 savo elgesi;
46.4. gerbti savo tevus ( globejus), kitus Seimos narius, padeti

negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su mokiniais ir pedagogais,
silpnesniam ir artimui;

46.5.1 laikytis asmens higienos reikalavimq;
46.6. laikytis mokymo(-si) sutarties s4lygq, Gimnazijos Vidaus darbo tvarkos, Mokinio

elgesio taisykliq, bendry sutarimq;
46.7. mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas iki 16 metq formaliojo Svietimo lstaigoje,

[gyti pakankamai Ziniq ir patirties, kad teisingai pasirinkq tolesni mokymosi ar profesines veiklos
keli4, bfiti pasiruo5usiam savaranki5kam gyvenimui;

46.8. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Gimnazijos bendruomenes bei visuomenes
narius, laikytis visuomeneje pripaZintq Zmoniq bendravimo normq;

46.9. dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose pasiekimq patikrinimuose, testavimuose,
egzaminuose, sqZiningai atlikti skirtas uZduotis;

46.10. nuolat lankyti Gimnazij4, nepraleisti pamokq be pateisinamos prieZasties;
46.11. tausoti Gimnazijos turtE, ji sugadinus atlyginti Gimnazijai padarytqZalq
46.12. gerbti lietuviq kalb4 ir kulturq, kitas kalbas ir kulturas.
47.Tevai (globejai) turi teisg:
47.1. nemokamai gauti informacij4 apie Gimnazijoje vykdomas Svietimo

taikomas ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas,
47.2. reikalauti, kad jq vaikui bltq teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis

lavinimas;
47.3. dalyvauti Gimnazijos savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese, teikti

siulymus del vaikq ugdymo organizavimo, laiku gauti informacij4 apie vaiko ugdymo(-si) sqlygas ir
pasiekimus;

47.4. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo program4, form4, mokykl4 ar
kit4 Svietimo teikej4;

47.5. naudotis Specialiojo ugdymo istatymo ir kitq istatymq nustatytomis teisemis;
47.6. kreiptis i Gimnazijos vadov4, pra5ant sudaryti s4lygas papildomam vaikq ugdymui;
47.7.kamt su Gimnazijos mokytojais sprgsti apie vaiko kelimo (nekelimo) iaukStesng klasg

klausim4.
48. Tevai (globejai) privalo:
48.1. rflpintis vaiko prieZi[ra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisetus interesus;

lr globoti juos ligos ar kitos
kitais suaugusiais, padeti

programas,



48.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo s4lygas Seimoje, apsaugoti j[ nuo smurto,
prievartos ir i5naudojimo, uZtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintq sveikat4 ii nuoiatos lankytrl
mokykl4;

48.3. bendradarbiauti su Gimnazijos vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, teikianEiais
speciali4i4, pedagoging, psichologing pagalb4, sveikatos prieZiuros specialistais, sprendZiant vaiko
ugdymo, sveikatos bei prieZifiros klausimus;

48.4. savo vaikams iki 14 metq parinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) program4;
48.5. laikytis Gimnazijos vidaus darbo tvarkos;
48.6. mokyti vaikq doros, mandagumo, atjautos, visuomeneje priimq bendravimo nonnq,

sveiko gyvenimo budo, skatinti vaiko darb5tum4, pasitikejimq savimi, atuirum4, savaranki5kum4,
iniciatyvum4 ir atsakomybg ;

48.7. uZtikrinti vaiko punktualq ir reguliarq mokyklos lankymq;
48.8. apie vaiko ligq pranesti klases aukletojui pirmQ ligos dien4, taip pat apie Gimnazijos

nelankym4 del kitq prietusCiq;
48.9. ugdyti vaiko vertybines nuostatas kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesi;
48.10. tevai uZ vaiko sveikat4, saugum4 ir ugdym4 atsako flstatymq nustatlrta tvarka;
48.11. uZtikrinti vaiko parengim4 mokyklai, jo mokymqsi pagal (pagrindinio, vidurinio)

ugdymo programas;
48.12. atlyginti Gimnazijai uZ vaiko tydini Gimnazijos inventoriaus ar priemoniq sugadinim4;
48.13. atvykti i Gimnazijos ir klases aukletojo kviediamus tevq susirinkimus.
49. Mo$rtojai turi teisg:
49.1. laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius (pagrindinio,

