
     PATVIRTINTA 

     Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 

     2015 m. kovo 27 d.  sprendimu Nr. TS-50 

 
LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ  

„AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI 
      

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos nuostatai (toliau – 

Nuostatai) reglamentuoja  Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos (toliau 

– Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią 

instituciją, Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą, mokymo formas ir 

mokymo proceso organizavimo būdus, vykdomas švietimo programas, veiklos teisinį pagrindą, 

veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų 

išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, 

darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Progimnazijos turtą ir 

lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Progimnazijos veiklos 

priežiūrą, reorganizavimo, pertvarkymo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo tvarką. 

 2. Oficialusis Progimnazijos pavadinimas – Lietuvos sporto universiteto Kėdainių 

„Aušros“ progimnazija, trumpasis pavadinimas – LSU „Aušros“ progimnazija. Progimnazija 

įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191019591. 

 3. Progimnazijos istorija: 1985 m. rugpjūčio 30 d. Kėdainių rajono Vykdomojo komiteto 

potvarkiu Nr. 143 p 1985 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 1284 vietų vidurinė mokykla. Lietuvos 

Respublikos Kėdainių rajono valdytojo 1993 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. 129 p Kėdainių 6 

vidurinė mokykla vadinama „Aušros“ vidurine mokykla. 1995 m. kovo 1 d. Kėdainių rajono 

valdybos švietimo skyrius įregistravo Kėdainių „Aušros“ vidurinę mokyklą, kodas 9101959. 

Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų Registrų centro 2004 m. lapkričio 23 d. išduotu 

Registravimo pažymėjimu Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos kodas – 191019591. Kėdainių 

rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. TS-44 „Dėl mažakomplekčių 

pradinių mokyklų reorganizavimo“ nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. Keleriškių pradinė mokykla 

reorganizuojama į Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos Keleriškių skyrių. Kėdainių  rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-9 „Dėl Kėdainių Mikalojaus 

Daukšos pagrindinės mokyklos, Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos 

ir Kėdainių rajono Vilainių mokyklos – darželio „Obelėlė“ reorganizavimo sąlygų“ nuspręsta 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinei mokyklai nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. 

perduoti pradinio ugdymo programos vykdymo teises ir pareigas, įsteigiant Mikalojaus Daukšos 

skyrių. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-80 „Dėl 

Kėdainių „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkos“ 

nuspręsta nuo 2013 m. liepos 1 d. „Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinės mokyklos 

pertvarkyti vidaus struktūrą, likviduojant Keleriškių skyrių. 

 Nuo 2015 m. rugsėjo 1d. mokykla bus reorganizuota į LSU (Lietuvos sporto universiteto) 

„Aušros“ progimnaziją. 

4. Progimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 

5. Progimnazijos priklausomybė – Kėdainių rajono savivaldybės mokykla. 

6. Progimnazijos savininkas – Kėdainių rajono savivaldybė (klasifikatoriaus kodas 

111103885), adresas – J. Basanavičiaus g. 36, LT-57288 Kėdainiai. 

7. Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kėdainių rajono 

savivaldybės taryba (toliau – Savininkas). 

8. Progimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

9. Progimnazijos tipas – progimnazija. 

10. Progimnazijos pagrindinė paskirtis – progimnazijos tipo savitos pedagoginės sistemos 

mokykla. 
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11. Progimnazijos mokymo kalba – lietuvių. 

12. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: 

12.1. grupinio ir pavienio mokymosi formos; 

12.2. grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu būdu; pavienio mokymosi forma 

įgyvendinama savarankišku ir nuotoliniu būdu. 

13. Siekiant užtikrinti netradicinio ugdymo turinį, bendrojo ugdymo programų dalykai 

kiekvienoje klasėje gali būti keičiami iki  25 proc. iš viso mokiniui skirtų pamokų skaičiaus. 

14. Vykdomos švietimo programos — priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio 

ugdymo programos pirmoji dalis, neformaliojo švietimo. 

15. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veikloje vadovaujasi 

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimais, Netradicinio ugdymo koncepcija, Sporto ir sveikatos ugdymo samprata, švietimo ir 

mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 

 

II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,  

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ  

IŠDAVIMAS 

 

16. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas. 

17. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys: 

17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinio ugdymo pirmoji dalis, kodas 85.31.10; 

17.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 

17.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;  

17.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 

17.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20 

17.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 

17.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 

17.2.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 

17.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:  

18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;  

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

18.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90. 

 19. Progimnazijos veiklos tikslas – ugdyti mokinių nuostatą sveikai ir saugiai gyventi, 

įtvirtinti teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, puoselėti sveikatą stiprinantį 

fizinį aktyvumą, sudaryti palankias sąlygas įgyti sporto ir bendrųjų kompetencijų, skatinti siekti 

sporto rezultatų, padėti kiekvienam vaikui įgyti šiuolaikines kultūrines, socialines, technologines 

kompetencijas, kokybiškai ugdyti bendruomenišką, savarankišką, kūrybingą ir laisvą asmenybę, 

sugebančią nuolat mokytis, kurti savo ir bendruomenės gyvenimą, būti savo krašto patriotais ir 

veikliais Europos bei pasaulio bendrijos nariais. 

 20. Uždaviniai: 

 20.1 užtikrinti darnią prigimtinių moksleivio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, 

pilietiškumą; 

 20.2. sudaryti moksleiviams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti 

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo (kalbinį, matematinį, gamtamokslinį ir technologinį 

raštingumą) bei kultūrinę kompetencijas, reikalingas sėkmingam iškylančių asmeninio bei 

socialinio gyvenimo klausimų sprendimui; 

 20.3. padėti moksleiviams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės 

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandienio gyvenimo ir ateities 

poreikius; 
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 20.4. užtikrinti mokinių sveikatos stiprinimą ir visapusiškos harmoningos asmenybės 

ugdymą; 

 20.5. sporto ir sveikatos ugdymu siekiama, kad mokiniai: 

 20.5.1. racionaliai derintų bendrąjį, sporto ir sveikatos ugdymą; 

 20.5.2. susiformuotų sporto ir sveikatos kaip vertybės samprata; 

 20.5.3. stiprintų ir palaikytų savo sveikatą, fizines ir dvasines galias, susiformuotų fizinio 

aktyvumo poreikį visam tolesniam gyvenimui; 

 20.5.4. įvaldytų pasirinktos sporto šakos techniką ir taktiką, gebėtų bendrauti ir 

bendradarbiauti, garbingai rungtyniauti; 

 20.6. vykdant saviraiškos programas, neformalųjį ugdymą, sudaryti  galimybes gabiems 

vaikams vystyti sveikos gyvensenos ir sportinius gebėjimus; 

 20.7. atskleisti ir plėtoti kūrybines moksleivių galias, ugdyti meninę ir estetinę 

kompetencijas, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą; 

 20.8. ugdyti moksleivių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas; 

 20.9. ugdyti moksleivių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, 

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti. 

 21. Vykdydama jai pavestus uždavinius Progimnazija: 

 21.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis 

programomis ir ugdymo planais, atsižvelgdama į vietos ir  Progimnazijos bendruomenės 

reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

 21.2. vadovaudamasi sporto ir sveikatos ugdymo pagrindinėmis nuostatomis: 

 21.2.1. sukurti palankią ugdomąją aplinką, kurioje formuotųsi mokinių sveikatos įgūdžiai ir 

atsiskleistų sportiniai gebėjimai; 

 21.2.2. rinktis gyvenimo būdą pagal savo psichines, fizines ir dvasines išgales; 

 21.2.3. gyventi sveikai, mankštintis ir praktikuoti įvairias fizinio aktyvumo formas, sveikai 

maitintis, laikytis darbo ir poilsio ritmo, asmens ir aplinkos švaros; 

 21.2.4. palaikyti geranoriškus, pagarba ir tolerancija grindžiamus ir partneriškus vaikų, 

mokytojų, trenerių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) tarpusavio santykius;  

 21.2.5. aktyviai dalyvauti socialiniame, kultūriniame ir sportiniame mokyklos 

bendruomenės gyvenime; 

 21.2.6. būti atsakingam už savo veiksmus, pilietiškam, besirūpinančiam ne tik savimi, bet ir 

savo aplinka, bendruomene ir savo šalimi. 

