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PATVIRTINTA
Vilniaus miEsto savivaldybes tarybos
2022m. gruodZio 14 d.

sprendimuNr. 1-1674

BIUDZETINES ISTAIGOS
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJAUS

NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos licejaus

nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos

licejaus (toliau - Licejus) teising form4, priklausomybg, savininkq, savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4, buveing, Licejaus grupg, tip4, paskirti, mokymo kalbas ir mokymo

formas, teisini veiklos pagrind4, sriti, r[Sis, tikslE, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus

iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Licejaus teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4,

savivaldq, darbuotojq priemim4 i darbq ir atleidimq i5 jo, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4,

ld5as, j,l naudojimo tvarkq ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo,

pertvarkymo, struktfiros pertvarkos tvark4.

2. Licejus yra vieSasis juridinis asmuo, turintis savo antspaud4 su Vilniaus miesto

savivaldybes herbu ir savo pavadinirnu, atsiskaitom4j4 ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito istaigose, atributik4. Savo veikloje Licejus

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinemis

sutartimis, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Vilniaus miesto

savivaldybes teises aktais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

3. Licejaus oficialusis pavadinimas - Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos

licejus, trumpasis pavadinimas - VGTU inZinerijos licejus. Licejaus skyriaus pavadinimas -
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos licejaus Dvardioniq skyrius (laikinai

neveikia). Licejus iregistruotas Lietuvos Respublikos juridiniq asmenll registre asmens kodu

I 9000 I 843.

4. Licejus ikurtas Vilniaus miesto darbo Zmoniq deputatq tarybos Vykdomojo komiteto

pirmininko 1963 m. liepos 5 d. potvarkiu Nr. 305 isteigus Vilniaus 22-qyq viduring mokykl4.

Vilniaus miesto tarybos pirmininko 1993 m. kovo 4 d. potvarkiuNr. 13 mokyklai suteiktas Vilniaus

Mikalojaus Dauk5os vidurines mokyklos pavadinimas. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2013
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m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-1058,,Del sutikimo reorganizuoti Vilniaus Dvardioniq prading

rnokykl4" prie Vilniaus Mikalojaus Dauk5os vidurines mokyklos prijungta Vilniaus Dvardioniq

pradine mokykla. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 17 d. isakymu

Nr. 764 ,,Del Vilniaus Mikalojaus Dauk5os vidurines rnokyklos vidurinio ugdyrno programos

akreditacijos" buvo akredituota Vilniaus Mikalojaus Dauk5os vidurinio ugdymo programa. Vilniaus

miesto savivaldybes tarybos 2015 m. rugpjldio 26 d. sprendimu Nr. 1-147 ,,Del Vilniaus Mikalojaus

Dauk5os vidurines mokyklos (struktflros) perlvarkos" Vilniaus Mikalojaus DaukSos vidurine

rnokykla perlvarkyta i gimnazijq ir jai suteiktas pavadinimas - Vilniaus inZinerijos licejus. Vilniaus

miesto savivaldybes tarybos 2021 m. spalio 6 d. sprendimu Nr. 1-1155 ,,Del nekilnojamo tutto

Nernendines pl. 16 perdavimo B{ Vilniaus Gedimino technikos universiteto inZinerijos licejui

patikejimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo" buvo perduotas iki 2041 m.liepos 26 d. Licejui

Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausantis turtas, adresu Nemendines pl. 16.

5. Teisine Licejaus forma - biudZetine istaiga.

6. Licejaus priklausomybe - savivaldybes.

7. Licejaus savininke - Vilniaus miesto savivaldybd, kodas 111109233, Konstitucijos pr. 3,

LT-09601 Vilnius.

8. Licejaus savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Vilniaus miesto

savivaldybds taryba, kuri :

8.1. tvirtina ir keidia Nuostatus;

8.2. priirna sprendirn4 del Licejaus buveinds pakeitimo;

8.3. priima sprendim4 del Licejaus strukt[ros peftvarkos, pertvarkymo, reorganizavimo ar

likvidavimo;

8.4. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidavirno komis,jq i, nutraukia jos

igaliojimus;

8.5. priima sprendirn4 del Licejaus filialo, skyriaus steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

8.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, kituose teises aktuose ir Siuose

Nuo statuose j os kornpetencij ai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami ra5tu.

10. Licejaus veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes adrninistracijos Bendrojo

ugdymo skyrius.

11. Licejaus buveine: pagrindines Licejaus patalpos - Antakalnro g. 120, LT-10200 Vilnius.

12. Lrcejaus grupe - bendrojo ugdymo mokykla.

13. Licejaus istaigos tipas - gimnaz4a.

14. Licejaus paskirtis - gimnazijos tipo inZinerinio ugdyrno rnokykla.

15. Licejus igyvendina Sias ugdyrno programas:
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15. 1 . pradinio ugdymo karlu su inZineriniu ugdymu;

15.2. pradinio ugdymo pritaikyt4 program4 @agal poreiki);

15.3. pradinio ugdymo individualintotqprogramq $agal poreik!);

15.4. pagrindinio ugdymo kartu su inZineriniu ugdymu;

15.5. pagrindinio ugdymo pritaikyt4 programq (pagal poreiki);

15.6. pagrindinio ugdymo individualizuotqprogram4 fuagal poreiki);

15.7. vidurinio ugdymo kaftu su inZineriniu ugdymu;

15.8. vidurinio ugdyrno pritaikytE program4 (pagal poreiki);

15.9. vaikqneforrnaliojo Svietimo.

16. Mokymo kalba- lietuviq.

17. Mokymo formos - grupinio mokymosi ir (ar) pavienio mokymosi.

18. Licejaus mokymo proceso organizavimo bUdai - kasdienis, savarankiSkas, nuotolinis.

Gali b[ti taikorni keli mokymo proceso organizavimo budai.

19. Licejaus mokiniams i5duodami Sie mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

19. 1 . mokymosi pasiekimq pazymej imas;

19 .2. pradinio iSsilavinimo paZymej imas;

1 9. 3. pradinio ugdyrno pasiekirnq pazyrnej imas ;

19.4. palymejimas;

19.5. pagrindinio ugdymo pasiekimq pazymejirnas;

19.6. pagrindinio iSsilavinimo paZymejimas;

19.7. brandos atestatas ir jo priedas;

19.8. paLyma.

