
PATVIRTINTA 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos  
2013 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. TS-2.15 

 

ROKIŠKIO  R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS  

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Rokiškio r. Juodupės gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Rokiškio r. 

Juodupės gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises 
ir pareigas gyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirt , mokymo 
kalbą ir mokymo formas, veiklos teisin  pagrindą, srit , rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, 
mokymosi pasiekimus teisinančių dokumentų išdavimą, Gimnazijos teises ir pareigas, veiklos 

organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo 
tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. 

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas – Rokiškio r. Juodupės gimnazija, trumpasis 

pavadinimas – Juodupės gimnazija. Gimnazija registruota Juridinių asmenų registre, kodas 
190249696. 

3. Mokyklos istorija. Mokykla steigta 1927 m. (šaltinis – rašai dokumentuose, esančiuose 
archyve). 1994 m. spalio 21 d. - Rokiškio r. Juodupės gimnaziją (šaltiniai – 1997 m. gegužės 30 d. 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijos nutarimas Nr. 36, 1998 m. gruodžio 
28 d. Lietuvos Respublikos Panevėžio apskrities viršininko administracijos registravimo 
pažymėjimas A Nr. 002438, 2005 m. balandžio 22 d. Valstybės monės Registrų centro Panevėžio 
filialo išduotas Registravimo pažymėjimas Nr. 054404).  

4. Teisinė forma – biudžetinė staiga. 
5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla. 
6. Savininkas – Rokiškio rajono savivaldybė, kodas 188772248, adresas: Respublikos g. 94, 

LT-42136, Rokiškis. 
7. Savininko teises ir pareigas gyvendinanti institucija - Rokiškio rajono savivaldybės taryba, 

kodas 188662549, adresas: Respublikos g. 94 – 303, LT 42136, Rokiškis. 
8. Rokiškio rajono savivaldybės taryba: 
8.1.  tvirtina Gimnazijos nuostatus; 

8.2.  priima sprendimus dėl Gimnaziją finansuojančių programų; 
8.3.  priima sprendimą dėl Gimnazijos reorganizavimo, vidaus struktūros pertvarkos ar 

likvidavimo; 

8.4.  priima sprendimą dėl Gimnazijos buveinės pakeitimo; 
8.5.  nustato didžiausią leistiną etatų skaičių; 
8.6.  tvirtina Direktoriaus metinę veiklos ataskaitą; 
8.7.  sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių staigų statyme ir kituose statymuose 

jos kompetencijai priskirtus klausimus. 

9. Gimnazijos buveinė – P. Cvirkos g, 16, Juodupė, LT-42454, Rokiškio r. 

10.  Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. 

11.  Mokyklos tipas – gimnazija, kodas 3125. 

12.  Gimnazijos pagrindinė paskirtis – bendrosios paskirties mokykla. 

13.  Mokymo kalba – lietuvių. 
14.  Mokymosi formos: grupinio ir pavienio mokymosi formos. 

15. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, savarankiškas.  
16.  Vykdomos švietimo programos: pradinio, pagrindinio ir akredituota vidurinio ugdymo 

bei neformaliojo švietimo.  
17.  Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus teisinantys dokumentai: Mokymosi 

pasiekimų pažymėjimas, Pradinio išsilavinimo pažymėjimas, Pradinio ugdymo pasiekimų 
pažymėjimas, Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, 



Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, Pažymėjimas, Brandos atestatas, Brandos atestato priedas, 

Brandos atestato (diplomo) priedas, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas. 
18. Gimnazija turi neformaliojo švietimo skyrių. 
19.  Gimnazija yra viešas juridinis asmuo, gyvendinantis valstybės ir savivaldybės funkcijas. 

Turi antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos 
Respublikos registruotuose bankuose. Turi paramos gavėjo statusą. Savo veiklą grindžia Lietuvos 
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo 
statymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro sakymais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 

 

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 
MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

20. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas. 
21. Gimnazijos veiklos rūšys:  
21.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20; 

21.2. kitos veiklos rūšys: 
21.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

21.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

21.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 
21.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52; 
21.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59; 
21.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 
21.3. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

 21.3.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 
 21.3.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90; 
 21.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20; 

 21.3.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01; 
 21.3.5. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; 
 21.3.6. kitas niekur kitur nepriskirtas, keleivių sausumos transportas, kodas 49.39; 
 21.3.7. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, 

kodas 88.99; 