 21.3. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies, specialiąją pradinio 

ugdymo, specialiąją pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; Mikalojaus 

Daukšos pradinio ugdymo skyriuje – pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo 

programas; sutartyse sutartus įsipareigojimus; užtikrina geros kokybės švietimą; 

 21.4. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies 

pasiekimus įteisinačius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

 21.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę 

brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

 21.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, 

specialiąją pagalbą, vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios 

priežiūros priemones; 

 21.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės 

aktų nustatyta tvarka; 

 21.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas 

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 

 21.9. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti; 

 21.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 

mokymosi ir darbo aplinką; 
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 21.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę 

vadovaudamasi švietimo ir ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais; 

 21.12. organizuoja mokinių maitinimą Progimnazijoje; 

 21.13. viešai skelbia informaciją apie Progimnaziją ir veiklą joje švietimo ir mokslo 

ministro nustatyta tvarka; 

 21.14. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

22. Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas: 

22.1. mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų, patvirtinančių bendrojo ugdymo 

programų baigimą ir išsilavinimo įgijimą, turinį, formą ir išdavimo tvarką nustato švietimo ir 

mokslo ministras; 

22.2. mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai 

išduodami: 

22.2.1.  pradinio išsilavinimo pažymėjimas – įgijusiam pradinį išsilavinimą; 

22.2.2. pažymėjimas – įgijusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį; 

 22.2.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimas – neįgijusiam pradinio ar pagrindinio 

išsilavinimo. 

 

III. PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

23. Progimnazija, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę: 

23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus; 

23.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą; 

23.3. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

23.4. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius 

švietimo projektus; 

23.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 

23.6. sudaryti mokymo ir kitas sutartis; 

23.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-

506, 2000, Nr. 61-1818)  nustatyta tvarka; 

23.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

24. Progimnazija privalo užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos 

apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, ugdymo programų vykdymą, atvirumą vietos 

bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės 

švietimą. 

25. Įgyvendindama sporto ir sveikatos ugdymo turinį, siekia, kad mokinys tenkintų 

natūralų poreikį judėti, ugdyti gebėjimą atlikti įvairius judesius, lavinti motoriką ir kūno 

laikyseną, siektų judesių kultūros, įgyti saugaus elgesio ir nelaimingų atsitikimų prevencijos 

žinių ir įgūdžių; įgyti supratimą apie sporto šakas, ugdyti garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo komandoje nuostatas bei elgesį, puoselėtų olimpines sporto vertybes: įgytų 

supratimą apie judėjimo formų pasirinkimo įvairovę, rinktųsi patinkančias fizinio aktyvumo 

formas, gerintų asmeninį fizinį pasirengimą; gilintų žinias apie sveikatos stiprinimo ir saugojimo 

būdus, įtvirtintų teigiamą požiūrį į sveikatą ir ją stiprinančius veiksnius, formuotų sveikos 

gyvensenos įgūdžius ir įpročius. 

26. Sporto ir sveikatos ugdyme vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme 

įtvirtintais švietimo sistemos principais: lygių galimybių, kontekstualumo, veiksmingumo, 

tęstinumo ir šiais principais: 

26.1. sveikos gyvensenos – stiprinančios ir tobulinamos organizmo galimybės, padedančios 

žmogui išlikti sveikam, rūpintis savo sveikata, sudaromos sąlygos sportuoti visiems norintiems 

mokiniams; 