II SKYRIUS
LICEJAUS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS,VLOIVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANTTTT DOKUMENTU ISDAVIMAS

20. Licejaus veiklos sritis - Svietirnas. Veiklos r[Sys (nustatytos pagal Ekonomines veiklos

r[Siq klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,Ddl Ekonominds veiklos ruSiq

klasifi katoriaus patvirtinimo") :

20.1. pagrindines Svietimo veiklos rfiSys:

20.1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.1.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

20.1.3. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;

20.2. kitos Svietimo veiklos rii5ys:

20.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;



4

20.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 95.52;

20.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;

20.2.4.Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas g5.60;

20.3. kitos veiklos r[Sys:

20.3.1, vaikq poilsio stor.yklq veikla, koclas 55.20.20.

20.3.2. kitq rnaitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

20'3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojarnojo tufto nuoma ir eksploatavimas, kodas 6g.20;
20.3.4. inZinerine-technologine veikla, kodas 7 l.l2.l0;
20.3.5. kita zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas g6.90.10;

20.3.6. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas gg.9l;

20.3.7 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .01 .

21' Licejaus veiklos tikslas - teikti valstybinius standaftus atitinkanti pradini kaftu su

inZineriniu ugdymu, pagrindini kartu su inZineriniu ugdymu ir vidurini kartu su inZineriniu ugdymu
iSsilavinim4, laiduoti asmening, sociokulturing, tauting, pilieting brand4, plataus konteksto
bendrqsias ir dalykines kompetencijas, profesiniq kompetencijq pradmenis, sukufti mokiniams
tinkamas s4lygas brgsti kurybingomis asmenybdmis, perimandiornis teorinius realybes
transformavimo pagrindus, gebandiomis igyti inZinering kompetencijE, taikandiornis inzinering
k[rybq postmodernaus pasaulio procesams paZinti, kufti ir valdyti.

22. Licejaus veiklos uZdaviniai:

22.1. pradinio ugdymo kartu su inZineriniu ugclymu:

22.1.1. uZtikrinti kokybiskE pradinio ugdymo programos igyvendinim4;
22.1.2. sukurti saugiQ, sveikq, moderniq ugdymo (-si) aplink4, b[tin4 rnokiniq kurybinems,

emocinems ir intelektualinems galiorns skleistis;

22'l'3.ugdyrno procese atsiZvelgti i vaiko individualius fizinius, psichologinius,
sociokultlrinius ypatumus, inZinerinius gebe.iirnus;

22'l.4.taikyti ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius
ypatumus, ugdyrno srities specifik4;

22'l '5 ' ugdymo procesE gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZiuros, dorovines ir profesines
kompetencijos nuolatinio augimo nuostatomis;

22'1.6. kurti, konkretinti, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, atitinkanti pradinio
ugdymo karlu su inZineriniu ugdymu tikslus, jaunesniojo mokyklinio amZiaus vaikq raidos
ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus;

22.1.7. skatinti savaranki5k4 mokiniq veikl4, padeti jiems pletoti savo k[rybines galias,
problemq sprendimo ig[dzius naudojant projekting ugdyrno (-si) veikl4 (atliekant projektinius /
kurybinius darbus ir kt.), ugclyrno turini praplediant inZineriniais tyrimais ir sprendimais;
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22.1.8. taikyti ugdandi4, skatinandi4, tausojandi4 psichofizines vaiko galias pradinio ugdymo

karlu su inZineriniu ugdymu tikslus atliepiandi4 vertinimo sistem4;

22).9.teikti formalqjf ir neforrnalqji ugdym4, inZinerinio ugdymo programas igyvendinti

integruoj ant formalioj o ir neformalioj o Svietimo veiklas ;

22.1.10. teikti vaikui bltin4 pedagoging, psichologinE, informacing, specialiqj4 ir kitoki4

pagalbq;

22.1.11. skatinti mokinius ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo

igldZius;

22.2. pagrrndinio ugdyrno kartu su inZineriniu ugdymu:

22.2.L uZtikrinti darni4 prigimtiniq ir inZineriniq rnokinio galiq pletotg, puoseleti jo dvasinE

kult[r4, pilietiSkum4;

,22.z.z.sukufti, sukonkretinti, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, atitinkanti

pagrindinio ugdymo kartu su inZineriniu ugdymu tikslus, ugdymosi poreikius ir interesus;

22.2.3. padeti mokiniams iSsiugdyti kornunikacinius gebejimus, igyti informacinds kultfiros,

kompiuterinio ra5tingumo pagrindus, atitinkandius Siandienio gyvenimo ir ateities poreikius;

22.2.4. padeti rnokiniams atskleisti savo kurybines galias, inZinerinio m4stymo

kompetencijas, praktines veiklos gebejimus ir igldZius, igyti techniniq ir technologiniq procesq

vald)'rno pagrindus, kritinio m4stymo kornpetencijas;

22..2.5.padeti isitraukti iprofesini, sociokultflrinibendruomends gyvenimq;

22.2.6. ugdyti ir stiprinti mokiniq pagarb4 valstybei ir istatymams;

22.2.7. skatinti mokinius ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo

ig[dZius;

22.2.8. skatinti mokinius igyti verslumo pagrindus ir gebejimus, inZinerinio verslo,

ekonominio veiklos pagristumo ir tvarumo kompetencijas;

22.2.9 . ugdyti asmeninds karj eros planavimo ir igyvendinimo ig[dZius;

22.2.10. teikti visaverti i5silavinim4, inZinerini ugdym4 integruojant i formalqii ugdyrnq,

pletoti neformalqji inZinerini ugdym4;

22.3. vrdurinio ugdymo kartu su inZineriniu ugdymu:

22.3.L sukurti, sukonkretinti, individualizuoti ir diferencijuoti ugdyrno turini, atitinkanti

vidurinio ugdymo kartu su inZineriniu ugdymu tikslus, ugdymosi poreikius ir interesus;

22.3.2.sudaryti sqlygas, padedandias mokiniui i5siugdyti atsakornybes, humanizmo ir

demokratijos principais ir vertybemis pagristq doroving ir pilietinE savimong ir nuostat4 vadovautis

Siomis vertybemis savo gyvenime ir veikloje;

22.3.3.pletoti pagrindines asmens galias ir ypad Ziniq visuomends nariui svarbius auk5to

lygmens kritinio m4stymo, problernq sprendirno ir kitokius gebejimus;
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22.3. .pletoti bendravimo gebejimus ir informacing kultlr4 (girntosios ir uZsienio kalbq

mokejim4, kompiuterini ra5tingum4);

