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Marinos MiZigurskajos privaiios
ISTATAI

1 skirsnis.
BENDRIEJI NUOSTATAI

Marinos MiZigurskajos privati gimnazija (toliau tekste vadinama Gimnazija) yra VieSqjU
istaigq [statymo nustat5rta tvarka [steigtas pelno nesiekiantis viesasis juridinis asmuo, kurio
tikslas tenkinti vie5uosius interesus vykdant visuomenei naudingq veikl4 - tenkinti Zmoniq
poreikius Svietimo, informacijos, meno, kulttiros ir sporto srityse, padeti sprEsti psichologines,
bendravimo bei socializacijos problemas.
Gimnazija savo veikloje vadovaujasi Civiliniu kodeksu, Viesqjq [staigU [statymu,.Svietimo
[statymu, Siais [statais bei kitais teises aktais
Gimnazijayru iiboto, civilines atsakomybes vie5asis juridinis asmuo, turintis ir val&antis turtq
[statymq nustat5rta Warka.
Gimnazijapagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybes teise priklausandiu turtu.
Gimnazijos pavadinimas - Marinos MiZigurskajos privati gimnazija, angltl kalba: Marina
Mizhi gurskaj a Private Gymnasium.
Gimnazijos teisine forma - Vie5oji [staiga.
Gimnazijayra nevalstybine vie5oji Svietimo [staiga, bendrojo lavinimo privati Gimnazija.
Gimnazijos mokymosi formos:
a) Grupinio molc).rnosi forma igyvendinama kasdieniniu, neakivaizdiniu ir nuotoliniu b8du;
b) Pavienio mokymosi forma iryvendinama individualiq savaranki5ku ir nuotoliniu b[du.
Gimnazijos buveine: DarZelio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.
Gimnazijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Gimnazijos veiklos laikotarpis - neribotas.

2 skirsnis.
GTMNAZIJOS TTKSLAI, UZUIVnU.U IR FUI\KCIJOS

Gimnazijayra varkq ir jaunimo Svietimo [staiga, jos tikslas - teikti bendraji pradini pagrindin[
ir vidurin[ i5silavinimq.

Gimnazijos uZdaviniai:
Formuoja ir igyvendina moksleivitl ugdymo turin[ pagal Svietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintus bendruosius arba jos nustat5rta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir
bendr4sias programas, paiso savo moksleiviq poreikiq [vairovg, derindama ugdymo turini
siiilydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) bfldus ir temp4.
Bendradarbiaudama su tevais, Gimnazija ugdo savaranki5k4 laisvei pajegq atsakingai savo
gyvenim4 kurti gebantl Zmogq. Sito siekdama, ji augina tvirtus dorovinius pagrindus ir
savaranki5kq pasauleZitir4 turindius, visapusi5kai i5silavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti
gebandius, pilieti5kai sqmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti
pasirengusius, kulttiri5kai ir ekologi5kai susipratusius, kiirybingus ir damos siekti
paj egiandius jaunuolius ir j aunuoles.
Sudaro moksleiviams sqlygas perimti gimtosios kalbos, Siuolaikiniq visuomenes ir gamtos
moksltl Ziniq pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktines veiklos igiidZius,
Europos religing ir filosofing patirty perprasti pagrindines politines ideologijas ir
ekonomines teorijas, igyti estetines nuovokos ir Europos Zmogui reikalingus kalbines
komunikacijos gebejimus, istori5kai pagr[st4 Vakarq kulttiros supratimq.
Skatina moksleiviq lygybE ir solidarum4 su Zmonemis, turindiais skirtingus gebejimus,
kitokias socialines galimybes, nei dauguma, siekia socialinio moksleiviq solidarumo,
i5moko teikti socialing param4 artimiesiems.
Ugdo jaunuomenQ ir vaikus, teikiant pirmenybE dvasiniam tobulejimui, kurio pagrindas -
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savo tautos kuloriniq vertybiq ir palikimo paZinimas, kiirybine interpretacija, ilgalaikiq
tikrqiq savo tautos vertybiq suvokimas, vertinimas bei saugojimas.

