
JREGiSTRrOTA 
JL'RVOINiV ASMEMJ R E G I S T R E / 

20 \h m. ioCC^(..-yto Ji^ d • 

KRETINGOS RAJONO SALANTIJ GIMNAZIJOS N^OSTATAI ^kZi^W) 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kretingos rajono Salantij gimnazijos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja 
Kretingos rajono Salantij gimnazijos (toliau - Gimnazija) teisin? form^ priklausomyb?, savinink^ 
savininko teises ir pareigas igyvendinanciq^ institucij^ buvein^, gimnazijos grup^, tip% pagrindin? 
paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas, vykdomas svietimo programas, veiklos teisinj, 
pagrind^ sriti, rusis, tiksl% uzdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus [teisinanciii dokumentij 
isdavim^ gimnazijos teises, veiklos organizavim^ ir valdymq^ savivald^ darbuotojn priemim^ '\ 
darb% j i i darbo apmokejimo tvarkq. ir atestacij^ lesas, ] \o tvark^ ir finansines veiklos 
kontrol?, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark^. 

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Kretingos rajono Salantii gimnazija, trumpasis 
pavadinimas - Salantii gimnazija. Gimnazija jregistruota Juridiniii asmenij registre, kodas 
290284520. 

3. Gimnazija [steigta 1942 metais. 
4. Teisine forma - biudzetine [staiga. / 
5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla, kodas 20. ^ 
6. Savininkas - Kretingos rajono savivaldybe. 
y.Savininko teises ir pareigas igj^endinanti institucija - Kretingos rajono savivaldybes 

taryba: 
7.1. tvirtina Gimnazijos nuostatus; ^ 
7.2. priima \s ir atleidzia Gimnazijos vadov^ , 
7.3. priima sprendim^del Gimnazijos buveines pakeitimo; 
7.4. priima sprendimq^ del Gimnazijos reorganizavimo ir likvidavimo; 
7.5. priima sprendimq^ del Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 
7.6. skiria ir atleidzia likvidatoriq arba sudaro likvidacin? komisiĵ _ ir nutraukia jos 

igaliojimus; 
7.7. sprendzia kitus [statymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus 

klausimus. ; , 
8. Gimnazijos buveine. Taikos g. 4, Salantai, LT 97313 Kretingos r. sav.; 
9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla 
10. Tipas - gimnazija. 
11. Pagrindine paskirtis - Gimnazijos tipo gimnazija visii amziaus tarpsniq vaikams. 
12. Mokymo kalba - lietuviii. 
13. Mokymo organizavimas ir mokymo proceso organizavimo budai: 
13.1. grupinio mokymo forma kasdieninio mokymo budu; 
13.2. pavienio mokymo forma savarankisko mokymo budu. 
14. Vykdomos svietimo programos: 
14.1. pradinio ugdymo programa; 
14.2. pradinio ugdymo individualizuota programa; 
14.3. pagrindinio ugdymo programa; 
14.4. pagrindinio ugdymo individualizuota programa; 
14.5. vidurinio ug^mo programa; 
14.6. vidurinio ugdymo individualizuota programa; 
14.7. neformaliojo vaikii svietimo programos. 
15. Baigusiems pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas isduodami 

mokymosi pasiekimus [teisinantys dokumentai svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
16. Gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud^ atsiskaitom^^ ir kitas 

ŝ skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik^ savo veikl^ grindzia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 
nutarimais, svietimo ir mokslo ministro [sakymais, kitais teises aktais ir siais nuostatais. 
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II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, 
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS jTEISINANCiy DOKUMENXy ISDAVIMAS 

17. Gimnazijos veiklos sritis - svietimas, kodas 85. 
18. Gimnazijos svietimo veiklos rusys: 
18.1. pagrindine veiklos rusis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20. 
18.2. kitos svietimo veiklos rusys: 
18.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
18.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 
18.2.3. sportinis irrekreacinis svietimas, kodas 85.51; 
18.2.4. kulturinis svietimas, kodas 85.52; 
18.2.5. kitas, niekur nepriskirtas svietimas, kodas 85.59; 
18.2.6. svietimui budingijpaslaugiiveikla, kodas 85.60. 
19. Kitos ne svietimo veiklos rusys: 
19.1. kitiimaitinimo paslaugijteikimas, kodas 56.29; 
19.2. kita zmoniii sveikatos prieziuros veikla, kodas 86.90; 
19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 