26.2. sistemingumo ir nuoseklumo – racionalus psichinių, fizinių krūvių ir poilsio 

kaitaliojimas ir derinimas, ugdymas(is) vykdomas nuosekliai, atsižvelgiant į mokinių amžiaus 

tarpsnių fiziologinius ir psichologinius ypatumus; 
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26.3. sąmoningumo ir aktyvumo – per patyrimą, išgyvenimą, veiklą formuojamas 

sąmoningas  supratimas, kad fizinė veikla stiprina ir palaiko sveikatą, o sveikatos ugdymas(is) 

bus veiksmingesnis, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę į įvairias sveikatos veiklas – 

sportavimą, mankštinimąsi, iškylavimą, mokslinę – tiriamąją veiklą; 

26.4. saugumo – sportiniai renginiai organizuojami ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

26.5. kilnaus elgesio – ugdomos nuostatos dorai ir garbingai elgtis sportinėse varžybose ir 

kasdieniame gyvenime. 

27. Sportinių rezultatų siekiantiems mokiniams racionaliai derinamas sportinis ir bendrasis 

ugdymas, sudarant galimybes: 

27.1. ugdytis ir tobulinti sportinį meistriškumą, bendradarbiaujant su kitais švietimo 

teikėjais; 

27.2. dalyvauti šalies ir tarptautinėse stovyklose, varžybose ir turnyruose, derinant 

mokymosi būdus ir formas: 

27.3. likviduoti žinių spragas, atsiradusias dėl ilgalaikių sporto stovyklų ir išvykų (pvz.: 

rengiant dalykines konsultacijas, skiriant papildomas pamokas ir užduotis, derinant atsiskaitymų 

grafiką ir kt.); 

27.4. derinti tvarkaraščius ir sportinės veiklos grafikus; 

27.5. progimnazijos ugdymo planas turi neprieštarauti bendriesiems ugdymo planams, turi 

būti suderintas su progimnazijos taryba, taip pat su progimnazijos savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija (dalyvių susirinkimu), savininku. 

 

IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

 28. Progimnazijos veikla organizuojama pagal: 

 28.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusios Progimnazijos 

taryba ir Progimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija; 

 28.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Progimnazijos 

taryba; 

 28.3. direktoriaus patvirtintą progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi 

Progimnazijos taryba. 

 29. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 30. Direktorius: 

 30.1. suderinus su Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu 

asmeniu, tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą; 

 30.2. nustato Progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, 

direktoriaus  pavaduotojo ugdymui, Progimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 

 30.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašus, Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos 

darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

 30.4. priima mokinius Kėdainių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro 

mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

 30.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos 

taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę; 

 30.6. suderinęs su Progimnazijos taryba, tvirtina Progimnazijos darbo taisykles; 

 30.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas 

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; 

 30.8. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų 

įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, 

uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius 

išteklius; 

 30.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
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 30.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę 

tarybą; 

 30.11. sudaro Progimnazijos vardu sutartis Progimnazijos funkcijoms atlikti; 

 30.12. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

 30.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais 

disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina 

jų optimalų valdymą ir naudojimą; 

 30.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro 

jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę 

atestuoti ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

 30.15. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

 30.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių 

paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis 

vaiko apsaugos srityje; 

 30.17. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose; 

 30.18. dalį  savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus  

pavaduotojui ugdymui; 

 30.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 31. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių 

informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių 

įgyvendinimą, Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios 

priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

 

V. PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA 

 

 32. Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti 

moksleivių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems progimnazijos 

veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

 33. Progimnazija savo nuostatuose nustato rinkimų į progimnazijos tarybą procedūrą, 

remdamasi demokratiniais rinkimų principais: slaptumu, visuotinumu, konkurencija, 

periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu. Progimnazijos taryboje moksleiviai, tėvai ir 

pedagogai atstovauja lygiomis dalimis, po 5 atstovus. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) 

deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, 5-8 klasių 

mokinius – mokinių taryba, 1-3 bendruomenės atstovus – progimnazijos direktorius. 

Progimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai. Progimnazijos taryba 

renkama kas 3 metai. 