Gimnazijos funkcijos:
teikia ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo paslaugas;

teikia bendrqji pradinl pagrindin[ ir vidurin[ i5silavinim4;
teikia suaugusiqjq bendrqj[ vidurin[ mokym4;
sudaro s4lygas laisvai rinktis ugdymo profili pakraip4 pasirenkamuosius dalykus bei kursus;

sudaro moksleiviams sveikas ir saugias ugdymosi sqlygas;
sudaro moksleiviams s4lygas molcytis pagal individualiq programq ekstemu;
teikia speciali4jq pedagoging pagalb4 specialiqjq poreikirl vaikams;
vykdo pagrindines ir vidurines Gimnazijos baigiamuosius egzaminus;
kuria mokyklqkaip vietos bendruomenes kulturos Zidin[

Gimnazija savo darb4 organizuoja tokia tvarka:
Gimnazija dirba 5 dienas per savaitE.

Mokslo metai pradedami rugsejo 1 dien4. Jq trukmg nustato Svietimo ir mokslo ministerija.
Pertraukq laikas nustatomas vadovaujantis Sveikatos ministerijos patvirtintais reikalavimais.
Mokiniq Zinios vertinamos 10 balq sistema. Per dailes, muzikos, kiino kulttiros bei
pasirenkamuosius dalykus Zinios paZymiais gali buti nevertinamos. Pedagogams
pageidaujant ir Gimnazijos administracijai pritariant gali buti organizuojamos [skaitos.
Ugdymas organizuojamas klasese, kabinetuose ir kitur. Kiekviena klase ir kiekvienas
moksleivis turi savo darbo vietq.
Maksimalus moksleiviq skaidius bendrojo lavinimo klaseje - 15.

Pagrindine mokymo forma - pamoka. Pedagogams leidZiama rinktis kitas darbo formas.
Moksleiviq kelimo I auk5tesng klasE bei egzaminq tvarkq nustato Svietimo ir mokslo
ministerija.
Gimnazijq i5duoda paZymejimus (pagal gimnazijos nustag/te form4), i5klausius kursus arba
paskaitas, kurias organizuoj a pati gimnazija.
Gimnazija naudojasi Svietimo ir mokslo ministerijos nustatlrto pavyzdilio i5silavinimo
paZymejimais. I5silavinimo paZymejimai iSduodami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. lsakymu Nr. ISAK-236 (Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. geguZes 17 d. [sakymo Nr. Y-837
redakcija) patvirtintu PaZymejimq ir brandos atestatq i5davimo tvarkos apra5u.

Mokymosi pasiekimq paZymejimas i5duodamas einamaisiais mokslo metais i5vykstandiam
i5 Gimnazijos: pagrindinio ugdymo programos; pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos
baigiamosios klases mokiniui, negavusiam pagrindinio i5silavinimo paZymejimo ar brandos

atestato; asmeniui (o pra5ymu) apie ankstesniais mokslo metais baigtq atitinkamos ugdymo
programos dal[ ir dalykq metinius [vertinimus; asmeniui, pateikusiam Gimnazijos vadovui
pra5ymq gauti mokymosi pasiekimq pZymejim4 vietoj prarasto mokymosi pasiekimq
paZymejimo, spausdinto blanke;
PaZymejimas i5duodamas mokiniui, baigusiam (perkeltam i 9-qjq ar gimnazijos I klasE)

pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmqi4
dal[; asmeniui, pateikusiam Gimnazijos vadovui pra5ym4 gauti paLymejima vietoj prarasto

paZymej imo, spausdinto blanke;
Pradinio i5silavinimo paiymi:jimas i5duodamas baigusiam pradinio ugdymo program4;
asmeniui, pateikusiam Gimnazijos vadovui pra5ym4 gauti pradinio i5silavinimo paZymejim4
vietoj prarasto pradinio i5silavinimo paZymej imo, spausdinto blanke;
Pagrindinio i5silavinimo paiymejimq- kodas 2005 - [gijusiam pagrindin[ i5silavinim4arba
suaugusiqjtl pagrindin[ iSsilavinim4; pateikusiam Gimnazijos vadovui pra5ymq gauti
pagrindinio i5silavinimo paiymdjimq vietoj prarasto septynmedio mokslo paZymejimo,

a5tuonmedio mokslo paZymejimo, lepilno vidurinio mokslo paZymejimo, devynmedio
mokslo paZymejimo, 1993 ir 1994 metais iSduoto paZymejimo, baigusiesiems devintqjq
klasg;
Brandos atestatas - serija \IIrI, PN, kodas 3015 - baigusiam vidurinio ugdymo program4,
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suaugusitliU vidurinio ugdymo program4;

Brandos atestato priedas - serija VP, kodas 3016 - baigusiam vidurinio ugdymo program4,

suaugusiqiq vidurinio ugdymo program4;

Gimnazija sudaro sqlygas mokl,tojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams kelti savo

kvalifikacijq atestuotis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatlta tvarka.