22.3.5.ugdyti socialing kultUr4 - bendravimo ir bendradarbiavimo gebejirnus, kornpetencij4,

bftinE darniam sugyvenimui lvairiq socialiniq ir kultUriniq tradicijq visuornendje;

22.3.6. puoseleti pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kumq, susikaupirn4 imtis

atsakomybds, nuostat4 ir gebejim4 mokytis visE gyvenim4, tobuleti;

ZZ.3.7.ugdyti mokiniq kurybiSkum4, gebejirn4 organizuoti veikl4, skatinti lyderyst9,

savaranki5kum4 ir aktyvi4 veikl4;

22.3.8. teikti informacij4 ir rekomendacijas apie profesijas ir studijas;

22.3.g.sudaryti mokiniams galirnybes dalyvauti atvirq durq dienose imonese, Svietimo ir

mokslo istaigose, susitikti su jq atstovais;

22.3.lO.padeti mokiniarns atskleisti savo kUrybines galias, inZinerinio m4stymo

kompetencijas, praktines veiklos gebejimus ir igfidZius, igytr techniniq ir technologiniq procesq

valdymo pagrindus, kritinio m4stymo ir mokymosi vis4 gyvenim4 kornpetencijas;

22.3.11. skatinti mokinius igyti verslumo pagrindus ir gebejimus, inZinerinio verslo,

ekonominio veiklos pagristumo ir tvarumo kompetencijas;

22.3.12. ugclyti asmeninds karjeros planavimo ir igyvendinimo igfidZius.

23. Licejus, igyvendindamas jam pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:

23.1. forrnuoja ugdymo turini ir organizuoja darb4 pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro

patr,'irtintas bendr4sias ugdyrno progralnas, bendrojo ugdymo mokyklq bendruosius arba nustatyta

tvarka suderintus inclividualius ugdyrno planus, uZtikrina ugdymo planq igyvendinim4;

23.2. teises aktq nustatyta tvarka organizuoja stojamuosius egzaminus;

23.3. atsiLvelgdamas i mokiniq poreikius ir interesus, diferencrjuoja ir individualizuoja

ugdymo turini;

23.4. igyvendina specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo kartu su inZineriniu ugdymu prograrnas);

23.5. rcngia pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas papildandiq ir mokiniq

poreikius ir saviraiSkq tenkinandiq dalykq programq modulius;

23.6. rengra neformaliojo Svietimo ir neformaliojo inZinerinio ugdymo programas;

23.7 . pasirenka Siq programll turinio pateikimo formas;

23.8. atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, teikia specialiEi4

pedagoging pagalbq ir specialiEj q pagalbE specialiqiq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqiq

poreikiq mokiniq integruot4 mokymE;

23.g. sudaro sqlygas mokiniarns mokytis kasdieniu, nuotoliniu b[du bei savaranki5kai;
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23.10. vykdo pagrindinio ugdymo programos baigirno pasiekimq patikrinirn4 ir brandos

egzaminus;

23.11. rrykdo profesin! informavimq ir orientavim4, ugdo asmenines karjeros planavimo

ig[d2ius;

23.12. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

23.13. teikia psichologing ir socialinq pedagoging pagalb4;

23.14. vykdo alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vaftojimo, smufto,

patydiq ir diskriminacij os prevencij4;

23.15. atlieka privalom4 rnokymosi kontrolg;

23.16. inicijuoja param4 socialiai rerntinq Seimq vaikams;

23.17 . valdym4 grindZia demokratiniais principais;

23.18. sudaro sElygas mokiniams ugdyti pilieti5kumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje,

savanoriSkoj e veikloj e, skatina mokiniq or ganizacijq veiklE;

23.19. skatina dalyvavirn4 projektuose, olimpiadose, konkursuose, tarptautinese programose,

atlieka ugdymo programose numatytus tyrimus;

23.20. kuria moderni4 inforrnavimo sistem4;

23.21. Licejq kuria kaip vietos bendruomenes kult[ros Zidini, telkiant Licejaus bendruomeng;

23.22. atlieka veiklos kokybes isivertinirn4;

23.23. nnolat kontroliuoja, kaip sutafiyse numatytus isipareigojirnus igyvendina rnokytojai,

valdymo ir pedagogines-psichologines pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, rnokiniai ir Licejaus partneriai;

23.24. Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZilros

priemones, sudaro vaiko gerovds komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4,

Svietimo pagalbos teikim4, saugios ir palankios vaiko ugdyrnui aplinkos kUrim4 ir vykdo kitas su

vaiko gerove susijusias funkcij as;

23.25. mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatyrn4) pageidavirnu, teikia apmokamas

papildornas paslaugas (studijas, bflrelius, ekskursijas ir kt.);

23.26. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 rnaterialing bazq

vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirlintais Svietimo aprlpinimo standarlais;

23.27 . sudaro sqlygas darbuotojams kelti kvalifikacijE;

23.28. vie5ai skelbia infonnacij4 apie Licejaus veikl4 teises akttl nustatyta tvarka;

23.29. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Siuose Nuostatuose nustatytas

funkcijas.

23.30. Licejaus mokiniams mokymosi pasiekirnus iteisinantys dokurnentai i5duodami

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir Svietirno, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka'



III SKYRIUS
LICEJAUS IR JO BENDRUOMENES NARIU TEISES IR PAREIGOS

24. Licejus, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas

funkcijas, turi teisE:

24.1. sudaryti mokymo ir kitas sutarlis;

24.2. ystatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;

243. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bUdus;

24.4. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimu vykdyti neforrnaliojo ugdymo

programas;

24.5. Svietimo, mokslo ir sporlo rninisterijos nustatyta tvarka dalyvauti Salies ir

tarptautiniuose Svietimo proj ektuose;

24.6. teiktr investicijq projektq parai5kas Europos Sqiungos finansinei paramai gauti,

24.7. gautr paramQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

24.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq suteiktomis

teisemis.

