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ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO.VANAGO GIMNAZIJOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTAI]OS

_ 1. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai)
reglamentuoja Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos (toliau - gimnazija) teising formq,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucij4, buveing, mokyklos
8ruPQ, tipq, pagrinding paskirti, mokymo kalbq ir mokymo formas, veiklos tlisini pagiind4, sritis,
rd5is, tikslq, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimusi iteisinandiq dokumint-q i5javim4,
gimnazijos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivaldq, darbuotojq piiemimq i darb4, jq darbo
apmokejimo tvarkq ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkq ii finansines veiklos''[ontrolg,
gimnazijos veiklos pi;eililtrq,rcorganizavimo, likvidavimo ar pertvaikymo tvarkq.

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago
qimnVziia, Gimnazijos trumpasis pavadinimas - Adolfo Ramariausko-Vanago gimnazija,iregistruota
Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas 291055670

3. Gimnazijos isteigimo data: 1919 m. isteigta,A.lytaus keturmete vidurine mokykla;
1923 m. mokykla pertvarkyta i progimnazij4, prie jos veik,o 2 metq mokytojq kursai; Svietimo
ministro 1925 m. rugpjEdio 1 d. isakymu progimnazija pertvar.kyta i Alytaus valstybing gimnazijq, ji
1940 m. pavadinta Alytaus desimtmete vidurine mokykla; 1941 m. atkurtas Aiytaus-valstybines
gimnazijos vardas; 1944 m, Alytaus valstybine gimnazija::eformuota ! dvi gimnazijas - t-qq
bemiukq ir Z'qq mergaidiq; 1949 m.2-oji mergaidiq gimnetzijapertvurkytu ivienuoiltos klaslq
viduring mokykl4 ir pavadinta Alytaus 2-qavidurine mokykla; t994 m. mokyklai suteiktas Adolfo
Ramanausko-Vanago vardas; 2010 m. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2010 m.
balandZio 26 d. isakymu Nr. V-605 akredituotas vidurinio ugdymo programos vykdymas; Alytaus
miesto savivaldybes tarybos 2010 m. geguZes 27 d. sprendimu Nr, T-139 Aiytaus Aiolfo
Ramanausko-Vanago vidurinei mokyklai nuo 2010 m. birZelio 1 d. suteiktas gimnazijos statusas.

4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - savivaldybes molcykla.
6. Gimnazijos savininke - Alytaus miesto savivaldybe, kodas llll)2gTg, adresas:

RotuSes a. 4, LT-62504 Alytus.
7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyverndinanti institucija - Alytaus miesto

savivaldybes taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Li-etuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose istatymuose.

8. Gimnazijos buveine - Birutes g. 2, LT-6215 1 r\lytus.
9. Mokyklos grupe, - bendrojo ugdymo mokykla,
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
11. Mokyklos tipas - gimnazija.



12' Gimnazijos kitos paskirtys - specialiqiq mokymosi poreikiq turindiq mokiniqintegravimas.
13. Mokymo kalba_ lietuviq.
14' Mokymo forma - grupine (mokymo proceso organizavimo bfidai - kasdienis,nuotolinis) ir pavie_ne (mokymo proceio organizavimo buiai -- savarankiSkas, nuotolinis).15' Gimnazija igyvendina.pagrindinio ugdymo p.og.*or-'atntrqq dali, viduriniougdymo program4, neformaliojo vaikq svietiilo progru*Zr.
16' Gimnazija. gali steigti filial4 ii nutraukti jo veikl4 Alytaus miesto savivaldybestarybos sprendimu ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
17' Mokiniams i5duodami paZymejimai ir brandos atestatai Lietuvos RespublikosSvietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka.
18' Gimnazijayra viesas juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu irsavo pavadinimu 

',Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija", atsiskaito mqqirkitas sqskaitasLietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, 
-atrluutit 

4, savo veikl4 grindZia LietuvosRespublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudzetiniq
istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos-Svietimo istatymu ir kitais istatvmars.teises aktais bei siaisnuostatais, gimnazij os veiklos laikotarpis neribotas.