3 skirsnis.
GIMNAZTJOS TETSES, VETKLOS RUSYS

Gimnazija turi teisg:
tureti sqskaitas Li"touor Respublikoje ir kitose valstybese [registruotuose bankuose ar

kredito [staigose bei savo antspaud6
pirkti arba lit ip isigyti turta, ji valdyti, naudotis ir disponuoti juo [statymq ir Siq [statq

nustat5rta tvarka;
sudaryti sutartis bei prisiimti [sipareigojimus ir tureti kittl teisiq bei pareigg jeigu tai

neprie5tarauja [statymams, Gimnazijos [statams ir jos veiklos tikslams;

teikti paslaugas, atlikti darbus bei nustat5iti jqkainas;

gauti param4 bei labdar4;

naudoti le5as istatuose nurodytiems tikslams igyvendinti;
skelbti konkursus priemonems igyvendinti;
stoti I asociacijas, tarp jq ir I tarptautines, bei dalyvauti jq veikloje;

reorganizuotii, pertvarkyi, steigti [statymq nustatyta tvarka pelno nesiekiandius juridinius

asmenis.
steigti filialus ir atstovYbes.

Gimnazija le5as, gautas kaip param% taip pat kitas negr@intinai gautas le5as, naudoja jas

perdavusio ur11r"ni nurodytiems (ei perduodamas Sias le5as asmuo dave tokius nurodymus)

iikrlu-r. Gimnazijatokiai le$as privalo lailq/ti atskiroje sqskaitoje ir sudaryti i5laidU sqmatq jei

tai numagrta teises aktuose arba le5as perdavgs asmuo to reikalauja. Gimnazija negali priimti

leSU jei jas perduodantis asmuo nurodo Sias lesas naudoti kitiems tikslams, negu nustat)rta

vie5osios [staigos [statuose.
Gimnazija:

bendrauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis (Svietimo, sveikatos,

kulmros, sporto, teisesaugos, vaikq teisiU apsaugos, mokslo, studijq investicijomis ir kt).

dalyvauja programose ir projektuose, tarptautinese organizacijose, organizuoja bendrus

r.rginiur su kitomis mokyklomis ir vietos bendruomene ir kt. Veikla reglamentuojama

sutartimis.
palaiko graudZius rysius su buvusiais mokiniais, bendrauja su kitomis Lietuvos ir uZsienio

mokyklomis, kitomis Svietimo institucij omis.

(pagat bendras veiklos sritis) gali dalyvauti tarptautiniuose renginiuose, keistis mokiniais ir

mokytojais.
gali tviesti dirbti mokytojus i5 kitq uZsienio Saliq [statymU nustatSrta tvarka moketi jiems

atlyginimq ir padengti apgyvendinimo i5laidas.

Gimnazija privalo:
btiti atvira visuomenei, teikti paslaugas socialineje ir kulttiros srityse;

nekliudyti valstybinems institucijoms tikrinti lesq gavimo ir panaudojimo teisetumq

naudoti Gimnazijos le5as pagal paskirt[;

teikti finansing-buhaltering ir statistinE informacijq valstybes institucijoms ir moketi

mokesdius [statymU nustat5rta tvarka.

Gimnazijai neleidZiama:
gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu numa$rta Siuose {statuose;

neatlygintinai perduoti Gimnazijos turtq nuosavyben, pagal patikejimo ar panaudos sutart[

Cimnazi3os daiininkui ar su juo susijusiam asmeniui, i5skyrus [statymq numatlrtus alvejus,
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I kai Gimnazija likviduojama.

fi. Siekdama savo tikslq Gimnazija vykdo Sioms iikines veiklos rii5ims priskirt4veikla @VRK 2

Ia.r:
| ' 

85.l0Ikimokyklinis ugdymas

85. 1 0. l0 Ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas

85. I 0.20 Prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas

85.20 Pradinis ugdymas

85.31 Bendrasis vidurinis ugdymas .

85.3 1. I 0 Pagrindinis ugdYmas

85.3 1.20 Vidurinis ugdYmas
85.5 Kitas mokymas(1 Siq grupe [eina bendrasis tEstinis Svietimas ir profesinis mokymas bei

lavinimas profesijos, pomegiq lavinimo ar tobulinimosi tikslais., taippat [eina grupinio ar

individualaur rporto Jtovyklq ir mokyklq veikla, kalbq mokymas, dailes, teatro, muzikos ir kt.

mokymas ar specializuotas lavinimas, kitoks negu nurodytas 85.1-85.4 grupese.)