vidurinio) ugdymo nuostatas ir programas, rengti individuatias ugdymo programas;
49.2. kelti savo kvalifikacij4, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacing kategorij4

atitinkanti atlygiriim4;
49.3. ne maLiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose, gaunant

atlyginimo vidurki;
49.4. atostogauti istatymq numatyta tvarka ir naudotis Vyriausybes numatytomis

lengvatomis;
49.5. teikti si[lymus del mokiniq ugdymo programq reformos, jq tobulinimo, pedagogq

kvalifikacijos kelimo;
49.6. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasiSkai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkan6i4 ir tinkamai aprflpintq darbo viet4;
49.7. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, teikti siulyrnus del istaigos veiklos tobulinimo;
49.8. burtis i visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinandias kelti

kvalifi kacij q, tobuleti.
50. Mokytojai privalo:
50.1. Laikytis Gimnazijos vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagogines etikos normq tiek

Gimnazijoje, tiek uZ jos ribq;
50.2. Siekti igyti daugiau. dalykiniq, pedagoginiq, psichologiniq Ziniq, kelti kvalihkacij4 ir

nustagrta tuarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiqiq poreikiq mokiniais;
50.3. tobulinti ugdymo turini ir jo kait4 atitinkandias veiklos formas ir metodus, reikalui esant

individualizuoti ugdom4ii procesq;
50.4. tinkamai tuarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus;
50.5. tinkamai pasirengti mokiniq ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos

organizuoti;
50.6. ugdyti mokiniq dorines nuostatas, lavinti gebejim4 jomis vadovautis gyvenime,

formuoti sveikos gyvensenos fgtdZius;
50.7. uZtikrinti geros kokybes ugdym4;
50.8. teikti kvalifikuotq ir savalaikg pagalb4 specialiqjq poreikiq mokiniams;



50.9. padeti mokiniams tenkinti jq savirai5kos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios
veiklos bei buitinius igfldZius;

50.10. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4, pastebejus jo atZvilgiu taikom4 smurt4, prievart4,
seksualini ar kitoki i5naudojim4 ir apie tai informuoti Gimnazijos vadov4 bei tevus (globejus);

50.11. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti vienas kito organizuojam4
veikl4;

50. I 1 . bendradarbiauti su Gimnazijos savivaldos institucijomis;
50.12. stebeti mokiniq lankomum4, bendradarbiauti su aukletojais ir tevais sprendZiant

lankomumo problemas.
51. Klases aukletojo pareigos:
51.1 . nuolat informuoti tevus (globejus) apie mokinio ugdymo(-si) poreikius ir pasiekimus, jo

elgesi, neatideliojant i5siaiSkinti Gimnazij os nelankymo prieZastis;
51.2. bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo Seima, burti klaseje dirbanEius pedagogus mokiniq

ugdymui tobulinti;
51.3. r[pintis mokiniq asmenybiniu ir socialiniu ugdymu, jq branda;
51.4. padeti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti jq dorovg, tautiSkum4,

pilieti5kum4, gebejimq vadovautis demokratijos principais;
51.5. dometis ir r[pintis mokiniq sauga, sveikatq padeti jiems reguliuoti darbo ir poilsio

ritm4, propaguoti ir puoseleti sveik4 gyvensen4;
51.6. padeti mokiniams pasirinkti tolesnE mokymosi ar kitos veiklos sriti;
51.7. kokybi5kai warkyti savo pedagogines veiklos dokumentus.
52. Mokytojas (aukletojas) yra atsakingas uZ ugdymo progftrmos vykdym4, mokiniq sveikat4

ir gyvybg jo organizuotos veiklos metu.
53. Mokytojas (aukletojas), neatliekantis savo pareigq arba jas atliekantis netinkamai, atsako

Darbo kodekso nustatyta tvarka.
54. Kitq Gimnazijos darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg reglamentuoja jq pareigybiq

apra5ymai ar profesines veiklos nuostatai.

V. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORAGNIZAVIMAS IR VALDYMAS

55. Gimnazijai vadovauja direktorius. Direktorius i darb4 priimamas atviro konkurso tvarka,
vadovaujantis Svietimo ir rnokslo ministerijos nustatSrtais kvalifikaciniais reikalavimais
pretendentams.

56. Direktorius:
56.1. suderinqs su Vilniaus miesto savivaldybes adminishacijos direktoriumi ar jo igaliotu

asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus strukt[r4 ir darbuotojq pareigybiq s4ra54;
56.2. Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turt4, le5as

ir jais disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,
uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

56.3. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose, palaiko rySius su Svietimo valdymo
institucijomis;

56.4. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybds apra5yme nustat5rtas funkcijas;
56.5. telkia Gimnazijos bendruomeng Svietimo istatymo numatytoms nuostatoms, ugdymo

tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, Gimnazijos veiklos programai ir strateginiam planui vykdyti;
56.6. vadovauja Gimnazijos mokytojq tarybai, analizuoja ugdymo procese ir teikia

svarstymui jo tobulinimo bUdus;
56.7. kartu su Gimnazijos bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos program4,

strategini plan4, nuostatus, vidaus darbo tvark4, metq veiklos ataskait4 ir teikia pritarti Gimnazijos
tarybai;



56.8. aiSkina Gimnazijos bendruomenes nariams valstybing bei Vilniaus savivaldybes
Svietimo politikq numato visuomends poreikius atitinkandius Gimnazijos veiklos tikslus, inicijuoja
veiklos programq ir projektq rengimq organizuoja jq vykdymq;

56.9. kuria ir puoseleja demokratinius Gimnazijos bendruomenes nariq santykius;
56.10. rupinasi mokytojq profesines kvalifikacijos kelimu, sudaro s4lygas ir skatina juos

atestuotis;
56.11. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais), vaiko teisiq apsaugos tarnyba,

Gimnazijos remejais, visuomene. Kuria palanki4 socialinE, kulhlring ir psichologing aplinkq;
56.12. sudaro s4lygas specialiosios pedagogines pagalbos teikimui;
56.13. sudaro meting Gimnazijos pajamq ir iSlaidt1s4mat4, teikia j4 istaigos tarybai pritarti;
56.14. skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Darbo Kodekso nustatyta

tvarka;
56.15. vadovaudamasis Darbo Kodeksu priima ir atleidZia i5 darbo pedagogini ir technini

personal4;
56.16. sudaro sqlygas Valstybines Svietimo prieZiuros institucijq, Vilniaus savivaldybes

administracijos Svietimo skyriaus specialistams, mokytojq ir vadovq atestacijos komisijq nariams

stebeti Gimnazijos ir mokytojq veikl4;
56.17. imasi priemoniq, kad laiku b[tq suteikta pagalba mokiniui, kurio atZvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobtdZio i5naudojimas ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas, tevus (globejus). PriZi[ri poveikio priemoniq taikym4 Gimnazijoje;
56.18. atsako uZ vadybiniq funkcijq paskirstym4, uZ nuveiktq darb4 atsiskaito Gimnazijos

bendruomenei ir steigejui, visuomenei;
56.19. atsako uZ istatymq ir etikos normq laikym4si Gimnazijoje.
57. Direktprius atsako uZ vis4 Gimnazijos veikl4, uZtikrina, kad nebtq vykdomi moksliniai

bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti mokiniq gyvybei, sveikatai, normaliai asmens

brandai.

VI. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

58. Gimnazijos taryba - auk5diausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti

ugdytinius, jq tevus (globejus) ir mokytojus svarbiausiems istaigos veiklos tikslams igyvendinti ir
uZdaviniams sprgsti.