II SKYRIUS
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJ6S,MoKYMo s I PASIEKIMUS ITEISINANCIU m(urvrnNiU i$nlvrMAs

19. Gimnazijos veiklos sritis _ Svietimas.
20. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys:
20.1. pagrindine veiklos rdsis - vidurinis ugdymas, kodas g5.3 1.20:
20.2. kitos Svietimo veiklos riisys:
20.2.1. pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
20.2.2. sportinis ir rekreacinis svietimas, kodas gji.51;
20.2.3. kulturinis Svietimas, kodas g5.52;
20.2.4. vairavimo mokyklq veikla, kodas g5.53;
20,2.s. kitas, niekur nepriskirtas, svietimas, kodasr g5.59;
20.2.6, svietimui bodingq paslaugq veikra, Lodas g5.60.
21. Kitos ne Svietimo veiklos msys:
21.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
2l'2'kitainformaciniq technologrj,t it kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62.09;21'3' nuosavo arba nuomojamo-nekilno.lamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas68.20;
21.4. odontologines praktikos veikla, kodas g6.23:
21.5. kita zmoniq sveikatos prieZifrros veikla, kodas g6.90;
21.6. ktirybine menine ir pramogq organizavimo'eikla, kodas 90.0;
21.7. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
21.8. muziejq veikla, kodas 91.02;
21.9. sporto klubq veikla, kodas 93.12;
21.10. kita sportine veikla, kodas 93.19;
2l.Il. profesiniq seiungq veikla, kodas 94.20;
21.12. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas Si.ZO.,.ZO.
22' Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,bendrqj4 ir esminE dalyking kompetenci3a, Lutina ioi.*iuo, mokymuisi, profesinei karjerai ir

s avaranki Skam gyvenimui.
23 . Gimnazij os veiklos uZdaviniai:
23. 1. teikti mokiniams kokybi5k4pagrindini ir vidurini i5silavinim*;
23.2. teikti mokiniams pazinimo, lavinimo ii saviraisti,. poi.iti".;



23.3. teikti mokiniams reikiam4 informacing, psichologing, socialing pedagoging,
specialiqj 4 pedagoging pagalb4;

23.4. sistemingai vertinti, analizuoti ir planuoti savo veikl4;
23.5. uixil<rinti sveik4 ir saugi4, uZkertandi4 keliq smurio, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4.
24.Yykdydama jai pavestus uZdavinius gimnazija atlieka Sias funkcijas:
24.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos l.,zietimo, mokslo ii sporto ministro

tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos 
'ir 

gimnazijos iendruomends
reikmes, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, Sviet-imo stebdsenos, mokiniq
pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese informacijq, pasiekimq tyrimq, gimnazijos veiklos
isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenis, konkretina ir iniiiiauuUruoja"jJy-o turini;

24.2. tengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir viduriiio ugdymo programas
papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, formalqji Svietim4
papildandio ugdymo, neformaliojo vaikq ugdymo ir neformalilrjo suaugusiqjq ivieti-o plrtgru.*r;

24.3. organizuoja vaikq mokymq(si) pagal pugiirairrio ,galy-o antrosios dalies ir
vidurinio ugdymo programos taikym4 nuotoline mokyriosi f*ru;

24.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
24.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patilrinim4, br-andos egzaminus Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta ivarka;
24.6. organizuoja mokiniq, turindiq specialiqjq trgdymosi poreikiq, ugdym4 Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nu.tatyta wurr*;
24.7. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq orgaruzacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini,lautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4,pro..l.3irrioms tutturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSko, por"iliur;

24.8. teikia_informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqqpedagoging,
specialiqj4 pagalbq,, vykdo mokiniq sveikatos prieiiur4, profc:sini i;fbr-;Vil4, vaiko minimalios
prieZi0ros priemones teises aktq nustatyta tvarki;

24.9. oryanizuoja tevq (globejq, rfrpintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas
paslaugas (klubus, borelius, stovyklas, ekskursijas ir t itu; t.ireii attq rrustatyta ivarka;

24.1 0. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti savcr kvalifikacij q;
24.11.-uZtikrina higienos nornas, teises aktq reitrialavimus utiti**eia sveik4, saugi4

ugdymo ir darbo aplink4;
24.12. kuria ugdymo turinio reikalavimus igy.uendinti reikiam4 materialing bazg,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinlais Svietimo upJpi"i-o standartais; '
24.13. organizuoja mokiniq maitinim4 gimnazijoje; r I

24.1 4. viesai skelbia informacii 4 apie gimnazij os'ireikl4;
24.15. atlieka kitas istatymq ir teises aktq numaty:as funkcijas.