68.20; 
19.4. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenij aptamavimo veikla, kodas 96.09. 
20. Gimnazijos veiklos tikslas: - padet[ asmeniui igyti bendr^i dalykini sociokulturini, 

technologini rastingum^ dorin^, tautin? ir pilietin? brandy profesines kompetencijos pradmenis. 
21. Gimnazijos veiklos vizdaviniai: 
21.1. teikti mokiniams kokybisk^ pradini, pagrindini ir vidurini issilavinim^ 
21.2. tenkinti mokiniij pazinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius; 
21.3. teikti mokiniams reikiam^pagalb^ 
21.4. uztikrinti sveik^ir saugi^ugdymo(-si) aplink%. ^ 
22. Vykdydama pavestus uzdavinius, Gimnazija: 
22.1. kuria ir sistemingai atnaujina ugdymo turini, vadovaudamasi svietimo ir mokslo 

ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsizvelgdama [ vietos ir Gimnazijos 
bendruomenes reikmes, taip pat [ mokiniij poreikius ir interesus; 

22.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programas 
papildancius bei mokiniii poreikius tenkinancius siii programij modulius, neformaliojo svietimo 
programas; 

22.3. vykdo mokymo sutartyse sutartus [sipareigojimus, uztikrina geros kokybes 
svietim^ 

22.4. organizuoja mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimit patikrinimus 
(brandos egzaminus, kitus egzaminus, [skaitas ir kitus mokymosi pasiekimii patikrinimo budus) 
pagal svietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimii patikrinimii programas ir 
mokymosi pasiekimii patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprasus, mokiniij pasiekimi^ 
tyrimus; 

22.5. isduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 
pasiekimus [teisinancius dokumentus svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

22.6. sudaro palankias veiklos ŝ lygas veikti mokiniij ir jaunimo organizacijoms, 
skatinancioms mokini\ dorovini, tautini, pilietini s^moningum^ patriotizm^ puoselejancioms 
kulturin? ir socialin^ brandy padedancioms tenkinti saviugdos ir saviraiskos poreikius; 

22.7. sudaro Vaiko geroves komisij^ kuri organizuoja ir koordinuoja svietimo programq 
pritaikym^_ mokiniams, turintiems specialiiyq. ugdymosi poreikiq, svietimo pagalbos teikim^ rupinasi 
saugios ir palankios mokiniams aplinkos kurimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas 
pagal svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvark^ 



22.8. tevxi (globejii, rupintojii) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas 
(pailgintos dienos grupes, popamokin? mokinili prieziur^ klubus, burelius, stovyklas, ekskursijas ir 
kita) teises aktij nustatyta tvarka; 

22.9. sudaro s l̂ygas darbuotojams profesiskai tobuleti; 
22.10. uztikrina higienos nornn^ teises aktij reikalavimus atitinkanci^ sveik^ saugi^ 

mokymosi ir darbo aplink^ 
22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam% materialin? baz§, 

vadovaudamasi svietimo ir mokslo ministro patvirtintais svietimo aprupinimo standartais; 
22.12. organizuoja vaiki^ir mokiniiimaitinim^Ginmazijoje; 
22.13. organizuoja ir vykdo mokiniii veziojim^i Gimnazija ir is jos [ namus; 
22.14 vykdo svietimo stebesen^ tyrimus, Gimnazijos veiklos isivertinim^. 
22.15. nusistato Gimnazijos bendruomenes narin elgesio ir etikos normas. 
22.16. viesai skelbia informacijq.apie Ginmazijos veikl^ 
22.17. atlieka kitas [statymii ir kitij teises aktij numatytas funkcijas. 