 21.3.8. kompiuterių nuoma, kodas 77.33.10; 
21.3.9. spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1; 

 21.3.10. sporto renginių eksploatavimas, kodas 93.11; 
 21.3.11. muziejų veikla, kodas 91.02; 

21.3.12. kraštovaizdžio tvarkymas, kodas 81.30. 
22. Gimnazijos ilgalaikiai tikslai: 

22.1. išugdyti kiekvienam mokiniui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu 
žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi, išlavinti dabartiniam gyvenimui 
svarbius jo komunikacinius gebėjimus, padėti sisavinti žinių visuomenei būdingą informacinę 
kultūrą, užtikrinant valstybinės kalbos, užsienio kalbų ir gimtosios kalbos mokėjimą, informacin  
raštingumą, taip pat šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo 
gyvenimą ir sveikai gyventi; 

2.2. nustatyti mokinio kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam sigyti kompetencijų ir (ar) 
kvalifikaciją, atitinkančią šiuolaikin  kultūros bei technologijų lyg  ir padedančią jam sitvirtinti ir 
sėkmingai konkuruoti tolydžiai kintančioje darbo rinkoje, perteikti technologijų, ekonomikos ir 
verslo kultūros pagrindus, būtinus šalies ūkio pažangai, konkurencingumui bei darniai raidai 
laiduoti, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą; 

22.3. perteikti mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, Europos ir pasaulio 
humanistinės kultūros tradicijas ir vertybes, laiduoti sąlygas mokinio brandžiai tautinei savimonei, 



dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis, taip pat garantuoti tautos, krašto 
kultūros tęstinumą, jos tapatybės išsaugojimą, nuolatin  jos vertybių kūrimą, puoselėti krašto 
atvirumą ir dialogiškumą; 

22.4. sudaryti sąlygas mokiniui gyti demokratijos tradicijas kūnijančius pilietinės ir politinės 
kultūros pagrindus, išplėtoti gebėjimus ir patirt , būtiną mokiniui, kaip kompetentingam Lietuvos 
Respublikos piliečiui, Europos ir pasaulio bendrijos, daugiakultūrės visuomenės nariui. 

23. Gimnazijos  uždaviniai: 
23.1. formuoti ir gyvendinti ugdymo turin  pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintus Bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, 

Bendrąsias programas. Paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, kitų teisėtų vaikų atstovų) poreikių 
vairovės, derinti ugdymo turin , siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą; 

23.2. nuolat stebėti ir ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jiems tobulėti, 
pagal šiandienos ir ateities aktualijas, formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti reikiamą 
pagalbą; 

23.3. užtikrinti sveiką ir saugią  ugdymo(si) aplinką; 
23.4. stiprinti Gimnazijos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtra, nuolat siekti 

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirt , kurti švietėjišką informavimo sistemą mokinių 
tėvams (globėjams, kitiems teisėtiems vaikų atstovams); 

23.5. kurti Gimnazijos, kaip vietos bendruomenės, švietimo vertybinių nuostatų formavimo 
židin . 

24. Vykdydama jai pavestus uždavinius Gimnazija atlieka tokias funkcijas: 

24.1. vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis Bendrosiomis programomis, 

atsižvelgdama  bendruomenės reikmes, taip pat mokinio poreikius ir interesus, konkretina, 

diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turin ; 
24.2. rengia pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo mokinių švietimo 

programas; 

24.3. vykdo, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, neformaliojo mokinių švietimo 
programas, mokymo sutartyse sutartus sipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą; 

24.4. išduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir neformaliojo 

švietimo pasiekimus teisinančius dokumentus Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 
24.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 

dorovin , tautin , pilietin  sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, 
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

24.6. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, 
ugdo karjerai bei taiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemones; 

24.7. atlieka pirmo lygio mokinių specialiųjų poreikių vertinimą, skiria specialųj  ugdymą 
teisės aktų nustatyta tvarka; 

24.8. organizuoja tėvų (globėjų, kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų apmokamas 

papildomas paslaugas (išvykas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka; 
24.9. sudaro sąlygas nuolat tobulėti, kad būtų pasiektas toks Gimnazijos mokytojų 

bendruomenės lygis kai kritin  pagrindą sudaro reflektuojantys ir kokybiškai dirbantis mokytojai; 
24.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką; 
24.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams gyvendinti reikiamą materialinę bazę, 

vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais mokyklų aprūpinimo standartais; 
24.12. organizuoja mokinių maitinimą, Gimnazijos mokinių poils ; 