25. Licejus, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdarnas jam priskirlas

funkcijas. privalo:

25.1. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkerlandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingierns

iprociams aplinkq;

25,2. telkti geros kokybes Svietimq;

25.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokytno, Svietirno programas;

25.4. palalkyti rySius su vietos bendruomene;

25.5. sudaryti mokymo sutarlis ir vykdyti sutaftus isipareigojirnus;

25.6. sudaryti palankias veiklos sElygas mokykloje veikiandiorns mokinitl ir jaunimo

organizacijoms;

25.7. uLtlkrinti Licejaus vaiko gerovds kornisijos veikl4 igyvendinant teises aktq nustatytus

reikalavimus;

25.8. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises aktuose

nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
LICEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Licejaus veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

26.1. Licdjaus strateginis planas, patvirtintas Licejaus direktoriaus, pritarus Licejaus tarybai

ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui;
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26.2. Licejaus metinis veiklos planas, patvirtintas Licejaus direktoriaus, pritarus Licejaus

tarybai;

26.3. Licejaus ugdymo planas, patvirlintas Licejaus direktoriaus, suderinus su Licejaus taryba

ir Vilniaus miesto savivaldybes r'1'kdornEia institucija ar jos igaliotu asmeniu;

27. kiti Licejaus veiklE reglamentuojantys ir teises aktq nustatyta tvarka parengti, suderinti

ir patvirtinti dokumentai.

28. Licejui vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams ipareigas vie5o konkurso

bldu ir atleidZiamas i5 jq Vilniaus miesto savivaldybes tnero Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka. VieSas konkursas Licejaus direktoriaus pareigorns eiti skelbiamas teises aktq

nustatyta tvarka likus ne maLiaukaip 4 mdnesiams iki Licejaus direktoriaus kadencijos pabaigos,

i5skyrus atvejus, kai Licejaus direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq

kadencijai.

29. Licejaus direktoriumi gali bUti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas

vadovavimo valstybinei ar savivaldybes Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas arba jam

prilygintas vertinimas Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka, jeigu asmuo vienoje

Svietirno istaigoje vadovo pareigas ejo ne maLiau kaip 10 metq. Asmuo priimamas i Svietirno

istaigos vadovo pareigas Svietimo, mokslo ir sporto rninistro nustatyta tvarka, patikrinus jo

gebej irnus atl ikti parei gybes apraSe nustatytas funkcij as.

30. Pasibaigus Licejaus direktoriaus pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali blti skiriamas

be konkurso antrajai kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekvienais metais buvo vertinama labai gerai

ar gerai. Pasibaigus Licejaus direktoriaus kadencijai, jam sutiks, jo igaliojimai pratgsiarni, iki ivyks

vie5as konkursas Licejaus vadovo pareigoms eiti ir bus paskirtas Licejaus direktorius. Licejaus

direktorius, baiggs penkeriq metq kadencijE, turi teisg dalyvauti Licejaus viesame konkurse Licejaus

direktoriaus pareigorns eiti.

31. Jeigu pasibaigus penkeriq rnetq kadencijai Licejaus direktorius, kurio visos metq veiklos

ataskaitos buvo lverlinamos gerai ir labai gerai, atsisako bfiti paskirtas be konkurso antrajai penkeriq

metq kadencijai arba dalyvauti viesame konkurse Licejaus direktoriaus pareigoms eiti ar jo nelaimi,

esant galirnybei, jarn teises aktq numatyta tvarka turi bUti pasillytos iki paskyrimo Licejaus

direktoriumi eitos ar kitos pareigos.

32. Siuose Nuostatuose neaptarti klausirnai, susijg su Licejaus direktoriaus priemimo ir

atleidimo vykdymu, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

33. Direktoriaus kompetencija:

33.1. suderinEs su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo igaliotu

asmeniu, tvirtina darbuotojq pareigybiq s4raSq, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
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33.2. tvirtina Licejaus vidaus struktfir4, nustato Licejaus strukt[riniq padaliniq tikslus,

uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;

33.3. vadovauja Licejaus strateginio plano ir metines veiklos programos rengimui, jq

lgyvendinirnui, organizuoja ir koordinuoja Licejaus veiklE pavestoms funkcijorns rykdyti,

uZdaviniams igyvendinti;

33.4. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo nustatyta tvarka Licejaus tarybos pritarimu

tvirtina strategini ir metini Licejaus veiklos planus;

33.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq

ir atleidLiai5 jo Licejaus darbuotojus, skatina juos, sprendLiadarbo pareigq paZeidimo klausirnus;

33.6. tvirtina mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5yrnus;

33.7. priima mokinius vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisds aktais ir Vilniaus miesto

savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;

33.8. sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

33.9. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais rnokytojq

tarybos pritarimu Licejaus darbo tvarkos taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

33.10. uZ mokinio elgesio normL1 paZeidimq gali skirti mokiniui drausmines auklejimo

poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyrne;

33.1L suderinEs sn darbo taryba ir Licejaus tarybatvirtina Licejaus vidaus tvarkos taisykles;

33.12. sudaro mokiniarns ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

33.13. analizuoja ir vertina Licejaus veiklq, materialinius ir intelektualinius i5teklius;

33.14. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

33.15. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes (metodiniq grupiq pirrnininkai

sudaro metodinE tarybq);

33.t6. prireikus organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi

su nagrinejarnu klausimu, pasitarimus ugclymo turinio formavimo ir ugdyrno proceso organizavimo

klausirnais;

33.17. Licejaus vardu sudaro sutartis Licejaus funkcijorns vykdyti;

33.18. organizuoja Licejaus dokurnentq saugojimE ir valdyrn4 Lietuvos Respublikos teisds

aktq nustatyta tvarka;

33.19. Lietuvos Respublikos teises aktq ir Siq Nuostatq nustatyta tvarka valdo, naudoja

Lice.iaus tur14, le5as ir jornis disponuoja, r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais,

informaciniais i5tekliais, uZtikrina optimalq jq valdymE ir naudojim4;
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33.20. rlpinasi metodines veiklos organizavimu, profesiniu darbuotojq tobulejirnu, sudaro

jierns s4lygas kelti kvalifikacijq, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams - galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

33.21. inicijuoja Licejaus savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

33.22. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal istatym4), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiornis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybornis ir kitomis institucijornis, dirbandiomis vaiko

teisiq apsaugos srityj e;

33 .23 . atstovauj a Licejui kitose institucijose;

33.24, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiarnos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bfitq teisingi;

33.25. uZtikrina racionalq ir taupq IeSq bei turto naudojimE, veiksming4 Licejaus vidaus

kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

33.26. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Licejaus

direktoriaus pavaduotoj ams ;

33.27. kiekvienais metais teikia Licejaus bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie5ai

paskelbia savo metq veiklos ataskait4, parengtq pagal Svietimo, mokslo ir sporto ministro

direktoriaus metq veiklos ataskaitai nustatytus reikalavirnus;

33.28. vykdo kitas teises aktuose, Siuose Nuostatuose ir pareigybes apra5yme nustatytas

funkcijas.