III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS 

23. Gimnazija, jgyvendindama pavestus tikslus ir uzdavinius, atlikdama priskirtas 
funkcijas: 

23.1. turi teis§: 
23.1.1. parinkti ugdymo(-si) ir mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus; 
23.1.2. kurti naujus ugdymo(-si), mokymo ir mokymosi modelius, uztikrinancius geros 

kokybes issilavinim^ 
23.1.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turinciais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
23.1.4. vykdyti salies ir tarptautinius svietimo proj ektus; 
23.1.5. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti j ^ veikloje; 
23.1.6. gauti param^ Lietuvos Respublikos [statymii nustatyta tvarka; 
23.1.7. naudotis kitomis teises akti^ suteiktomis teisemis. 
23.2. privalo: 
23.2.1. uztikrinti geros kokybes svietim^ ugdymo, mokymo ir svietimo program^ 

vykdym^ mokymo sutarciii sudarym^ir sutartij [sipareigojimii vykdym^ 
23.2.2. uztikrinti sveik^ saugi% uzkertanciq. keli% smurto, prievartos apraiskoms ir 

zalingiems iprociams aplink^ atvirum^^ vietos bendruomenei; 
23.2.3. teikti informacin?, psichologin?, socialin? pedagogin^, speciali^% pedagogin?, 

specially ̂  pagalb^ 
23.2.4. vykdyti mokiniii sveikatos prieziiir^ profesin^ orientavim^ bei Vaiko minimalios 

prieziuros priemones. 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

24. Gimnazijos veikla organizuojama pagal: 
24.1. direktoriaus patvirtintq^ Gimnazijos strategini plan^ kuriam yra pritarusios 

Gimnazijos taryba ir Kretingos rajono savivaldybes taryba; 
24.2. direktoriaus patvirtintq. Gimnazijos meting veiklos plan^ kuriam yra pritarusi 

Gimnazijos taryba; 
24.3. direktoriaus patvirtint^ Gimnazijos ugdymo plan^ kuriam yra pritarusi Gimnazijos 

taryba ir jis yra suderintas svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 
25. Direktorius: 
25.1. vadovauja Gimnazijos strateginio piano ir metiniij veiklos planij, svietimo 

program^ rengimui, juos tvirtina, vadovaujajn vykdymui; 
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25.2. tvirtina Gimnazijos vidaus struktur^ Gimnazijos darbuotojn pareigybiit ŝ as% 
vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu patvirtintais svietimo istaigij 
pareigybiii s^asu ir etatij normatyvii metodika; 

25.3. nustato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojij ugdymui ir kitii darbuotojij veiklos 
sritis; 

25.4. tvirtina mokytojii ir darbuotoji^ pareigybiii aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso ir kitij teises aktij nustatyta tvarka priima [ darb^ ir atleidzia is jo Gimnazijos darbuotojus, 
skatinajuos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

25.5. priima mokinius Kretingos rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro 
mokymo sutartis teises aktij nustatyta tvarka; 

25.6. nustato mokiniij teises, pareigas ir atsakomyb?, vadovaudamasis istatymais ir kitais 
teises aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis; 

25.7. gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones uz mokinio elgesio 
normii pazeidim^ numatytas Vaiko teisiii apsaugos pagrindij istatyme; 

25.8. kreipiasi [ savivaldybes administracijos direktorii^ del minimalios ir vidutines 
prieziuros priemoniii vaikui skyrimo Vaiko minimalios ir vidutines prieziuros [statymo nustatyta 
tvarka; 

25.9. tvirtina Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, suderin^s su Gimnazijos taryba; 
25.10. tvirtina Gimnazijos bendruomenes nariii elgesio ir etikos normas, suderin^s su 

Gimnazijos taryba; 
25.11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

ŝ lygas visais su ugdymu, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; 
25.12. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl^ pavestoms funkcijoms atlikti, 

uzdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veikl^ materialinius ir intelektinius 
isteklius; 

25.13. leidzia isakymus, kontroliuojajiivykdjmiq; 
25.14. sudaro teises akti^ nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodin? 