III SKYRIUS
GIMNAZIJOS TEISES IR PARXIGOS

25' Gimnazija, igyvendindamajai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamajai priskirtas
^lrunKcuas, tt]rl tersQ:

25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bfrdus;
25'2' kurti naujus mokymo ir mokymosi rnetodus, uZtikrinandius kokybi5k4I / .\

moKyma(sl);
25'3' bendradarbiauti su savo veiklai itakos turind:lais fiziniais ir juridiniais asmenimis:
25.4. savininko_teises ir pareigas igyvendinandios institucijos teiain; .,.rg,ffi[d,";'"'
25'5' Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto minlstro nustatytatvarka vykdyti

Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
25.6. istatymq nustatfla tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
25.7. gautiparun.ll-ietuvos Respublikos istatymq ir kitq teise.lttq nustatyra tvarka;



25'8' nustatyti teikiamq Svietimo ir papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus taisatvejais, kai Lietuvos Respublikos svietimo istatymo uei tiiq istat6; nr.tutnu tvarka jq nenustatoVyriausybearbasavininkot-eisesirpareigasigyvendinantil.,siituci3a;
25.9. naudotis kitomis teises akttl suteiktomis teisemis.
2 6 . Gimnazij a priv alo uZtikrinti :

26.1. geros kokybes Svietimq;
26'2' sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
26.3. ugdymo, mokymo, Svietimo programl.l vykclym4;
26.4. atvirum4 vietos bendruomenei; 

-
26.5. mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4.

IV SKYRIUS
GIMNAZIJOS \TEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27 . Gimnazij os veikla organizuoj am a pagal:
27'l' gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos strategini plan4, kuriam yrapritarusios Gimnazijos taryba ir Alytaus miesto savivaldyb., uykdo*o;i iriJitucija ar jos igaliotasasmuo;

27 '2' gimnazijos direktoriaus patvirtint4 Gimnazijos metini veiklos plan4, kuriam yrapritarusi Gimnazijos taryba;
27'3' iki ugdymo proceso pradZios gimnazijos direktoriaus patvirtint4 gimnazijosugdymo plan4, kurio projektal turi buii suderinLs ,u Girnrrurijos taryba ir Alytaus miestosavivaldybes vykdomqia institucija ar jos igaliotu a.*..ri,r.
28. Gimnazijai vadovauja direktorius.
29. Gimnazijos direktorius ipareigas skiriamas konkurso btdu.
30. Alytaus miesto savivaldybes taryba, vadovauclamasi teises aktais:
30.1. tvirtina metini biudZet4 (skiria istaigos metinius asignavimus);
30.2. tvirtina, keidia ir papildo gimnazijos nuostalus;
30.3. priima sprendimus del:
30'3'1' direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo r.rZmokesdio nustatymo ir tamybiniqnuobaudq skyrimo;
30.3 .2. gimnazij os r eor ganizavimo, pertvarkymo iir rikvidavimo ;30'4' sprendiia kitus teises aktuose ir gimna::ijos nuostatufse jos kompetencijaipriskirtus klausimus.
31. Alytaus miesto savivaldybes meras vadovaudamasis teises aktais:
31.1. pasiraso darbo sutart!su gimnazijos direktoriumi;
31.2. tvirtina gimnazijos direktoriaus d-arbo grafik4.
31'3' Alytaus miesto savivaldybes administiacijos Svietimo ir sporto skyriaus vedejasteises aktq nustatyta tvarka rengia direktoriaus pareigybes aprasym4 ir teikia j! tvirtinti savivaldybesmerui.
32' Kvalifikacinius reikalavimus gimnazijos direktoriui nustato Svietimo, mokslo irsporto ministro isakymu patvirtinti savivaldybi! svietimo istaigq vadovgkvatifikaciniai ir viesojokonkurso organizavimo reikalavimai.
33. Gimnazijos direktorius:
33.i. atskaitingas Alytaus miesto savivardybes tarybai;
33'2' savo uZduodiq vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybds meruiarba jo igaliotam asmeniui;
33'3' vadoyauja.gimnazijos strateginio plano.ir metiniq veiklos programq, mokyklosSvietimo programq rengimui, jas tvirtina, vadorrlujaiq 

"y[Aymui;33'4' tvirtina gimnaziios vidaus slrukdrq ir gimnazijos darbuotojq pareigybiq s*rasq,nevirsij ant nustatyto didziausio leistino pareigybiq rtuieir,r-. ;