59. Gimnazijos tarybQ sudaro 15 nariq .(5 tevai, 5 mokiniai, 5 mokytojai).
60. Gimnazijos tarybos pirminink4 renka tarybos nariai. Direktorius negali bfrti tarybos

pirmininku.
61. Gimnazijos taryba renkama dvejiems metams, papildoma tokia padia tvarka kaip ir

renkama.
62. Tevus i Gimnazijos taryb4 renka visuotinis tevq susirinkimas, mokytojus - mokytojq

taryba, mokinius - visuotinis mokiniq susirinkimas.' 
63. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 2/3 visq nariq. Nutarimai priimami

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Tarybos posedZiai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip

vien4 kart4 per tervirti. Tarybos posedZius Saukia pirmininkas pagal poreiki, inicijuoti gali- ir
Gimnazijos direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo

reglamentu, posedZiai yra protokoluojami.
64. Gimnazijos tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems bendruomenes

nariams ir kart4 per metus visuotiniame Gimnazijos bendruomenes susirinkime.
65. Gimnazijos tarybos nutarimus, priestaraujandius istatymams ar kitiems norminiams teises

aktams, Gimnazijos direktorius ar steigejas tarybai sitlo svarstlrti iS naujo, o jai tokiq sprendimq

nepakeitus, gindas sprendZiamas istatymq nustatyta tvarka.
66. Gimnazijos taryba:



66.1. numato Gimnazijos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jq
pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokiniq ugdymo (taip pat ir neformaliojo
ugdymo) organizavimo tvarkai;

66.2. inicijuoja Gimnazijos, mokiniq tevq ir visos bendruomenes bendradarbiavim4;
66.3. svarsto Gimnazijos pajamq ir i5laidq s4mat6 planuoja ir kontroliuoja jq paskirstym4,

priZilri Gimnazijos finansing veikl4;
66.4. svarsto Gimnazijos strukhiros keitimo klausimus;
66.5. teikia si[lymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo ir

globos s4lygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius ir intelektualinius i5teklius;
66.6. gali sustabdyti kitq Gimnazijos savivaldos institucijq sprendimq [gyvendinim4, kol jq

teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos;
66.7. teikia si[lymus del Gimnazijos vadovq atestacijos;
66.8. sprendZia kitus svarbiausius Gimnazijos veiklos klausimus
67. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija, skirta mokiniq

ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui
bei visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZifiros specialistas, psichologas, socialinis
pedagogas, kiti ugdym4 organizuojantys darbuotojai. Mokytojq taryba sudaroma direktoriaus

isakymu.
68. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Mokytojq tarybos sekretoriq renka

taryba kiekvienq mokslo metq pradZioje.
69. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami (Saukia direktorius) ne re6iau kaip vien4 kart4 per

ketvirt[. I posedZius gali btrti kviediami ir kitq Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai. Prireikus
gali bfti kviediamas neeilinis mokytojq tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja2l3
tarybos nariq. Ta.ryba dirba pagal jos patuirtint4 darbo reglament4, posedZiai protokoluojami.

70. Mokytojq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq narir4 balsq dauguma.
70.1. Mokytojq taryba:
70.2. aptaria praktinius mokiniq ugdymo organizavimo klausimus;
70.3. analizuoja Gimnazijos ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo bUdus;

70.4. analizuoja Gimnazijos veiklos ir ugdymo programq realizavim4;
70.5. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkandiai Gimnazijos veiklos k ypti ir Vilniaus

savivaldybes Svietimo nuostatas (strategini planq) ;
70.6. teikia sifllymus del Gimnazijos vadovq atestacijos;
70.7. skatina naujoviq paie5k4 ir gerosios patirties sklaid4;
70.8. kartu su Gimnazijos asmens sveikatos prieZilros specialistu sprendZia mokiniq

sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;
70.9. numato bendradarbiavimo su mokiniq tevais ir visuomene kryptis;
70.10. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu ir mokytojq veikla susijusius klausimus.
71. Metodine grupe - Gimnazijoje veikianti savivaldi institucija, atskirq (ungtiniq) mokymo

dalykq mokytojq grupe, kuriai vadovauja Sios grupes i5rinktas pirmininkas, skirta mokomojo
dalyko (q) metodiniams klausimams sprgsti. Metodines grupes posedZiai protokoluojami.