taryb^ 
25.15. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti; 
25.16. organizuoja Gimnazijos dokument^ saugojim^ ir valdym^ teises aktij nustatyta 

tvarka; 
25.17. valdo, naudoja Gimnazijos turt^ lesas ir jais disponuoja, rupinasi intelektiniais, 

materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uztikrina j i i optimalii valdym% ir naudojimo 
teises aktij nustatyta tvarka; 

25.18. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojn profesiniu tobulejimu, 
sudaro jiems ŝ lygas kelti kvalifikacijq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams -
galimyb? atestuotis ir organizuoja j ^ atestacijq. svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

25.19. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucija sudarymq. ir skatinajn veikl^ 
25.20. bendradarbiauja su mokiniij tevais (globejais, rupintojais), pagalbq̂  mokiniui, 

mokytojui ir Gimnazijai teikianciomis [staigomis, teritorinemis policijos, socialiniii paslaugij, 
sveikatos [staigomis, vaiko teisiij apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbanciomis vaiko 
teisiii apsaugos srityje; 

25.21. kartu su Gimnazijos taryba sprendzia, ar leisti ant Gimnazijos pastatij ar 
Ginmazijos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) rysio stotis istatymij nustatyta tvarka; 

25.22 atstovauja Gimnazijai kitose institucijose; 
25.23. dali savo fiinkcijii teises akt^ nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus 

pavaduotojams ir kitiems darbuotojams; 
25.24. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo istekliii biikl? ir atsako uz Gimnazijos 

veiklos rezultatus; 
25.25. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas fimkcijas. 
26. Gimnazijos direktorius atsako: 
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26.1. uz Lietuvos Respublikos [statymii ir kiti^ teises aktii laikym^i Gimnazijoje, 
nustatytii Gimnazijos tikslq ir uzdaviniij igyvendinim% demokratin|_ Gimnazijos valdym^ veiklos 
rezultatus, tinkam^funkcijii atlikim^ 

26.2 uz bendradarbiavimu gr̂ stus santykius, bendruomenes nariii elgesio ir etikos normii 
laikym^si, skaidriai priimamus sprendimus, sveik% saugi^ uzkertanci^ keli% bet kokioms smurto, 
prievartos apraiskoms ir zalingiems iprociams aplink^ 

26.3. uz ger^ir veiksmingq^ Vaiko minimalios prieziiiros priemoniii jgyvendinim^ 
26.4. uz bendruomenes nariii informavim^ pedagoginio ir nepedagoginio personalo 

profesini tobulejim^ 
26.5. uz viesos informacijos apie Gimnazijos veikl^ skelbim^. 
27. Gimnazijoje sudaromos metodines grupes ir metodine taryba. Metodines grupes 

skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti mokiniams ugdyti: planuoti ir aptarti 
ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekst^ mokiniij pasiekimn ir 
pazangos vertinimo budus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrim^ kuri mokiniai 
sukaupia ugdymo procese), pritaikyti j i mokiniii individualioms reikmems, nagrineti praktin? 
veikl^ pletoti mokytojij profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais 
tikslais, ir kartu siekti mokiniii ir Gimnazijos pazangos. Metodine taryba nustato mokytojij 
metodines veiklos prioritetus, mokytojij kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiij 
inovacijii diegim^ Gimnazijoje, teikia Gimnazijoje direktoriui suderintus metodiniij grupin 
siulymus del ugdymo turinio formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo. 

28. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliii mokomiyi^ dalykij mokytojai ir klasiii 
aukletojai. Metodinei grupei vadovauja grupes nariii isrinktas vadovas. Metodiniii grupiij veiklq. 
organizuoja metodiniij grupiij vadovai, koordinuoja metodine taryba, Gimnazijoje metodines 
tarybos nariai yra metodiniij grupiij vadovai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos nariii isrinktas 
vadovas. Jos veikl̂ _ koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA 

29. Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) yra auksciausioji Gimnazijos savivaldos 
institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, rupintojams) ir vietos 
bendruomenei. Uz savo veikl^ Taryba atsiskaito j^rinkusiems Gimnazijos bendruomenes nariams. 