24.13. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą Švietimo ir mokslo ministro 

nustatyta tvarka; 

24.14.  organizuoja neformaliojo švietimo būrelių veiklą ir kitus renginius; 
24.15.  rūpinasi mokinių užimtumu; 
24.16.  bendradarbiauja su socialiniais partneriais; 

24.17. bendradarbiauja su kitomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu 
organizuoja seminarus, diskusijas ir kt.; 



24.18. užtikrinant sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Gimnazijoje ir lauko 

sklypo aplinkoje vartoti tabaką, alkohol  ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis; 
platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų 
patekimą  Gimnaziją; 

24.19.  organizuoja mokinių pavėžėjimą  ją ir iš jos teisės aktų nustatyta tvarka.  
25. Atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas. 

 

III. GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

26. Gimnazija, gyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 
funkcijas, turi teisę: 

26.1. parinkti ugdymo ir mokymo metodus bei mokymosi būdus; 
26.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius; 

26.3. bendradarbiauti su veiklai takos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

26.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 
26.5. stoti ir jungtis  asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 
26.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 
27. Gimnazija, gyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi pareigas: 

27.1. užtikrinti kokybišką pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bei neformaliojo 

švietimo programų vykdymą; 
27.2. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo(si) sąlygas; 
27.3. užtikrinti saugią, sveiką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems 

pročiams aplinką. 
 

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

28.  Gimnazijos veikla organizuojama pagal: 

28.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strategin  planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos 

taryba ir  savivaldybės vykdomoji institucija ar jos galiotas asmuo; 

28.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metin  veiklos planą, kuriam yra pritarusi 
Gimnazijos taryba; 

28.3. iki ugdymo proceso pradžios direktoriaus patvirtintus Gimnazijos ir neformaliojo 

švietimo skyriaus ugdymo planus, kurių projektai turi būti suderinti su Gimnazijos taryba ir 

Rokiškio rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos galiotu asmeniu. 

29. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuris skiriamas  pareigas atviro konkurso būdu ir 
atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Jo pareigybės aprašymą tvirtina Rokiškio rajono 
savivaldybės vykdomoji institucija. 

30. Direktorius atsakingas ir pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai ir Rokiškio 
rajono savivaldybės vykdomajai institucijai. 

31. Direktoriui, pažeidusiam darbo drausmę, Lietuvos Respublikos statymų nustatyta 
tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

32. Direktorius: 

32.1. vadovauja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, švietimo programų 
projektų rengimui, jas tvirtina,  vadovauja jų vykdymui; 

32.2.  suderinęs su Rokiškio rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jo galiotu 
asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktūrą, Gimnazijos pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto  
didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

32.3. nustato Gimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, Gimnazijos 

struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis; 



32.4. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina pareigybes ir jų aprašymus, pareiginius bei 
tarifinius atlyginimus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais 

susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka; 
32.5. priima mokinius Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro 

Mokymo sutartis; 

32.6. vadovaudamasis statymais ir kitais teisės aktais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse 
nustato darbuotojų teises, pareigas, atsakomybę, mokinių elgesio taisyklėse – mokinių teises, 
pareigas ir atsakomybę; 

32.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymo(si) ir 

darbo sąlygas; 
32.8. organizuoja Gimnazijos veiklos kokybės sivertinimą, rūpinasi materialiniais, 

intelektiniais, finansiniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą; 
32.9. leidžia sakymus ir kontroliuoja jų vykdymą; 
32.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes; 
32.11.  sudaro sąlygas darbuotojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijai kelti; 
32.12. skatina mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų (toliau Mokytojai) metodinę veiklą, 

organizuoja atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 
32.13. sudaro Gimnazijos vardu sutartis; 

32.14. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą; 
32.15. valdo, naudoja Gimnazijos turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka, 

vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;  
32.16.  inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

32.17. garantuoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, kitais teisėtais mokinių 
atstovais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Gimnazijai teikiančiomis  staigomis, teritorinėmis 
policijos, socialinių paslaugų, sveikatos staigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis 
institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje; 

32.18.  atstovauja Gimnazijai kitose institucijose; 