72. Metodine grupe:
72.1. nagrineja dalyko(-q) ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo, vertinimo ir

isivertinimo strategijos igyvendinimo klausimus, nustato grupes metodines veiklos prioritetus;
72.2. nagrineja dalyko(-q) ugdymo programas, derina ilgalaikius planus ir teikia

rekomendacijas;
72.3. nagindja mokiniq ugdymo sekmingumq ir jr+ pasiekimus;
72.4. konsultuoja mokytojus del metodiniq problemq sprendimo bfdq ir darbo metodikq;
72.5. teikia sifrlymus metodines veiklos organizavimo klausimais direktoriaus pavaduotojui

ugdymui, Gimnazij os mokytoj q tarybai;
72.6. pireikus vertina mokytojq metodinius darbus bei jq prakting veikl4;
72.7. SprendZia kitus su dalyko(-q) mokymo ir metodine veikla susijusius klausimus.



73. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
74. Metodine taryba - savivaldos institucija skirta Gimnazijos metodinei veiklai

Metodine taryba sudaroma direktoriaus isakymu i5 dalykq metodiniq grupiq pirmininkq.
75. Metodinei tarybai vadovauja vienas i5 tarybos nariq i5rinktas pirmininkas. Pirmininkas

renkamas dvejiems mokslo metams.
76. Metodine taryba veikia pagal jos patvirtintq darbo reglament4.
77. Savivaldos institucijq nutarimai gali b[ti iforminami Gimnazijos direktoriaus isakymu ir

yra privalomi visai bendruomenei.
78. Gimnazijoje veikia klasiq mokiniq tevq komitetai. Jie renkami klasiq tevq susirinkime

kiekvienq mokslo metq pradZioje (rugsejo men.) i5 trijq asmenq. Tevq komitetai bendraudami su
klasiq aukletojais padeda sprEsti klases veiklos ir mokiniq auklejimo klausimus.

79. Gimnazijos mokiniq tevq susirinkimas Saukiamas direktoriaus iniciatyva l-2 kartus per
metus arball5 tevq reikalavimu.

vII. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA, KVALIFIKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

80. Direktoriaus pavaduotojus ugdymui, pedagogini ir kit4 personalE priima i darb4 ir
atleidZia i5 jo gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos istatymq nustat5rta tvarka.

81. Pedagoginiai darbuotojai idarba priimami atviro konkurso tvarka. Konkurso tvarkE ir
sqlygas wirtina Gimnazijos direktorius.

82. Darbuotojams apmokejimo uZ darb4 tvarkq ir dydi nustato istatymai, Vyriausybes
..)a..

nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos norminiai teises aktai.
83. Ugdohaji darba Gimnazijoje turi teisg dirbti tik atitinkam4 pedagogini i5silavinimq

turintys specialistai, atitinkantys Svietimo istatyme numat5rtus reikalavimus.
84. Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, mokytojai ir pagalbos mokiniui

specialistai atestuojami Svietimo ir mokslo ministerijos nustaQrta tvarka.
85. Gimnazijos administracijos ir mokytojq perspektyvine atestavimo programa derinama su

steigeju.
86. Gimnazijos mokytojai savo kvalif,rkacij4 gali kelti savaranki5kai arba nemaZiau kaip 5

dienas per metus dalyvaudami kvalifikacijos kelimo renginiuose steigejo nustatyta tvarka, uZ tq

laikq gaunant vidutini darbo uZmokesti.

VIII. MOKINIV PASIEKIMU TIKRINIMAS, UGDYMOSI PASIEKIMV IR
IS-su,nvrNIMo rAZYMEJIMU I5nnvlivro TvARKA

87. Mokiniq mokymosi pasiekimus mokslo metq eigoje vertina mokytojas pagal mokyklos
sukurt4 ir patuirtint4 vertinimo sistem4, Svietimo ir mokslo ministerija ar jos igaliotos institucijos
(Nacionalinis egzaminq centras).

88. Svietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminq centras mokiniams organizuoja
baigiamuosius egzaminus ar pasiekimq patikrinim4 pagal jq nustatyt4 tvark4.