85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas ([ Sia klasg [eina: mokymas, neskirstomas

pagal lygius, akaderniniq repetitori[ paslaugos, korekciniq kursq mokymo centrq veikla, profesinio

"&u ii*imo kursai, tatUrt ir Snekamosios kalbos igUdZiq mokymas, kompiuteriq mokymas, religinis

,noky*ur, i5gyvenimo mokymas, vie5ojo kalbejimo mokymas, greltojo skaitymo mokymas)

85.60 Svietimui budingq paslaugq veikla
3.7. Veiklq kuri yra licen-ijuojama bei vykdoma pagal nustat5rt4 tvark4 Gimnazija gali vykdyti

gavusi atitinkamus leidimus arba licencijas.

4 skirsnis.
GIMNAZIJOS DALINII\KAI.

JU TEISES IR PAREIGOS. NAUJU DALININKU PRIEMIMO
IR DALININKU TEISIU PERLEIDIMO TVARKA.

4.5.
4.5.t.
4.5.2.
4.s.3.

4.t

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.4.

4.5.5.

4.6.

4.7

Gimnazijos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, perdavgs Gimnazijai [na54 taip pat asmuo,

kuriam dalininko teises yra perleistos Siq [statU nustat5rta tvarka.

Gimnazijos dalininkais gali tapti asmenys, para5q ra5ti5kq pra5ym4 gavq visuotinio dalininkq

susirinkimo pritarimq ir susirinkimo nustat5rta tvarka perdavq Gimnazijai [na5q.

Gimnazijos steigejai, perdavg Gimnazijai ina54 tampa jos dalininkais.

Jeigu Gimnazi;ol Oatininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas Gimnazijos savininku, kuris turi

tokias pat teises kaip ir dalininkai.
Gimnazijos dalininkai turi Sias neturtines teises:

dalyvauti ir balsuoti Gimnazij os visuotiniuose dalininkq susirinkimuose;

susipaZinti su Gimnazijos dokumentais ir gauti Gimnazijos turim4 informacij4 apie jos veikl6

kreiptis I teismq su ieskiniu, praSydami panaikinti Gimnazijos visuotinio dalininkq

susirinkimo sprendimus.
kreiptis I teismq su ieskiniu, pra5ydami uZdrausti Gimnazijos vadovui atertyje sudaryti

sandoriuq priestaraujandius Gimnazijos veiklos tikslams ar paLeidiliandius Gimnazijos vadovo

kompetencij6
Kitas [statuose ir istatymuose nusta$rtas turtines ir neturtines teises.

Gimnazijos dalininkas turi teisg gauti likviduojamos Gimnazijos turto dal[ Vie5qiq [staigq

istatymo nustat5rta tvarka.
balininkas, noiedamas perleisti dalininko teises kitam asmeniui, apie tai privalo ra5ti5kai

prane5ti Gimnazijos vadovui. Pirmumo teisq [sigyti dalininko perleidZiamas teises turi esami
^Gimnazijos 

datinintai. Gimnazijos vadovas ne veliau kaip per 5 dienas gavEs dalininko

pra5ymq perleisti savo teises kitam asmeniui, apie tai registruotu lai5ku ar.pasira5ytinai prane5a
'Cin 

-i3br dalininkams, nustatydamas 15 dienq terminq atsakymui duoti. Siems_ atsisakius ar

nustatytu terminu neprane5us, dalininkas igyja teisg savo nuoZi0ra perleisti dalininko teises

kitam asmeniui. Gimnazijos savininkas gali perleisti teises nesilaikydamas Sios tvarkos.
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.l- ruri kitas istatymq numat5rtas teises ir pareigas, rykdo kitas funkcijas, nustafitas visuotinio
dalininkq susirinkimo nutarimais ir (ar) [statymais.