32.19. dal  savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti skyrių ir poskyrių 
vedėjams; 

32.20.  vykdo kitas teisės aktų ir pareigybės aprašymo nustatytas funkcijas. 
33. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos statymų ir kitų teisės aktų 

laikymąsi  Gimnazijoje, už demokratin  Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą, 
tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Gimnazijos tikslo ir uždavinių gyvendinimą, Gimnazijos 

veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą mokinio minimalios priežiūros  priemonių gyvendinimą. 
34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos 

direktorius gali organizuoti Mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su 
nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

 

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA 

 

35. Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti lygiomis dalimis 

mokinių, jų tėvų (globėjų, kitų teisėtų mokinių atstovų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems 
mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. 

36. Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, statymais, 
po statyminiais aktais ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos dokumentais, 

Gimnazijos nuostatais, Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos dokumentais. 

37. Gimnazijos tarybą sudaro 15 narių: 5 tėvai, 5 mokytojai ir 5 mokiniai. 

38. Nariai  Gimnazijos tarybą renkami kas dveji metai, spalio mėnes . Tėvus  (globėjus, 
kitus teisėtus mokinių atstovus)  deleguoja Visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų 
taryba, mokinius – Mokinių seimas. 



39. Tarybos nar  gali atšaukti j  rinkę atstovai ir  jo vietą išrinkti naują nar . Išvykus 
Gimnazijos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės susirinkime. 

40. Gimnazijos tarybos priimti sprendimai yra privalomi visai Gimnazijos bendruomenei. 

41. Gimnazijos tarybos nuostatai keičiami Gimnazijos tarybos sprendimu. 

42. Gimnazijos tarybos funkcijos: 

42.1. svarsto Gimnazijos veiklos perspektyvą ir pagrindines darbo kryptis, teikia siūlymus dėl 
Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų gyvendinimo priemonių; 

42.2. pritaria Gimnazijos nuostatų, strateginio plano ir metinio veiklos plano, darbo tvarkos 
taisyklių, mokinių elgesio taisyklėms ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentų 
projektams, kuriuos teikia direktorius; 

42.3. teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar 
papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo; 

42.4. inicijuoja Gimnazijos bendruomenės, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą; 
42.5. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui 

dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo; 
42.6. teikia siūlymus Rokiškio rajono savivaldybės tarybai ar jos galiotai institucijai, 

Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo; 
42.7. svarsto mokytojų, tėvų (globėjų, kitų teisėtų mokinių atstovų) Gimnazijos savivaldos 

institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui; 

42.8. teikia siūlymus formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius 

išteklius; 
42.9. deleguoja atstovus  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas; 
42.10. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais 

klausimais. 

43. Gimnazijos tarybos darbo organizavimas:  

43.1. Gimnazijos taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija, grindžianti savo 
veiklą demokratijos principais. 

43.2. Gimnazijos tarybos pirmininką renka tarybos nariai atviru balsavimu, balsų dauguma. 
Gimnazijos tarybos pirmininku negali būti Gimnazijos direktorius ir Gimnazijoje dirbantis 

mokytojas. 

43.3. Tarybos nario galiojimai nutrūksta, kai pasibaigia galiojimo laikas, kai jis nebegali eiti 
savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripaž stamas neveiksniu arba kai jo elgesys 

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. 

43.4. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių ir yra 

atstovaujamos visos šalys. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti 

parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio 
pradžios. 

43.5. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie yra teisėti, jei 
neprieštarauja teisės aktams. 

43.6. Gimnazijos tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą 
reglamentuojantiems dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo. 

43.7. Gimnazijos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Esant 
reikalui gali būti sušauktas neeilinis posėdis. 

43.8. Gimnazijos tarybos nariai gali rinktis ir atskirai spręsti tik jiems rūpimus klausimus. 
Savo pasiūlymus ir nutarimus pateikia visai Tarybai. 

43.9. Be tarybos narių  posėd  gali būti kviečiami socialiniai partneriai, rėmėjai, 
bendruomenės nariai, nesantys Gimnazijos tarybos nariais. 

43.10. Tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos rinkusiems 
Gimnazijos bendruomenės nariams. 

43.11. Taryba palaiko ryšius su Rokiškio rajono savivaldybės, kitų mokyklų, neformaliojo 
švietimo staigų savivaldos organais, visuomeninėmis organizacijomis. 