 34. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad 

tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems progimnazijos veiklą 

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo progimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. 

Progimnazijos tarybai atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 35. Progimnazijos taryba: 

 35.1. teikia siūlymų dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

 35.2. aprobuoja Progimnazijos strateginį planą, Progimnazijos metinį veiklos planą, 

Progimnazijos darbo tvarkos taisykles ir kitus Progimnazijos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus; 

 35.3. teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar 

papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 

 35.4. svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus; 
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 35.5. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos 

direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo; 

 35.6. teikia siūlymų Kėdainių rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio 

aprūpinimo veiklos tobulinimo; 

 35.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 

institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Progimnazijos 

direktoriui; 

 35.8. teikia siūlymų dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo 

sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 

 35.9. svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus. 

 36. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 

 37. Progimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Progimnazijos 

bendruomenei. 

 38. Progimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis 

teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje 

dalyvaujančių balsų dauguma. Progimnazijos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti 

kviestinio nario teisėmis. 

 39. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu  Tarybos posėdyje. 

 40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos  institucija, kurios 

paskirtis yra mokytojų, profesinių ir bendrųjų ugdymo klausimų sprendimas. Ją sudaro 

direktorius, pavaduotojai, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojai, 

psichologai, socialiniai, specialieji pedagogai, bibliotekininkai  ir kiti tiesiogiai ugdymo procese 

dalyvaujantys  asmenys. Atskirų pakopų (pradinio, pagrindinio) problemoms aptarti šiose 

pakopose programas vykdantys mokytojai esant reikalui sudaro atskiras mokytojų tarybos 

sekcijas. Nustatoma: 

 40.1. kad tarybos pirmininku yra mokyklos direktorius, sekcijos pirmininku – direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, atsakingas už atitinkamos pakopos moksleivių ugdymo proceso 

organizavimą; 

 40.2. mokytojų tarybos posėdžiai  kviečiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip 

pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis mokytojų 

tarybos posėdis; 

 40.3. į posėdį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai; 

 40.4. posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių 

tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

 41. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir progimnazijos 

direktoriaus teikiamais klausimais: 

 41.1. ugdomosios  veiklos nuo birželio 1 d. iki mokslo metų pabaigos organizavimo. 

 42. Mokytojų taryba: 

 42.1. išnagrinėjusi mokinio atsilikimo moksle priežastis ir įvertinusi mokytojų ir klasės 

auklėtojo darbą su juo per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, 

atsiskaitymo, pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę ar palikimo kartoti kursą datą; 

 42.2. atsižvelgusi į vieno iš tėvų (išskyrus suaugusiųjų klasės mokinio) pateiktą 

pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį 

kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti kurso; 

 42.3. išsiskyrus mokytojų ir tėvų (globėjų) nuomonėms, priima nutarimą siūlyti 

progimnazijos direktoriui išklausyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui informaciją apie dalyko 

mokytojo ir klasės auklėtojo darbą ir priimti galutinį sprendimą; 

 42.4. prižiūri pažangos ir pasiekimų vertinimo informacijos rinkimo, fiksavimo bei 

panaudojimo tvarką; 

 42.5. mokytojų taryba aptaria progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus ir 

teikia pasiūlymus, svarsto moksleivių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo 
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būdus; diskutuoja dėl mokyklos veiklos plano, aptaria  ugdymo planų, bendrųjų ugdymo 

programų įgyvendinimo ir išsilavinimo standartų  pasiekimų klausimus; 

 42.6. kartu su progimnazijos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, medicinos 

darbuotojais ir psichologais aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir 

mitybos klausimus. 

 43. Mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. 

 44. Mokinių susirinkimas: 

 44.1. formuoja mokinių savivaldos institucijas; 

 44.2. renka mokinius į progimnazijos tarybą ir mokinių tarybą;  

 44.3. svarsto progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų, ugdymo planų, 

programų projektus ir teikia siūlymus dėl jų įgyvendinimo; 

 44.4. rengia siūlymus ugdymo procesui tobulinti; 

 44.5. tvirtina mokinių savivaldos institucijų nuostatus; 

 44.6. išklauso mokinių savivaldos institucijų ataskaitas ir vertina jų veiklą. 