33'5' nustato gimnazijos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,direktoriaus pavaduotojq ugdymui, ukiui, gimnazijos sr.ittu.iriq padaliniq vadovq veiklos sritis;33'6' tvirtina gimnazijos mokytojq ir t<itq darbu,:tojq p*.igvui,l aprasymus, LietuvosRespublikos darbo kodekso ir kilq teises-aktq nustaiyta tverka piii-r"l darb4 ir atleidzia is jogimnazij os darbuotoj us, skatina juoi;
33'7' Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka priima mokinius i gimnazijqir isbraukia i5 gimnazijos mokiniq s4raSq, teises'aktq nustatyta tvarka sudaro (nutraukia) su jais

mokymo sutartis;
33'8' vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais nustatogimnazijos mokiniq teises, pareigas ir atsakomybgl
33'9' suderings su Gimnazijos taryba, tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles;33'10' sudaro gimnazijos mokiniams ir darbu6tojams saugias ir .r.ikutuinekenksmingas darbo s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
33'11' organizuoja ir koordinugja simnazijos ',ieikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,uzdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina li*r,uri.lor veikl4,'materialinius ir intelektiniusiSteklius;
33'12' ugdymo turinio .formavimo ir ugdymc) proceso organizavimo klausimaisorganizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, tu-"rirl veikL susijusi srinagrinejamu klausimu,pasitarimus;

33 . I 3 . leidZia is akymus, kontroliuoj a j q vykdymq;
33 '14. teises aktq nustatyta tvarka sudaro komisijas, Metoding taryb4darbo ir mokytojqmetodines grupes;
33.15. sudaro gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti;
33'16' organizuoja gimnazijos dokumentq saugo;iim4 i. ,"rav.a teises aktq nustatytatvarka;
33't7' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja gimnazijos turt4, le5as ir jais

disponuoja; rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, infoniaciniais istekliais, uZtikrina jqoptimalq valdym4 ir naudojim4;
33'i8' 

.rupinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniutobulejimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacija svieiimo, mokslo ir sporto ministronustatyta tvarka;

33'19' inicij-uoja gimnazijos savivaldos institucrjq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
33'20' bendradarbiauja su mokiniq tevais 1gtole,3ais, *piirt":.i.), pagalb4 mokiniui,mokytojui ir gimnazijai teikiand'iomis istaigomis, terit"orinemi" poii.i.;os, socialiniq paslaugq,sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis irkitomis vaiko teisiq apsaugos institucijomis;
3 3 .2 I . atstovauj a gimnazij ai kito s e institucij o s e ;
33'22' savo darbo laik4 tvarkg- putf, nepazeisdamas darbo teises nonnq nustatytrlmaksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio taito'trutm€s reikalavimq (iskaitant atostogas irkomandiruotes);
33'23' sudaro s4lygas Alytaus miesto savivaldybds visuomenes sveikatos biurui vykdytivaikq sveikatos prieZiDr4;
33'24' dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriauspavaduotojams ugdymui, pavaduoto.lui utiui arba litiems Jarbuotojuir.; '
33'25' vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.
34' Gimnazijos direktorius atsako uz rieiuro. {.upubtikos istffiq ir kitq teises aktqlaikym4si gimnazijoje, uZ demokratin! giTnaz_ijos uurav,ne, tendruomenes nariq informavim4,tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq gimnizijostiislq i. riJuritriq igyvendi*-u, gimnazijos veiklosrezultatus, uL gerqir veiksming4 uuiko minimalios pri.zi*o, igyuJiiiri-u.-- 

'

35' Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti 2 iietamr *uu gimnazijos direktoriausnustatyta tvarka sudaroma Gimnazijos metodine laryba (toliaru _ Metodini taryba) ir gimnazijosmetodines grupes (toliau - metodinei grupes).