44. Gimnazijos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad Mokyklos tarybos 
sprendimai prieštarauja statymams ar kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės 
aktams, siūlo Gimnazijos tarybai juos svarstyti iš naujo. Gimnazijos tarybai atsisakius, ginčas gali 
būti sprendžiamas statymų nustatyta tvarka. 

45. Tarybos reorganizavimas ir likvidavimas. 

45.1. Mokyklos taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 tarybos narių, likviduojant Gimnaziją. 

45.2. Gimnazijos tarybą galima reorganizuoti pasikeitus Gimnazijos nuostatų reikalavimams, 
reorganizuojant Gimnaziją. 

46. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų, 
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, skyrių 
vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai bei švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti 
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

47. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius. Pirmame Mokytojų tarybos 
posėdyje atviru balsavimu išrenkamas  sekretorius. 

48. Posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip 
vieną kartą per pusmet . Prireikus gali būti sušauktas neeilinis posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame 
dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. 

48.1.  Posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus 
klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.  
Mokytojų tarybos posėdžius pagal poreik  gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai.  

48.2.  Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių tarybos narių balsų 
dauguma.  

48.3.  Mokytojų taryba: 
48.3.1. svarsto ugdymo programų gyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, 

ugdymo planavimą, ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės 
veiklos tobulinimo būdus; 

48.3.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano gyvendinimo, 
mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo; 

48.3.3. sprendžia socialinės paramos, prevencinės veiklos, poilsio klausimus; 
48.3.4. analizuoja ugdymo planų, Gimnazijos veiklos ir ugdymo programų realizavimą; 
48.3.5. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, 

fiksavimo bei panaudojimo tvarką; 
48.3.6.  apsvarsto ugdymo turinio dal , atitinkančią Gimnazijos veiklos kryptis ir regiono 

švietimo nuostatas;  
48.3.7.  kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe, 

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus; 

48.3.8.  sprendžia kitus su mokinių ugdymo(si) ir veikla susijusius klausimus; 

48.3.9.  deleguoja atstovus  Gimnazijos tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos komisiją; 

48.3.10.  priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus 

teikiamais, klausimais. 

48. Gimnazijoje veikia klasių tėvų (globėjų, kitų mokinių teisėtų atstovų) komitetai, kurie: 
48.1. metų pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasės tėvų (globėjų, kitų mokinių teisėtų 

atstovų) susirinkimui; 
48.2. aptaria su klasės vadovu mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, 

maitinimo ir kitus ugdymo(si) klausimus; 

48.3. padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti ugdymą 
karjerai; 

48.4. deleguoja atstovus  Gimnazijos tarybą; 
48.5. inicijuoja paramos Gimnazijai teikimą; 
48.6. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir direktoriui. 



48. Gimnazijos metodinė veikla – Mokytojų, vadovų (direktorius, skyrių vedėjai) bei kitų 
pedagoginių specialistų organizuota veikla, skirta kvalifikacijai ir praktinei veiklai tobulinti, 

keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine bei dalykine informacija. 
48.1. Gimnazijoje veikia metodinės grupės ir Gimnazijos metodinė taryba. Veikla teisinama 

bei reglamentuojama Gimnazijos direktoriaus patvirtintuose Gimnazijos metodinės veiklos 
nuostatuose. 

48.2. Gimnazijos metodinių grupių ir Gimnazijos metodinės tarybos veiklą koordinuoja 
Ugdymo skyriaus vedėjas, vadovaudamasis Gimnazijos ir Gimnazijos metodinės veiklos nuostatais.  

49.  Metodinės veiklos tikslai ir uždaviniai. 
49.1. Tikslas – siekti nuolatinio Mokytojų profesinės kompetencijos augimo, tenkinant 

Mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius ir, užtikrinti veiksmingą, efektyvų ugdymo procesą; 
49.1.1. uždaviniai:  
49.1.1.1. užtikrinti Mokytojų bendradarbiavimą, perteikiant pedagogines ir metodines 

naujoves, dalijantis gerąja pedagogine patirtimi;  
49.1.1.2. skatinti Mokytojų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai; 
49.1.1.3. nuolat tirti, analizuoti ir apibendrinti veiklos pasiekimus ir problemas. 