 45. Progimnazijoje veikia klasių mokinių tarybos, kurias mokslo metų pradžioje renka  

mokiniai klasės susirinkime balsų dauguma. 

 46. Klasės mokinių taryba: 

 46.1. inicijuoja  klasės renginius; 

 46.2. rūpinasi Mokinio taisyklių, Vidaus tvarkos taisyklių mokiniams vykdymu, rūpinasi 

drausmės ir tvarkos palaikymu klasėje. 

 47. Progimnazijos mokinių taryba: 

 47.1. svarsto ir suderinus su klasių mokinių tarybomis, progimnazijos vadovybe, tvirtina 

svarbiausių progimnazijos renginių planus; 

 47.2. koordinuoja visų mokinių savivaldos veiklą, planuoja ir organizuoja nepamokinę 

veiklą ir laisvalaikį; 

 47.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos  palaikymu progimnazijoje, rūkymo ir narkomanijos 

prevencija, skatinimų ir nuobaudų skyrimu; 

 47.4. svarsto mokinių teisių progimnazijoje ir už progimnazijos ribų  gynimo klausimus; 

 47.5. priima sprendimus dėl neeilinio mokinių susirinkimo sušaukimo. 

 48. Tėvų savivaldos institucija – tėvų komitetai. 

 49. Klasių tėvų komitetai: 

 49.1. renkami klasių tėvų susirinkimuose balsų dauguma; 

 49.2. kartu su klasės auklėtojais planuoja klasės tėvų susirinkimus; 

 49.3. padeda klasės auklėtojams spręsti iškilusias organizacines, ugdymo(si), lankomumo 

problemas. 

 50. Progimnazijos tėvų komitetą kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasių mokinių 

tėvai balsų dauguma savo klasės susirinkime. 

 51. Progimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės 

planuoja ir organizuoja pedagogų metodinę veiklą ir užsiėmimus, kultūrinės veiklos renginius, 

vykdo pedagogų gerosios patirties sklaidą, rengia ir įgyvendina įvairaus pobūdžio projektus. 

Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: 

planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei pasiekimus, 

kuriuos mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, 

nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su 

Progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir progimnazijos pažangos. Metodinė 

taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje, teikia Progimnazijos 

direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo 

įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 

 52. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei 

grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja  ir  
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koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Progimnazijos metodinės tarybos nariai yra 

metodinių grupių vadovai. Metodinės tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,  JŲ  DARBO APMOKĖJIMO 

TVARKA IR ATESTACIJA 

 

 53.  Darbuotojai į darbą Progimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

 54. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 55. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui 

specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

VII. PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR 

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR PROGIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

 56. Progimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja 

juo pagal įstatymus Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

 57. Progimnazijos lėšos: 

 57.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir 

Kėdainių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 

 57.2. pajamos už teikiamas paslaugas; 

 57.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais 

būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

 57.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

 58. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 59. Progimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

 60. Progimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta  tvarka. 

61. Valstybinę švietimo teikėjų veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir mokslo ministerija. 

62. Progimnazijos veiklos priežiūrą atlieka savininko teises ir pareigas įgyvendinanti 

institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 63. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, 

kurioje skelbiami pranešimai, visuomenė informuojama apie Progimnazijos veiklą. 

 64. Progimnazijos nuostatus, jų pakeitimus tvirtina Kėdainių rajono savivaldybės taryba. 

 65. Progimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, 

Progimnazijos direktoriaus ar Progimnazijos tarybos iniciatyva. 

 66. Progimnazija registruojama teisės aktų nustatyta  tvarka. 

 67. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

     

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2015  m. sausio 8 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu  

(protokolas Nr. IL- 3) 