* Gimnazijos vadovas turi teisE pasira5lti sutartis (sudaryti sandorius) Gimnazijos vardu,
laikydamasis Siq [statq, visuotinio dalininkq susirinkimo nutarimq.F -{ Gimnazijos vadovas atsako uZ finansines atskaitomybes sudarym4 visuotinio dalininkq
susirinkimo su5aukimq duomenq ir dokumentq pateikim4 juridiniq asmenU registrui,
prane5im4 dalininkams apie ivykius, turindius esmines reikSmes Gimnazijos veiklai,
Gimnazijos dalininkq registravim4 informacijos apie Gimnazijos veikl4 pateikimq visuomenei,
vie5os informacijos paskelbimq kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teises aktuose bei
Gimnazijos [statuose.

- 6. Gimnazijos vadovui draudLiama uZimti vyriausiojo finansininko (buhalterio) pareigas.
Direktoriaus ir vyriausiojo finansininko pareigq negali uLimti asmenys, susijE giminystes ar
svainystes rySiais. Vyriausiojo finansininko pareigas pagal sutart[ gali atlikti juridinis asmuo.

- .1, Gimnazijos darbuotojai turi teisg sudaryti sandorius Gimnazijos vardu tik tais atvejais, kai
Gimnazijos vadovas juos igalioja Civilinio kodekso nustat5rta tvarka ir forma.

- 8. Gimnazijos vadovas neturi teises priimti sprendimq ar atlikti kitus veiksmq, kurie paZeidLia
Gimnazijos [status ar yra priesingi [statuose nurodltiems Gimnazijos veiklos tikslams,
akivaizdliai vir5ija normali4 galimybE - iikinE rizikq yra akivaizdZiai nuostolingi (prekiq
paslaugq ar darbq pirkimas didesnemis arba jq pardavimas maZesnemis negu rinkos kainomis,
Gimnazijos turto Svaistymas) ar akivaizdiiai ekonomi5kai nenaudingi. Jei Gimnazijos vadovas
ar jo igaliotas asmuo sudare sandori ar atliko kitus neteisetus veiksmus, vir5ijandius normaliq
gamybinq-iiking rizik4 ir tuo Gimnazijaipadare Zalos ([skaitant ir negaut4peln4) arba del to Sie
asmenys gauna tiesiogines ar netiesiogines naudos Gimnazijos ar kitq jos dalininkq s4skaitq
Gimnazijos dalininkas ar dalininkai turi teisg teismine tvarka atlyginti del tokio sandorio arba
tokirl ve iksm 11 j o p atirtq Lalq.
Gimnazij os veiklos ataskaita:

7.9. Gimnazijos vadovas turi parengti ir pateikti eiliniam dalininkq susirinkimui praejusiq finansiniq
meQ Gimnazijos veikos ataskaitq. Si ataskaita yra vie5a. Bet kuriam asmeniui ra5tu
pareikalavus prie5 15 dienq Gimnazija sudaro sqlygas jos buveineje susipaZinti su Gimnazijos
veikos ataskaita. Kiti susipaZinimo biidai ir tvarka gali bUti numat5rti visuotiniame dalininkq
susirinkime.

7.10. Gimnazijos veiklos ataskaitoje turi btiti nurodyta:
7.10.1. informacija apie Gimnazijos veikl4 igyvendinant {statuose bei visuotinio dalininkq susirinkimo

sprendimuose nustatlrtus veiklos tikslus;
7.10.2. Gimnazijos dalininkai finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje;
7.10.3. Gimnazijos per finansinius metus gautos le5os ir jq Saltiniai;
7.10.4. informacija apie Gimnazijos per finansinius metus [sigyt4 ir perleist4 ilgalaiki turte;
7.10.5. Gimnazijos iSlaidos per finansinius metus;
7.10.6. Gimnazijos darbuotojq skaidius finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje.
7.11. Gimnazijos veiklos ataskaitoje gali buti ir kita informacija, kuriq nustato visuotinis dalininkq

susirinkimas.

8 skirsnis.
GIMNAZIJOS STRUKTIfRA

8.1. Bendrasis vidurinis i5silavinimas igyjamas: dvylikos metq trijq pakopq bendrojo lavinimo
mokykloje. Veikia pradine (1-4 kl.) gimnazija, pagrindine (5-10 kl.), vidurine (11-12 kl.)
gimnazija.

8.2. Gimnazijoskryptys:
I ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams iki 5 (arba 6) metq tevq pra5ymu.

Ikimokyklinio ugdymo paskirtis - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultEros, taip pat
etninius ir socialinius paZintinius poreikius. Priesmokyklinio ugdymo paskirtis - padeti
vaikui sekmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programg. Prie5mokyklinis ugdymas

7



8.3.