34. Licejaus direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikymqsi

Licejuje, uZ demokratini Licejaus valdym4, bendruomends nariq informavim4, tinkam4 funkcijq

vykdym4, nustatytq Licejaus tikslq ir uZdaviniq igyvendinimE, Licejaus veiklos rezultatus, uL ger1

ir veiksming4 vaiko rninimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinirn4.

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Licejaus

direktorius organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su

nagrinej arnu klausimu, pasitarimus.

36. Licejaus mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes

ir metodine taryba.

37. Licejuje sudaromos rnetodines grupes ir metodind taryba, kurios planuoja ir aptaria

ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstE, mokiniq pasiekimq ir

paZangos vertinimo budus, mokymo (-si) ir ugdyrno (-si) priemones ir patifii, kuriE mokiniai

sukaupia ugdyrno procese, pritaiko ji rnokiniq individualioms reikmdms, nagrineja prakting veikl4,

pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Licejaus strateginiais tikslais, ir

kartu siekia rnokiniq ir mokyklos paZangos.

I
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38. Metoding grupg sudaro to paties ar giminingq mokslq dalykq mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja ir veikl4 organizuoja metodines grupes pirmininkas, i5rinktas grupes nariq slaptu

balsavimu trejiems metams. Metodiniq grupiq posedZiai ir kitos veikloi formos organizuojamos

vadovaujantis veiklos planu arbapagalporeiki. Posedi inicijuoja metodines grupes pirmininkas arba

kuruojantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodine grupe sprendimus (priklausomai nuo

svarstomo klausimo) prii.ma bendru sutarimu ir (ar) paprasta posedyje dalyvaujandiq metodines

grupes nariq balsq dauguma laisvai pasirinktu balsavimo bfldu (atviru ar slaptu). Kiekvienas grupes

narys turi po vienE bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia metodines grupes pirmininko

balsas. Metodines grupes posedZiai protokoluoj ami.

39. Metodines grupes kompetencija:

39.1. planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del

mokomqfq, dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasifllos;

39.2. atrenka, integruoja ir derina dalykq mokymo turini;

39.3. parcnka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria ir naudojim4;

39.4. susitaria del mokiniq pasiekimqfu palangos vertinimo b[d4;

39.5. nagnneja koncentro, srities ar dalyko ugdymo turinio planavimo ir igyvendinimo,

vertinimo ir isivertinimo strategijq sekmingumo ir tobulinimo klausimus;

39.6. konsultuojasi tarpusavyje, su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjr+ poreikiq

mokiniq ugdymo, pedagoginiq problemq sprendimo bfldq ir darbo metodikos;

39.7. aptarta mokiniq elgesio, jq lankomumo gerinimo, mokymosi krUvio optimalumo

klausimus;

39.S. dalijasi vertinga patirtimi, aptaria kvalifikacijos kelimo poreikius, juos derina su

Licejaus veiklos tikslais;

39.9. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su Licejaus ir kitq mokyklq metodinemis

grupemis, teikia si[lymus metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.

40. Metoding taryb4 sudaro Licejaus metodiniq grupiq pirmininkai. Metodinei tarybai

vadovauja metodines tarybos pirmininkas, i5rinktas metodines tarybos nariq slaptu balsavimu

trejiems metams. Metodines tarybos veiklq kuruoja direktoriaus paskirtas direktoriaus pavaduotojas

ugdymui. Metodines tarybos posedZiai ir kitos veiklos formos organizuojamos vadovaujantis

veiklos planu ar pagal poreiki. Posedi inicijuoja metodines tarybos pirmininkas arba Licejaus

direktorius, metodine taryba sprendimus (priklausomai nuo svarstomo klausimo) priima bendru

sutarimu ir (ar) paprasta posedyje dalyvaujandiq metodines tarybos nariq balsq dauguma laisvai

pasirinktu balsavimo b[du (atviru ar slaptu). Kiekvienas tarybos narys turi po vien4 bals4. Balsams
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pasiskirsdius po lygiai, lemia metodines tarybos pirmininko balsas. Metodines tarybos posedZiai

protokoluojami.

41. Metodines tarybos kompetencija:

41.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos kelimo ir

tobulinirnosi poreikius;

41.2. inicrjuoja pedagogikos naujoviq diegimq Licejuje, verlingosios pedagogines patirlies

sklaid4, metodiniq grupiq bendradarbiavim4;

41.3. inicijuoja bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis

or ganizacijomi s, Svietimo p agalbo s i stai go mi s ;

41.4. inicijuoja mokytojq kvalifikacijos tobulinimo seminarus, konferencijas;

41.5. teikia metodinems grupdms siulyrnus del veiklos tobulinimo, Licejaus direktoriui -
suderintus metodiniq grupiq sifllyrnus del ugdyrno turinio formavimo ir jo igyvendinimo bei

gerinimo.

42. Licejuje Svietimo, rnokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka sudaroma ir veikia Vaiko

gerovds komisija, kurios paskirtis - r[pintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota

iasmenybes sekmg, ger4 savijaut4, brand4, individualias vaiko galirnybes atitinkanditrs ugdymo(si)

pasiekimus beipaLang4, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

43. Vaiko geroves komisijq sudaro Licejaus direktorius. { Vaiko geroves kornisijos sudeti

ieina direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugclymui ir nefonnaliajam ugdymui, Svietirno pagalbos

specialistai (socialinis pedagogas, psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, mokytojo

padejejas), tevq (kitq atstovq pagal [statymq) atstovas. I komisijos sudeti gali b[ti itraukti klases

vadovai, mokytojai, sveikatos prieZiuros specialistai, nepilnamediq reikalq inspektoriai. Kornisijos

sekretorius nera jos narys.

44. Vaiko gerovds kornisijos kompetencij4 ir veikl4 apibreLia Licejaus direktoriaus

tvirtinamas Vaiko geroves komisijos darbo reglamentas.

V SKYRIUS
LICEJAUS SAVIVALDA

45. Licejuje veikia Sios savivaldos institucijos: Licejaus taryba, mokytojq taryba, mokiniq

taryba ir tevq komitetas.