30. Taryba sudaroma is mokiniii tevii (globejij, rupintojij), mokytojij, mokinin ir vietos 
bendruomenes atstovii. Tarybos narii^ skaicii^ ir jos veiklos kadencijos trukm? nustato Gimnazijos 
direktorius. 

31. I Taryb% lygiomis dalimis tevus (globejus, rupintojus) deleguoja tevii (globejii, 
rupintojii) susirinkimas, mokytojus - mokytojij taryba, mokinius - mokiniij taryba, vien%-tris vietos 
bendruomenes atstovus - Gimnazijos direktorius. 

32. Tarybos posedziai kvieciami ne reciau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei 
jame dalyvauja ne maziau kaip du trecdaliai nariii. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujanciii 
balsii dauguma. Gimnazijos direktorius Tarybos posedziuose gali dalyvauti kviestinio nario 
teisemis. 

33. Tarybai vadovauja pirmininkas, isrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje. 
34. Taryba: 
34.1. teikia siulymus del Gimnazijos strateginiii tikslij, uzdaviniij ir j i j [gyvendinimo 

priemoniii; 
34.2. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Gimnazijos 

nuostatams, darbo tvarkos taisyklems, kitiems Gimnazijos veikl^ reglamentuojantiems 
dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus; 

34.3. teikia siulymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos nuostatq pakeitimo ar 
papildymo, Gimnazijos vidaus struktiiros tobulinimo; 

34.4. svarsto Gimnazijos lesii naudojimo klausimus; 
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34.5. isklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymii Gimnazijos 
direktoriui del Gimnazijos veiklos tobulinimo; 

34.6. teikia siulymus Kretingos rajono savivaldybes tarybai del Gimnazijos materialinio 
aprupinimo, veiklos tobulinimo; 

34.7. svarsto mokytojn metodines tarybos, mokinii^ ir tevi^ (globejij, rupintojij) savivaldos 
institucijii ar Gimnazijos bendruomenes narii^ iniciatyvas ir teikia siulymus Gimnazijos direktoriui; 

34.8. teikia siulymus del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiî  mokiniii ugdymo ir darbo 
s^lygii sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius; 

34.9. pasirenka Gimnazijos veiklos [sivertinimo sritis, atlikimo metodik^ analizuoja 
[sivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo; 

34.10. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus; 
34.11. atlieka visuomenin? Gimnazijos valdymo prieziur^. 
35. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams. 
36. Taryba uz savo veiklq^vien% kart^ per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei. 
37. Mokytojii taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytoji^ 

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spr^sti. Jq. sudaro Gimnazijos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos prieziuros 
specialistai, svietimo pagalbq̂  teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese 
dalyvaujantys asmenys. 

38. Mokytojii tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. 
39. Mokytojo tarybos posedzius saukia Gimnazijos direktorius. Posedis yra teisetas, jei 

jame dalyvauja du trecdaliai mokytoj^ tarybos narix̂ . Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiij 
nariii balsij dauguma. 

40. Mokytojii taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktij nustatytais ir Gimnazijos 
direktoriaus teikiamais klausimais. 

41. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokiniii savivaldos institucija. Jos nariii 
skaiciii ir veiklos kadencijos trukm? nustato Gimnazijos direktorius. Mokiniii savivaldos institucijos 
nariai yra mokiniii, besimokanci^ pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, isrinkti 
atstovai, vadovauja savivaldos institucijos nariii isrinktas vadovas. Mokiniij savivaldos institucija 
inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, 
teikia siulymus del mokymo organizavimo, mokiniii neformaliojo svietimo program^ pletros, 
socialines veiklos, organizuoja savanoriii judejim^ dalyvauja rengiant Gimnazijos veikl^ 
reglamentuojancius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del 
institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius [ Gimnazijos taryb^. 