36' Metoding taryb4 sudaro gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, gimnazijojeveikiandiq metodinirl 
-grupitt 

pirmininkai,-tvtetodine, iuryuo, pirmininkas:
36'l'. Metoding taryb4 koordinuoja ir 

-Metodines 
t*yuo. pirmininku skiriamasdirektoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas u/metoding veiklq ;36'2' Metodines tarybos sekrelorius 2 metams renkamas atviru balsavimu Mokytojqtarybos posedyje;

36'3 ' Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja Mokytojq tarybos aprobuoti ir gimnazijosdirektoriaus isakymu patvirtinti Meto dines iuriu o, n"o.tutui ;
36'4' Metodines tarybos.posedZiai yra teiseti,.iei juose dalyvauja daugiau nei puseMetodines tarybos lTiq, nutarimai priimami poseiyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma;36'5' Metodine taryba nustato- mokytojq metodines- veikios prioritetus, inicijuojapedagoginiq inovacijq. diegim4 gimnazijoje, metodiniq grupiq uena.aoaruiavim4, gerosiospedagogines patirties sklaid4, bendradarbiavim4 su -"r.yt":.iurlo.iu"iio-i., lito-i, organizacijomis,Svietimo pagalbos istaigomis, prireikus 

.vertina mokytojq rnetoding ir prakting veikl*, nustatomokytojq kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia iiutyrr,r, metodineirs grupems del veiklostobulinimo, gimnazijos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo,vadoveliq ir mokymo priemoniq poreikio.
37' Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai; metodiniqgrupiq skaidiq ir sudeti pagal mokomuosius dalykus uei'kira met-oiing ,.itta nustato Mokytojqtaryba;
37'1' gimnazijos metodiniq grupiq posedZiai vyksta ne rediau kaip kart4 per trismenesius, prireikus gali boti organizuojamur ,."itiri, p*eair; iposedZius gali bfti kviediami kiti,metodinei grupei nepriklausantys dalykq mokytojai; 

t

37 '2' metodiniq grupiq veikl4 kuruoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojai ugdymuipagal kuruojamas veiklos sritis; metodinis g*per"pir-ininkas ir sekretodus renkami dvejiemsmokslo metams arba gimnazijos direktotium ,istatyta tvarta; metodiniq grupiq posedziai yra teiseti,jei juose dalyvauja.ne maZiau kaip puse metodines grupes nariq; nuiarimai priimami posedyjedalyvauj andiq nariq balsq dauguma;
37'3' metodine grupe igyvendindama ugdymo plan4: rengia metodines grupes mokslometq darbo plan4, aptaria mokiniq mokymosi por"ii.i"r-irieikia riufi;;-;el mokomqlq dalykqmoduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiDios; atrenka, .integruoja ir derina dalykq mokymoturini; tvirtina ilgalaikiq mokomqiq dalykq prunm; tlitia siullmur aer vadoveliq ir mokymopriemoniq, aptaria jq naudojim 4, analizuoi.u ugay-o p;;;;r. mokiniq sukaupt4 patyrim4; susitariadel mokiniq pasiekimq r paLangos vertininio"uuau torsuttrolasi tarpusavy,je, su direktoriauspavaduotojais ugdymui ir Svietimo pagalbos sp.riutiriui, aet ,,p..i"liqil il;;kiq mokiniq ugdymobendrosiose klasese, pedagoginiq p.Lbi"-q sprendimo b[dq ir darbo --"iotit or; dalyvauja nustatanrmokiniq pasiekimus aptaiamokiniq etgesio, ru*o*r-o gerinimo, mokymosi kr[viq optimalumoklausimus; dalijasi geyaa patirtimii aptaria.k:4ir*.d:"s tobulinimo poreikius, juos derina sugimnazijos veiklos tikslais; keidiasi informacija ir uenaraiaiuiauja su tito-i, -.todinemis grupemis;teikia sifllymus Metodinei tarybai del ugdymo turinio ro*u,ni.no ir ugdymo organizavimo gerinimo;bendradarbiauja sukitq mokyklq metoline.i, g*pJ*i.; 

--

37 '4' Metodines tarybos, metodiniq grupirl veiklos tobulinimo klausimais gimnazijosdirektorius gali organizuoti pasitarimus, seminaruJi, iitu, pri.rnones.

crMNA;:5]'y"T,vALDA

38' Gimnazijos taryba (toliau-taryba) - aukSdiausioji gimnazijos savivaldos institucija,atstovaujanti gimnazijos mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, rfipintojams) ir vietosbendruomenei; tarvbos veikla grindZiama svietimo tikslais, ;;;rGL ,iir.ao-omis svietimoprogramomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.