49.2. Metodinės tarybos, metodinių grupių veiklai vadovauja išrinkti pirmininkai. 
50. Mokinių savivalda: Gimnazijoje yra Mokinių seimas, mokinių Prezidentas, Klasių 

mokinių komitetai. 
50.1. Mokinių seimas – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių 

interesams, kurios struktūrą tvirtina, veiklos nuostatus aprobuoja Mokinių konferencija. 
50.2. Mokinių seimo nuostatus tvirtina Gimnazijos direktorius. 

50.3. Mokinių seimas formuojamas: 

50.3.1. Mokinių seimo nariai renkami slaptu balsavimu iš 8- tų ir I – IV gimnazijos klasių 
mokinių, laisva valia pareiškusių norą dalyvauti Mokinių seimo veikloje; 

50.3.2. mokinių Prezidentas išrenkamas iš Mokinių seimo slaptu 5 – IV klasių Gimnazijos 
mokinių balsavimu; 

50.3.3. klasės komitetą renka klasės mokinių susirinkimas; 
50.4. Mokinių seimo funkcijos: 
50.4.1. atstovauja visoms Gimnazijos mokinių grupėms, gina jų interesus ir teises; 
50.4.2. rengia ir derina su Gimnazijos administracija Mokinių seimo veiklos planą; 
50.4.3. koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, organizuoja mokinių 

laisvalaik , socialinę, visuomeninę, pilietinę veiklą ir paramą Gimnazijai; 
50.4.4. priima sprendimus dėl mokinių konferencijos ir susirinkimų sušaukimo; 
50.4.5. inicijuoja ir mokinių vardu pasirašo susitarimus su Gimnazijos administracija bei 

kitomis Gimnazijos savivaldos institucijomis, su kitų mokyklų bei šalies mokinių savivaldos 
institucijomis, jaunimo organizacijomis; 

50.4.6. dalyvauja Gimnazijos darbo grupėse; 
50.4.7. vykdo prevencinę veiklą; 
50.4.8. informuoja Gimnazijos mokinius apie Mokinių seimo veiklą. 
51. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis  

vairių interesų grupių (Mokytojų, tėvų (globėjų, kitų teisėtų mokinių atstovų) asociacijas, 
organizacijas, sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose numatytus uždavinius ir funkcijas. 

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 
ATESTACIJA 

 

52. Darbuotojai  darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

53. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos statymų ir kitų teisė 
aktų nustatyta tvarka. 



54. Gimnazijos direktorius, skyrių vedėjai, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys 
specialistai atestuojami ir kvalifikaciją  tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka. 

 

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS 
VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

55. Gimnazija valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo 

Lietuvos Respublikos statytų, kitų teisės aktų ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta 
tvarka. 

56. Gimnazijos lėšų šaltiniai: 
56.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir 

Rokiškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 
56.2. pajamos už teikiamas paslaugas; 
56.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais 

perduotos lėšos, tikslinės paskirtos lėšos pagal pavedimus; 
56.4. kitos teisėtu būdu gytos lėšos. 
57. Gimnazija yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos statymų nustatyta tvarka. 
58. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

59. Gimnazijos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka. 
60. Gimnazijos veiklos priežiūrą atlieka Švietimo ir mokslo ministerija ir Savivaldybės 

vykdomoji institucija. 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         61. Gimnazija informaciją apie vykdomas, formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų 
pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, 
svarbiausius gimnazijos išorinio vertinimo rezultatus, tradicijas ir pasiekimus skelbia viešai.  
        62. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų numatytus reikalavimus. 
Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti 
viešai, skelbiami staigos interneto svetainėse, prireikus teisės aktų nustatyta tvarka staigos 
savininko teises gyvendinančios institucijos interneto svetainėje. 
        63. Gimnazijos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, suderintus su Gimnazijos taryba, tvirtina 
Rokiškio rajono savivaldybės taryba. 
        64. Gimnazijos nuostatai keičiami ir papildomi Rokiškio rajono savivaldybės tarybos, 
direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva. 

        65. Gimnazija registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 
        66. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.  

        67. Klausimai, neaptarti šiuose nuostatuose, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
švietimo statymu, kitais statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir 

mokslo ministro sakymais ir kitais teisės aktais. 

____________________________  

PRITARTA 

Rokiškio r. Juodupės gimnazijos tarybos 

2013 m. sausio 14 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu  (protokolo Nr. S1-1) 