42. Klases tevii (globejn, rupintojij) savivaldos institucija - tevij komitetas renkamas 
klases tevi^ (globejii, rupintojn) susirinkime. Siai institucijai vadovauja susirinkimo isrinktas 
vadovas. Tevij komitetas aptaria su klases vadovu klases mokiniii lankomumo, elgesio ir 
pazangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti 
klases renginius, isvykas, kurti edukacin? aplink^ vykdyti profesini orientavim^ teikia siulymij 
Gimnazijos tarybai ir direktoriui. 

43. Mokiniii ugdymo(-si) organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uztikrinimo ir 
kitais mokiniii ir tevams (globejams, rupintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali 
organizuoti grupiii, klasiii mokiniii ir tevii (globejii, rupintojii) savivaldos institucijii vadovii 
pasitarimus. 

VI. DARBUOTOJy PRIEMIMAS I DARB4, DARBO APMOKEJIMO 
TVARKA IR ATESTACIJA 

44. Darbuotojai [ darb^ Gimnazijoje priimami ir atleidziami is jo Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso ir kitii teises aktii nustatyta tvarka. 

45. Gimnazijos darbuotojams uz darb^ mokama Lietuvos Respublikos [statymii ir kitii 
teises aktii nustatyta tvarka. 
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46. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui 
specialistai atestuojasi ir kvalifikacij^tobulina svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JIJ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES 
VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEZIURA 

47. Gimnazija valdo patikejimo teise perduot^ savivaldybes turt% naudoja ir disponuoja 
juo pagal [statymus Kretingos rajono savivaldybes tarybos sprendimu nustatyta tvarka. 

48. Gimnazijos lesii saltiniai: 
48.1. valstybes biudzeto specialiiyii tiksliniii dotacijij savivaldybes biudzetui skirtos lesos 

ir Kretingos rajono savivaldybes biudzeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s^atas; 
48.2. pajamos uz teikiamas paslaugas; 
48.3. fondii, organizacijii, kitij juridiniii ir fiziniii asmemj dovanotos ar kitaip teisetais 

budais perduotos lesos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus; 
48.4. kitos teisetu budu igytos lesos. 
49. Lesos naudojamos teises aktii nustatyta tvarka. 
50. Gimnazija buhalterin? apskait^ organizuoja ir finansin? atskaitomyb? tvarko teises 

aktii nustat)1:a tvarka. 
51. Gimnazijos fmansine veikla kontroliuojama teises aktij nustatyta tvarka. 
52. Gimnazijos veiklos prieziur^ atlieka Kretingos rajono savivaldybes taryba, Savivaldybes 

administracija ir Svietimo skyrius, prireikus pasitelkdami isorinius vertintojus. 

V m . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

53. Gimnazija turi intemeto svetain?, atitinkanciq. teises aktii nustatytus reikalavimus. 
54. Pranesimai, kuriuos pagal teises aktus reikia skelbti viesai, skelbiami Gimnazijos 

intemeto svetaineje, prireikus - teises aktq, nustatyta tvarka Kretingos rajono savivaldybes 
administracijos ar Kretingos rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus svetainese. 

55. Pranesimai apie Gimnazijos likvidavimo reorganizavimo^ ar kitais Lietuvos Respublikos 
biudzetiniij, [staign ar kituose [statymuose numatĵ ais atvejais teises aktit nustatyta tvarka ir terminals 
skelbiami viesai rajono spaudoje ir/arba pranesa visiems istatymo numatytiems asmenims pasirasytinai 
ir/arba registruotu laisku. Pranesimuose nurodoma visa informacija, kuri^ pateikti reikalauja Lietuvos 
Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudzetiniii istaigii istatymas. 

56. Gimnazijos nuostatams, j i j pakeitimams, papildymams pritaria Gimnazijos taryba, 
tvirtina Kretingos rajono savivaldybes taryba. 

57. Gimnazijos nuostatai keiciami ir papildomi Kretingos rajono savivaldybes tarybos, 
Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva. 

58. Gimnazija registruojama teises aktii nustatyta tvarka. 
59. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktij nustatyta 

tvarka. 

PRITARIA 
Gimnazijos tarybos 2012 m. rugsejo 20 d. 
posedzio protokolo Nr. (1.6.)-V2-6 nutarimu 

Vaidutis Butkus 