39' Taryb4- sudaro 3 gimnazrjoje nedirbantys mokiniq tevai (globejai, r[pintojai), 3mokytojai ir 3 antry - ketvirtq gimnazijos ttasiq rnokiniui. Gimnazijos taryba slaptu balsavimurenkama mokslo metq pradzioje dviejq metq kadencijai. Nutrukus tarybos n"ario igaliojimams pirmalaiko, i gimnazijos taryb4 deleguojamu, titu, narys.
40' I taryb4lygiomis dalimis tevus (globejus, nipintojus) deleguoja klasiq tevq (globejq,rupintojq) komitetq pirmininkq susirinkimar, *Ikyto.lr. -.ir"tytojq tarfua, mokinius - Mokiniqtaryba,1-3 vietos bendruomenes atstovus - gimnazijos direkt,rrius, pritarus Mokytojq tarybai.
41' Tarybos posedziai kviediami ne rediau kaip du kartur p;;;.iur; tu.yuos posedis yrateisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treeaatiai iarybos nariq; tarybos nutarimai priimamiposedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma; gimnazijos direktorius tarybos posedZiuose gali dalyvautikviestinio nario teisemis.
42'Tarybai.vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu tarybos posedyje.
43. Gimnazijos taryba:
43'1' teikia sitlymus del gimnazijos strateginiq tikslq, uzdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
43'2' pritaria Gimnazijos strateginiam planui, rnetiniam Gimnazijos veiklos planui,Gimnazijos nuostatams, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems, kitiems gimnazijos veikl4reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriurr; 

- --

43'3' teikia. siolymus gimnazijos direktoriui aer cimnazios nuostatq pakeitimo arpapildymo, gimnazij o s vidaus struktfiro s tobulinimo ;
43.4. kolegialiai svarsto gimnazijos lesq naudojinro klausimus;
43'5' isklauso 

-gimnazijos 
metin.r ,.lklo, ataskaitas ir teiicia siulymq gimnazijosdirektoriui del gimnazijos veiklos tobulinimo ;

43'6' teikia sifllymus gimnazijos savininko teises iir pareigas igyvendinandiai institucijaidel gimnazij o s materiarinio apriipinimo, r.iklo, tobul inimo ;
43'7' svarsto mokytojq, mokiniq { F",} (globejq, rupintojq) savivaldos institucijq argimnazijos bendruomends. naritliniciatyvas ir ieikia ri;f;q gimnazijos direktoriui;
43'8' teikia sitlymus del gimnazijos darbo iobuii-nimo, .uugi,+- ;otiniq ugdymo ir darbos4lygq sudarymo, p.ug:dl organizuoti paramos lesq kaupimq;
43'9' kiekvienais metais vertina airektorLus metq veiklos ataskait4, teikia siglymusdirektoriui del veiklos kokybes tobulinimo i1 savo sprendim4 del ataskaitos teikia gimnazijossavininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucrj ui;--
43. 1 0. svarsto gimnazij os direktoriaus ieikiamus klausimus.
44' Gimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie ,.pri.Jiu.uuja istatymams ir kitiemsteises aktams.

45' Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito gimnazijosbendruomenei.
46' Mokytojq taryba - nuo.lai veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojqprofesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdyrno "t"tvue-r 

uztikrinimo klausimams sprgsti;Mokytojq tatybq sudaro gimnazijos direktoriu-s,'ai."r.io.iu1r..qurua.roi":ri 
"eavmui, 

gimnazijosmokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procesedalyvauj antys asmenys.
47' Mokytojq tarybai vadovauja gimnazijos direktorius, Mokytojq tarybos sekretoriqrenka Mokytojrl tarybos nariai.
48' Mokytojq tarybos posedzius S1ukia gimnazijos direktorius; Mokytojq tarybosposedis yra teisetas, jei jame dalyvauja du treddaliui riot yto3il tu.yuos ,r.*iq; Mokytojq tarybosnutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq Uuf.rl du;g;_u.
49. Mokytojq taryba:
49'l' aptatia praktinius Svietimo politikos igyvendinimo klausimus, svarsto mokiniqugdymo rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo b'd;;'
49'2' diskutuoja del Gimnazijos veiklos progru*o, , aptxiaGimnazijos ugdymo plan4,Bendrqjq ugdymo programq igyvendinimo klausimus;