46. Licejaus taryba (toliau - ir taryba) yra auk5diausia Licejaus savivaldos institucija. Taryba

telkia Licejaus mokiniq, mokytojq, tevq (kitq atstovq pagal istatymq) bendruomeng, vietos

bendruomenE demokratiniam Licejaus valdymui, padeda sprgsti Licejui aktualius klausimus,

atstovauti teisetiems Licejaus interesams.

47. Tarybqsudaro nelyginis nariq skaidius i5 Licejuje nedirbandiq mokiniq tevq (kitq atstovq

pagal istatymq), mokytojq, mokiniq, Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir vietos

I
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bendruomends atstovq. Tarybos veiklos kadencijos trukme - 3 metai. Tarybos nariq kadencijq

skaidius neribojamas.

48. NutrDkus Licejaus tarybos nario igaliojimams pirrna laiko (nutraukta darbo, mokymosi

sutartis, vaikas nebesimoko Licejuje ar del kitq objektyviq prieZasdiU), i jo viet4 iki veikiandios

tarybos kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose nustatyta tvarka i5renkamas naujas narys,

atstovauj antis mokiniams, tevams, mokytoj ams ar bendruomenei.

49. ltarybq 5 narius renka visuotinis tevq susirinkimas, 5 mokytojus - mokytojq taryba, 5

mokinius - rnokiniq taryba, vienq atstov4 deleguoja Vilniaus Gedirnino technikos universitetas ir

vien4 vietos bendruomends atstov4 deleguoja Licejaus direktorius.

50. Licejaus taryba savo veiklq grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietirno, mokslo ir sporlo rninistro isakymais, savininko

teises aktais, Siais Nuostatais ir Licejaus tarybos nuostatais.

51. Licejaus taryba vadovaujasi humaniSkurno, demokrati5kumo, vieSumo, racionalumo ir

tgstinurno principais.

52. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq, Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq

clauguma. Licejaus direktorius tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario arba prane5ejo

teisernis.

53. Licejaus tarybos priimti nutarimai yra privalomi visai Licejaus bendruomenei.

54. Licejaus direktorius gali teikti i5 naujo svarstyti tuos Licejaus tarybos nutarimus, kurie

prie5tarauj a L ic ej aus veikl4 nustatantiems tei ses aktams.

55. Licejaus tarybos nuostatus tvirtina Licejaus taryba.

56. Licejaus tarybai vadovauja pirmininkas, o jo nesant - pirmininko pavaduotojas.

PirmininkE, pirmininko pavaduotojq renka ir at5aukia Licejaus tarybos nariai.

57. Licdjaus tarybos nari gali at5aukti ji i5rinkusi institucija. I at5aukto nario viet4 iki

veikiandios Licejaus tarybos kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose nustatyta tvarka i5renkamas

naujas narys.

58. Licejaus tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq valdymo

taisykles tvarko Licejaus tarybos sekretorius, i5renkamas i5 Licejaus tarybos nariq balsq dauguma.

59. Licejaus tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba Licejaus tarybos

nutarimu. Licejaus tarybos posedi gali inicijuoti Licejaus administracija (direktorius, direktoriaus

pavaduotoj ai ugdymui).

60. { Licejaus tarybos posedZius gali blti kviediami kitq Licejaus savivaldos institucijq

atstovai, adrninistracija, mokytojai, rnokiniq tevai (kiti atstovai pagal istatym4) ir kiti asmenys.
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61. Licejaus taryba vykdo Sias funkcijas:

61.1. nustato Licejaus veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir mokymo

organizavimo tvark4;

61.2. pritaria Licejaus metiniarn veiklos planui, strateginiam planui, Licejaus darbo tvarkos

taisyklems, ugdymo planui;

61.3. inicijuoja Licejaus bendruomenes ir visuomends bendradarbiavim4, telkia Licejaus

bendruomeng Licejaus uZdaviniams sprqsti, ugdo ir pletoja Licejaus kultur4;

61.4. vertina Licejaus vadovq veikl4, pareik5dama nuomong apie vadovq ketinirnus

atestuotis;

61.5. skiria tevq (kitq atstovq pagal istatym4) atstovus i rnokytojq atestavimo kornisij4;

61.6. teikia sillymq del Licejaus darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo ir globos

s4lygq sudarymo, talkina formuojant Licejaus materialinius ir intelektinius i5teklius;

61.7. prrtaria Licejaus pajamq ir iSlaidq s4matai, anahzuoia [king, finansinq veikl4;

61.8. svarsto nebiudZetiniq le5q kaupimo Licejaus s4skaitoje galimybes, teikia sillymus del

jq paskirstymo ir panaudojimo;

61.9. mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 Licejaus klausimus;

61.10. nagrineja ir veftina Licejaus psichologinio mikroklimato, demokratiniq santykiq

formavim4si, inicijuoja Licejaus, Seimos ir visuomends bendradarbiavim4, analizuoja

bendradarbiavimo galimybes ir patirti, inicijuoja naujas jo formas, teikia sillyrnus Licejaus

vadorrybei;

61.1 1. kiekvienais metais vertina Licejaus direktoriaus metq veiklos ataskaitq ir teikia savo

sprendirnq del ataskaitos Licejaus savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai.

Direktoriaus metq veiklos ataskait4 lvertinusi nepatenkinamati, kreipiasi ! mer4 ir pra5o jo fverlinti

direktoriaus darb4;

61.12. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriarni kitq Licejaus savivaldos institucijq ar

administracij o s kompetencij ai.

62. Licejaus tarybos nariai privalo dalyvauti Licejaus tarybos posedZiuose.

63. Licejaus tarybos nariai turi teisg gauti vis4 inforrnacij4 apie Licejaus veikl4, reikaling4

tarybos nario funkcijoms vykdyti, jei tai neprie5tarauja asmens duomenq ar kitos informacijos

apsaugai.

64. Licejaus taryba gali sustabdyti kitq Licejaus savivaldos institucijq sprendimq

igyvendinimq, kol jq teisingum4 ir teisetumE iStirs kornpetentingos institucijos.

65. Licejaus taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus jos narius rinkusiems

bendruomends nariams.

66. Licejaus tarybos atsiskaitymo formas ir bldus nustato licejaus taryba.

r
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67. Licejaus taryba paleidZiama:

67.1. reikalaujant 213 Licdjaus tarybos nariq;

67.2. i tris posedZius i5 eiles nesusirinkus 2/3 jos nariq;

67.3. likviduojant Licejq.