89. Brandos atestatai, jq priedai, pagrindinio, vidurinio i5silavinimo paZymejimai ir kiti
mokiniq pasiekimq paZymejimai i5duodami Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

90. Ur, visq tipq paZymejimq blankq uZsakymq, saugojim4, paZymejimq iSdavim4, Sitl

dokumentq apskaitos knygq tvarkym4 ir atsiskaitymq uL jq panaudojim4 atsako gimnazijos

direktorius.
gl.lJlmokyklos (klases) baigimo dokumentq i5ra5ym4 atsako klases aukletojas.
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TX. GIMNAZIJOS RYSIAI

92. Gimnazija yra pavaldi steigejui - Vilniaus miesto savivaldybes tarybai bei vykdo Svietimo

ir mokslo ministerijos isakymus ir kitus norminius teises aktus.

93. Gimnazija bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis

(sveikatos, kulhlros, sporto, mokslo, Svietimo, teis€saugos, vaiko teisiq apsaugos institucijomis ir
kt.), vietos bendruomenes nariais, gali dalyvauti [vairiose programose ir projektuose.

94. Gimnazija gali bendradarbiauti su analogiSkomis uZsienio Saliq institucijomis, savo

kompetencijos ribose sudaryti sutartis del pasikeitimo pedagogais, bendry renginiq organizavimo ir
kt., vadovaudamasi veikiandiais istatymais gali stoti i tarptautines organizacijas, dalyvauti

tarptautinese progftImose ir projektuose.

x. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJTMO TVARKA,
T,INANSINES VEIKLOS KONTROLE, GIMNAZIJOS VEIKLOS

PRIEZI TRA

95. Gimnazija patikejimo teise valdo jai perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4, ji
naudoja Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir kiq
teises aktq nustat5rta tvarka.

96. Gimnazijos le5as sudaro:

96.1. valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq
skirtos le5os ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos,

96.2. pajanros uZ teikiamas paslaugas;

96.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

96.4. kitos teisetu b[du igytos leSos.

97. Le$os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.

98. Gimnazijos tarybos pritarimu, jei yra sutaupfi atlyginimq fondo [e5q, darbuotojams gali

blti mokami priedai prie atlyginimq teises aktq nustatSrta tvarka.

99. Gimnazija- buhaliering apskait4 organizuoja ir finansines ataskaitas Warko Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatSrta tvarka. Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama Lietuvos

Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.
1 00. Gimnazij os finansines operacij as atlieka Gimnazij os buhalteris.

l0l. Gimnazijos veiklq priZigri ir vertina Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija"

prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

XI. ARCHYVAS IR ru.STVNUYBA

102. Gimnazijos archyvo vedimo ir ra5tvedybos tvark4 reglamentuoja Dokumentq ir archyvq

istatymas, tarptautinis standartas ISO 15489-1:2001, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles,

bokumenq ringimo taisykles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykle.

103. bimnazijos rusw"dybq ir archyv4 tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ar ra5tines

vedejas).

xrl. vlEsv PRANESIMU SKELBIMO TVARKA

104. Prane5imai, kuriuos pagal Siuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises aktus reikia

paskelbti viesai, skelbiami Gimnazijos intemeto svetaineje adresu www.uzupio.lt, prireikus teises

aktq nustatSrta tvarka [staigos savininko teises igyvendinandios institucijos interneto svetaineje

adresu www.vilnius.lt.

Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

kitaip teisetais btdais



105- Prane5imai apie Gimnazijos likvidavimq, reorganizavimE bei kitais Lietuvos Respublikos
biudZetiniq fstaigq ir kituose istatymuose numatytais atvejais istatymq nustat5rta tvarka ir terminais
skelbiami viesai spaudoje (dienra5tyje ,,Lietuvos rytas') ir (arba) pranesama visiems lstatymq
numat5rtiems asmenims pasira5ytinai ir (arba) registruotu laiSku. Pranesimuose turi buti nurodyta
visa informacija, kuri4 pateikti reikalauja Lietuvos Respubtikos civilinis kodeksas ir Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

106. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus, pritarus Gimnazijos tarybai, tuirtina
savininkas.

107. Gimnazijos nuostatai keidiami ar papildomi direktoriaus, tarybos ar steigejo iniciatyva.
108. Gimnazija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama steigejo iniciatyva Civilinio

Kodekso ir kiq norminiq teises aktq nustat5rta tvarka.
109. Gimnazija iregistruojama, perregistruojama ir iSregistruojama juridiniq asmenq registre

istatymq nustagrta tvarka.