49'3' aptatia mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;49.4. svarsto mokiniq, stokoj andiq mokymosi motyvacij ;r, ;;6." problemas;49'5' priima sprendimus, kurie Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuoseBendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo rnotyrntsi pagal p."di;i;;pagrindinio ir viduriniougdymo programas tvarkoje, Mokiniq pazangos ii p"ri.ti^q vertinimJ sampratoje ir kituosedokumentuose priskirti Mokytojq tarybos komp"et*.iji; 
'

49'6'renkaatstovus iGimnazijoitaryua, Gimnazijos metodines tarybos pirminink4;49'7' svarsto ir priima nutalimus-t<itais teiseJ uktrl 
"u.iutytais 

arba gimnazijosdirektoriaus teikiamais klausimais.
50' Gimnazijos direkcine taryba - kolegialus valdymo organas, kuriam gimnazijosdirektorius perduoda dali valdymo igaliojimq: 

---p---

50'1' Gimnazijos direkcing tarybl sudaro gimnazijos direktorius ir gimnazijosdirektoriaus pavaduotoj ai ugdymui, Ukiui;'
50'2' i Gimnazijos direkcines tarybos posedzius gali btti kviediami gimnazijossavivaldos institucijq atstovai, gimnazijos darbuotojai, rriotirriui, -Jr.i"iq tevai, socialiniai partneriai,remejai, Svietimo ir valdymo institucijq atstovai;
50'3' Gimnazijos direkcine taryba: vadovaudamasi Gimnazijos strateginiu planu,Metine veiklos programa, Ugdymo plalu i. r.itiir gi-nuri:os veikl4 reglamentuojandiais teises aktais,bendru sutarimu priima sprendimus, kurie yru p"ri',raorii gin:rari3ol o*uuoto3un,s ir mokiniams;analizuoiair vertina ugdymo rezultatus; k1{"rI gi*r"ri:* iavivalios institucijomis aptaria ugdymoorganizavimo ir kitus gimnazijos veiklos klausirius; rpr*aziu rgav.o pro..ro up*pinimo, saugiqdarbo s4lygq sudarymo ir kitui klausimus.
51' Gimnazijos mokiniq taryba (toliau - Mokiniq taryba) yra auksdiausia mokiniqsavivaldos institucij a, atstovauj anti gimnazij os mokiniq i.ri...ru*.,
51'1' Mokiniq taryb4 sudaro gimnazijos I{V klasiq mokiniq atstovai;
51.2. rinkimai i Mokiniq tary.be organizuojami kasmet *g.Jj" -e".ri;51'3' Mokiniq tarybai vadovauj-a pirm"ininkas, kuris'renkamas Mokiniq tarybosposedyje;

51'4' Mokiniq tarybos posedziai rengiami ne rediau kaip 1 kart4 per menesi; Mokiniqtarybo s posedZiuos" 
.g.uli 

dalyvauti iipakviesti urri.nyr. 
---

52' Mokiniq ta{4 kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir paskirtas mokytojas.53. Mokiniq taryba:
53'1' veiklq organizuoja vadovaudamasi demokratiskumo, viesumo, kolegialumo,bendradarbiavimo ir prieinamumo principui.; ruro[i.riri tuqruos veiklos sritys: viesieji rysiai,mokymosi ir socialiniai klausimai, renginiq o.guni;ilul ir kitos;
53.2. deleguoja atstows i Gimnazijos taryb4;
53'3' telkia gimnazijos mokiniq bendruomer,g demokrati5kam bendravimui irbendradarbiavimui; skatina mokiniq kurybiskum4 u.i piii"ii"g veikl4;
53'4' susipazista su gimnazijos tiksiais ir uzdaviniais,'jais vadovaudamasi apsibreziagimnazijos mokiniq savivaidos tikslus ir uZdavinius bei numatc, priemones jiems igyvendinti;53'5' svarsto ir pagal kompetencij4 sprendZia aktualius rn"tl"irl ;"kymosi ir socialiniusklausimus;

53'6' teikia sirllymus Gimnazijos tarybai ir Gimnazijos administracijai ugdymo procesoorganizavimo, j o tobulinimo, neformalioj o 
-ugdymo 

i, ti#. klausimais;
53'7' bendradarbiauja su Gimnazijts vaiko geroves komisija, rupinasi mokiniq gerovesgimnazijoj e uZtikrinimu ;
53'8' bendradarbiauja su gimnazijos klasiq senifinais, padeda sprgsti iskilusiusklausimus.
54' Gimnazijos klasiq seniDnai (toliau - senifrnai) atstovauja klases bendruomenesinteresams:

54'1' senirlnai renkami klases bendruomenes susirinkime atviru/slaptu balsavimu 1-2metq kadencijai;



54'2' senifrnq veikl4 kuruoja direktoriaus pava,cuotojas ugdymui, klases aukletojas,koordinuoja Mokinirl tarybos pirmininko paskirtas ur*roi
55. Senifinai:
55'1' kartu su klases vadovu aptaia ir nagrineja klases bendruomenei iskilusiusklausimus, juos, esant bttinybei, svarsto kartu su Mokiniq taryba, apie priimtus sprendimusinformuoj a klases bendruomeng;
55'2' teikia pasiolymus Mokiniq tarybai del ugdymo proceso organizavimo bei jotobulinimo, ugdymosi aplinkos gerinimo, socialines veiklos ir kitais klausimais '.*v vvr '
56' Klases 39$,i,1tevq (globejq, rtipintojq) savivald4 sudaro visq tos klases mokiniqtevai (globejai, r[pintojai); klases mokiniq tevq lgloueiq, mpintojq) savivaldos institucijai vadovaujasusirinkimo isrinktas.vadovas; klasiq mokiniq t!"q fmi,i"tojq; suriualdos institucija aptaria su kiasesvadow klases mokiniq lankomumo, elgesio ir'p"zungumo, saugumo, maitinimo, informacijosgavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasesienginius, isr.yt ur, kurti edukacing aplink4,vykdyti profesiniinformavimq.teikia siulymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui.
57' Gimnazijoje gali veikti.mokiniq tevq klubai arba kiti susivienijimai, kuriq veiklosnuostatus, pritarus gimnazij os tarybai, tvirtina gimnazij os direktorius.
58' Mokiniu.u$dvmo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uztikrinimo ir kitaismokiniams ir jq tevams (globejams, r0pintoja-q itt tiais klausim"ir ei-;Lijos direktorius galiorganizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (giobejq, rtipirrtojq) savi"valdos institucijq vadovqpasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA,4] DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

59' Darbuotojai i darb4 gimnazijoje priimami ir atleidZiami is jo Lietuvos Respublikosdarbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
60' Gimnazijos darbuotojams uL darblmokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitqteises aktq nustatyta tvarka:
61' Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdvmui, mokytojai, pagalbos mokiniuispecialistai kvalifikacij4 tobulina ir atestuoja.i sri.tirnolrnofrto ir sporto rninir,ro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVz\RKA, FINANSINES VEIKLoS

KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRiEZitii;
62' Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4 Alytaus miesto savivaldybes turtq,naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustaqfta tvarka.63. Gimnazijos le5os:
63'1' valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacrjq Alytaus miesto savivaldybesbiudzetui skirtos lesos ir Alytaus miesto savivaidybes uiudzeto teios, ,iliriu*o, pagal patvirtintass4matas;

63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63'3' fondq,. otganizacijq, kitq.luriainiq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetaisb[dais perduotos lesos, tiksrines puriirti.r r.so, p"gJr pu*ii-rr;
63.4. kitos teisetai gautos le5os.
64. Lesos naudojamos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.65' Gimnazija buhaltering apskait4'organizuoja. ir irnansirrf ut.t ui omybg tvarkoLietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym-o, 

-t1.turo, 
Respublikos viesojo sektoriausatskaitomybes istatymo ir kitq teises altq nustatyta tvarka.

66' Gimnazijos buhaltering apskaitQ centralizuotai tvarko Alytaus miesto paslaugqcentras.



67' Gimnazijos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
^troles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.68' Gimnazijos veiklos prieZitir4 atlieka Alytaus miesto savivaldybes vykdomojirnstitucij a, prireikus pasitelkiami isoriniai vertintoj ai.

69' Gimnazijos bendruomenes nariai gali naudotis gimnazijos patalpomis ir kitu turtu
teises aktq nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70' Gimnaziia turi intemeto svetainq (www.vanagogimnazija.lt), kurioje skelbiamainformacij a apie gimnazij os veikl4.
7l ' Gimnazija registruojama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
72' Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises akq nustatyta tvarka.
73' Gimnazijos nuostatus tvirtina, pakeidia ir papildo Alytaus miesto savivaldybes

taryba,
74' Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Alytaus miesto savivaldybes tarybos,Gimnazij o s tarybos ar gimnazij os direlcoriaus iniciatyva.
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