68. Mokytojq taryba yru nuolat veikianti Licejaus savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdyrno klausimams sprgsti.

69. Mokytojq tarybq sudaro direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Licejuje dirbantys

mokytojai, sveikatos prieZi[ros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas,

bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys, iSskyrus Licejaus

direktoriq.

70. Mokytojq tarybai vadovauja rnokytojq tarybos pirrnininkas - Licejaus direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.

71. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir dokumentq valdymo

taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, iSrenkamas atviru balsavimu balsq daugurna.

72. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213 mokytojq

tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto

po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.

73. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiarni prasidedant ir baigiantis mokslo tnetams, ne rediau

kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali blti su5auktas neeilinis mokytojq tarybos posedis.

74. I mokytojq tarybos posedZius gali bfiti kviediami kitq Licejaus savivaldos institucijq

atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

75. Mokytojq taryba:

75.1. inicijuoja Licejaus kaitos procesus;

75.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

75.3. dalyvauja planuojant Licejaus veiklE;

75.4. svarsto mokymo programq igyvendinim4, ugdymo ir mokyrno rezultatus;

75.5. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo ir

mokymo programas, metodus;

7 5 .6. anahzuoja mokiniq krflvius, nepaZangumo ir nelankymo prieZastis;

75.7. aptaria Svietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo budus,

mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdyrno galimybes;

75.8. priima nutarimus vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporlo ministro patvirtintais

bendraisiais ugdymo planais ir kitais norrniniais teises aktais;

75.9. sprendZia mokiniq kelimo i auk5tesng klasg klausimus;

75.10. atviru balsavirnu renka atstovus iLicejaus tarybq;
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7 5.11. svarsto neformaliojo Svietirno organrzavrmq

75.12. vertina Licejaus vadovq veikl4, pareik5dama nuomong apie vadovq ketinimus

atestuotis;

75.13. teikia Licejaus administracijai, atestacijos komisijai sillymus del mokytojq

kvalifikacijos kelimo;

75.14. analizuoja, kaip Licejus rrykdo veiklos ir ugdymo programas;

75.15. svarsto ir teikia Licejaus tarybai pritarti ugdymo planui ir darbo tvarkos taisyklems.

76. Mokytojq tarybos teisds:

76.1. gauti i5 administracijos visq informacij4 apie Licejaus veikl4;

76.2. dalyvauti kitq Licejaus savivaldos institucijq posedZiuose.

77. Mokytojq taryba nutraukia veikl4likvidavus Licejq.

78. Licejaus mokiniq savivaldos institucijos kuriamos demokratiniais rinkimq principais,

atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, Licejaus veiklos tradicijas.

79. Mokykloje veikia mokiniq taryba.

80. Mokiniq taryba yra nuolat veikianti rnokiniq savivaldos institucija, atstovaujanti visiems

licejaus mokiniams.

81. Mokiniq tarybos veikla yra reglamentuojama direktoriaus isakymu patvirtintu mokiniq

tarybos reglamentu.

82. Mokiniq taryb4 sudaro 8-12 klasiq, savanori5kai iSreiSkg nor4 bUti mokiniq tarybos

nariais, mokiniai, kurie atrenkami motyvacinio pokalbio metu. Ji organizuoja mokiniq tarybos

pirmininkas ir (ar) rnokytojas mokiniq tarybos kuratorius. Po pokalbio galimi tarybos nariai

pristatomi Mokiniq tarybai, kuri balsuodama priima sprendim4 del mokiniq tinkamumo mokiniq

tarybai.

83. Mokiniq tarybos nario kadencijq skaidius neribojamas.

84. Mokiniq tarybai vadovauja Licejaus mokiniq tarybos pirmininkas. Licejaus mokiniq

tarybos pirminink4, pavaduotoj4 ir sekretoriq vieneriems metams renka mokiniq tarybos nariai.

85. Mokiniq taryba:

85.1. pagal kompetencijE inicijuoj air organrzuoja neforrnalqji mokiniq ugdymq, laisvalaiki,

socialinE veikl4 ir param4;

85.2. priima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencijq ar kitokiq

samblriq su5aukimo;

85.3. bendradarbiauja su Licejaus administracija, savivaldos institucijomis, ugdymo

partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos institucijomis;

85.4. inicijuoja mokiniq elgesio taisykliq kurimE ir svarstyrn4;

85.5. padeda organizuoti rfikymo, alkoholizrno ir narkomanijos prevencij4.

I
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86. Mokiniq tarybos veiklos forma - susirinkimai. Susirinkirnus organizuoja mokiniq

tarybos pirmininkas. Mokiniq tarybos susirinkimai yra teiseti, jeigu juose dalyvauja ne maZiau kaip

213 visq nariq. Sprendirnai priimami paprasta balsq dauguma atviru ar slaptu balsavimu,

priklausomai nuo svarstomo klausimo, balsavirnu. Mokiniq tarybos narys turi vien4 balsq. Balsams

pasiskirsdius po lygiai, lernia mokiniq tarybos pirmininko balsas.

87. Mokiniui nutraukus mokymosi sutarli su Licejumi, automati5kai nutruksta jo naryste

Licejaus mokiniq taryboje. Naryste nutraukiama mokiniui savanori5kai pasitraukus i5 mokiniq

tarybos veiklos. I5 mokiniq tarybos pa5alinami nariai, kurie nemotyvuoti ir nesivadovauja mokiniq

tarybos reglamentu bei neatlieka numatytq pareigq.

88. Sprendimas apie narystds nutraukim4 yra priimamas mokiniq tarybos posedyje balsq

dauguma.

89. Tevq komitetas (toliau - Komitetas) - mokyklos savivaldos institucija, vienijanti klasiq

tevq komitetq pirmininkus.

90. Komitet4 sudaro tiek tevq, kiek Licejuje sukomplektuota klasiq.

91. Komiteto nuostatus tvirlina Licejaus direktorius.

92. Nuostatai gali bDti keidiarni ar papildomi Korniteto ar Licejaus vadovybes iniciatyva.

93. Komiteto veiklos forma -kontaktinis arba virlualus susirinkimas, kuriame sprendimai

priirnami paprasta balsq daugurna.

94. Komiteto nariu gali bDti asrruo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietirno

istaigos tikslq. Komiteto nariu negali b[ti Licejaus direktorius, Licejaus direktoriaus pavaduotojas

ugdymui ar fikiui.

95. Komiteto sudeti tvirtina Licejaus direktorius.

96. Komiteto nariq rinkimo tvarka:

96.1. Komiteto nariai (klasiq tevq kornitetq pinnininkai) renkami klases tevq (kitq atstovq

pagal istatym4) susirinkirne atviru balsavimu kiekvienq metq pradZioje;

96.2. Komiteto kadencija - vieni metai;

96.3. Korniteto nario kadencijq skaidius neribojamas;

96.4. pasibaigus Komiteto nario kadencijai, jo igaliojimai nutrlksta, jei jis nera i5renkamas

kitai kadencijai;

96.5. nutrfkus Komiteto nario igaliojimams pirma laiko (nutraukta mokymosi sutarlis, vaikas

nebesimoko Licejuje ar del kitq objektyviq prieZasdiq), i jo viet4 iSrenkamas naujas narys iki

veikiandio Komiteto kadenciios pabaigos Siuose nuostatuose nustatyta tvarka;

97. Komiteto nari gali at5aukti ji iSrinkusios klases tevq susirinkimas. I at5aukto nario viet4

Siuose nuostatuose nustatyta tvarka i5renkamas naujas narys iki veikiandio Korniteto kadencijos

pabaigos.

J-
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98. Kornitetui vadovauja pirrnininkas. Pirrninink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq pinnojo

susirinkimo metu atviru balsavimu renka Komiteto nariai. Nesant Korniteto pirrnininko , Komitetui

vadovauj a Komiteto pirmininko pavaduotoj as.

99. Pirmqji naujai i5rinkto Komiteto susirinkim4 Saukia Licejaus direktorius, kitus

susirinkimus Saukia Komiteto pirmininkas savo paties, Licejaus direktoriaus, Licejaus direktoriaus

pavaduotojq ugdymui iniciatyva arba Korniteto nutarimu. Atstovai inforrnuojami elektroniniu bDdu

ne vdliau kaip prie5 5 darbo dienas.

100. Komiteto susirinkimai Saukiame ne rediau kaip2 kartus per mokslo metus. Reikalui esant

gali blti su5auktas neeilinis susirinkimas. Susirinkirnai protokoluoj ami.

101. Susirinkimas yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visq Korniteto nariq. Sprendimai

priirnarni susirinkime dalyvaujandiq Korniteto nariq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius tolygiai,

lemiam4 bals4 turi Komiteto pirmininko balsas.

102. Apie susirinkimuose aptaftus klausimus ir priimtus nutarimus klases tevq komiteto narys

informuoja savo klases tevq bendruomenq.

1 03. Komiteto kornpetencijos:

103.1. bendrauja ir bendradarbiauja su Licejaus vadovybe, klasds vadovais ir Licejaus

taryba, sprendZiant aktualius ugdymo (-si), saugios aplinkos klrimo, pozityvaus mikroklirnato

klausimus. Svarsto klases tevq pageidavimus, teikia si[lyrnus Licejaus tarybai, direktoriui;

103.2. teikia intelekting pagalbE, bendraudarnas su klasiq vadovais, padeda sprgsti klases

veiklos, rnokiniq ugdymo, pozityvaus rnikroklirnato ir saugios aplinkos klrimo klausimus, skatina

klases tradicijq kUrim4 ir puoselejim4, telkia klases tevus organizuojant kulturinius bei edukacinius

projektus;

103.3. deleguoja atstovus i Licejaus tarybq.

104. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugulno uZtikrinimo ir kitais

mokiniams ir jq tevams (kitierns atstovams pagal istatyrn4) aktualiais klausimais Licejaus

direktorius gali organizuoti klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (kitq atstovtl pagal istatymq) savivaldos

institucij q vadovq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA,

KVALIFIKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

105. Licejaus darbuotojai priirnami i darbE ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

106. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejirno ir
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kornisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Svietimo,

rnokslo ir sporto ministro isakyrnais ir kitais teises aktais.

107. Licejaus pavaduotojq ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq, poskyriq vedejq,

rnokytojq, kitq pedagoginiq darbuotojq atestacija vykdorna ir tobulinama jq kvalifikacija Lietuvos

Respublikos istatyrnq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Svietimo, mokslo ir sporlo

ministro nustatyta tvarka.

108. Licejaus direktoriaus, jo pavaduotojo (-Ll) ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq

vedejq veiklos vertinimas vykdomas Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LICEJAUS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE, LICEJAUS VEIKLOS PRIBZffiNA

109. Licejus valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybds turt4, ji naudoja ir
juo disponuoja Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendirnq ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

I10. Licejaus le5os:

110.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes

biudZetui skirlos le5os ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriarnos pagal patvirtintas

sqmatas;

110.2. pajarnos uZ teikiarnas paslaugas;

110.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenll dovanotos ar kitais teisetais

budais perduotos ldSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

110.4. kitos teisetu bfidu igytos leSos.

1 I 1. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

112. Licejaus buhaltering (finansing) apskait4 tvarko ir finansines operacijas atlieka Vilniaus

miesto savivaldybes biudZetine istaiga.,skaitlis".

l13. Licejus yra paramos gavejas. Licejaus finansine veikla kontroliuojama Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Licejaus finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos

Respublikos valstybes kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Licejaus valstybini auditq

atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole. Licejaus veiklos ir iSores finansini audit4 atlieka

Vilniaus miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lice.jaus

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

114. Licejaus veiklos prieZi[r4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes administracrja Lietuvos

Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdarna i5orinius verlinto.lus.

-
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

I 15. Informacija apie Licejaus veikl4 skelbiama Licejaus intemeto svetaineje bei

socialiniuose tinkluose, prireikus Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka istaigos
savininko interneto svetaineje.

116' Prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais Nuostatais

reikia paskelbti viesai, skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame ,,Juridiniq
asmenq vieSi praneSimai".

117. Licejaus nuostatus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybds taryba, nuostatq keitim4 ar

papildymE inicijuoja savininkas, Licejaus direktorius ar Licejaus taryba.

1 18. Nuostatq papildymai ir (ar) pakeitimai derinami su Licejaus taryba.

119. Licejq reorganizuoja, pertvarko, vykdo Licejaus struktlros pertvarkq ar likviduoja

savininkas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu ir kitais teises aktais.

120. Apie Licejaus rcorganizavim4, peftvarkymE, struktlros pertvark4 ar likvidavim4
praneSama kiekvienarn Licejaus mokiniui Svietimo istatymo nustatyta tvarka ir terminais.
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