8.4.

8.5.

pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai'

Priesmokyklinio ugdymo trukme vieneri metai' Gimnazijos ikimokyklinio ir

p.ieSmotytlinio ugJym4 reglamentuoja Gimnazijos tstatli,
r 14 klases - pradinis ugdymas ir integruotat lllolq'*ut I Lietuvos kultUrQ su ankstyvuoju

lietuvitl ir uZsienio kalbq mokymu;

r 5-10 klases - bendrasis ugdymas su tolesniu integruotu lietuviq kalbos mokymu ir

pagilintu uZsienio kalbu (anglq) mokymu;

r ll-l2klases - bendrasis ugdYmas;

IGimnazijagaliorganizuotilietuviq(valstybines)kalbosmokym4;
r 9-10 klases - benirasis pagrindinis ugdlT nas (suaugusiqfq mokymas);

r 11-12 klases - bendrasis vldurinis ugdymas (suaugusitliq mokymas);

r moksleivis ar bendrojo lavinimo ci.tii;ot-nelankantis asmuo, norintis mokytis

savarankiskai, Gimnazi]os vadovui pateikia savo ir vieno i5 tevq ar globejrl (suaugusieji -
tik savo) prasymq kuriame nurodo tokio apsisprendimg motyws ir kokioje..klaseje' kokiq

dalykq rori ,,ot yii, savaranki5kai. Su atmLnio, norindiu mokytis savarankiSk6i' sudaroma

mokymo sutartis. Asmuo, norintis molcytis savarankiskai, mokosi pagal atitinkamos klases

dalykq mokymo progrcmas. Toks asmuo iki mokslo metq pabaigos privalo atsiskaitlrti i5

mokymo ptun ol. "rurodyq dalykq pfogfamq pagrindiniq temrl atlikti programose

reikalaujamas uZduotis ir-i5iaikyti istaitas. Asmuo, gebantis mokytis intensyviau' per

mokslo metus gato atstaivi 
-ui, 

teliq klasiq pfogramas' Asmuo, norintis mokytis

savarankiska i, {ah hi$rti Lefiamuosiu. is taur6, i t turE pagrindines programos ir

vidurines pogramos egzaminus. Egzaminaivykdomi vadovaujantis Svietimo.ministerijos'

Egzaminq "".t- 
- 

nirstatyta tv;rka. Savaranki5ko mokymosi Gimnazijoje tvarkq

re"glamentuoja Gimnazijos iavaranki5ko mokymo nuostatai'

Gimnazija sudaro darbo sutartis su kvalifikuotais pedagogais ir kitais darbuotojais, pritariandiais

f.i"uUiot Gimnazij o s tikslams ir ugdymo principam s. bei-metodams'

Gimnazija sudaro s*lygas molqrtojq Uei darUuotojq dvasiniam bendravimui bei kurybinei

saviraiSkai.
dii,*ipriipinasi ugdymo sQlygq sudarymu neturtingiems mokiniams.

9 skirsnis.
MOKSLEryNJ PRIEMIMAS I GIMNAZIJA

g.1. Moksleiviai I Gimnazijq priimami vadovo nustat5rta tvarka, atsizvelgiant I tevq ar vaikq

pageidavimus, jei i5silavinimas ir kitos aplinkybes (sveikata, destomos kalbos mokejimas ir kt')

atitinka priemimo I jq sQlygas pagal mokymo sutartis su moksleivio tevais (arba globejais) arba

su mgksieiviais lmotcymo io.*u - savaranki5kas, nuotolinis mokymas)'

Sutardiq pagrindines sqlygos yra Sios:

9.2. Gimnazijos teises ir pareigos:
g.z.l. Supazindinti t6o.,5; Girinazijos [statais ir Gimnazijos vidaus taisyklemis bei mokinio elgesio

taisyklemis.
g.2.2. Atsalqyti uZ vaiko gyvybe bei sveikat4mokymo proges-o metu, kol moksleivis yra mokykloje'

gi.i..Z. Laikyiis moksleiviil mokymo krtivio normU. Lailqrtis darbq saugos nornU'

g.2.4. Suteikti valstybiniq mokymo prog.*u standarta mokantis-privalomqitl ir pasirenkamqjq

dalykrt atsiZvelgiant I moksleivio" ankstesn[ pasiruosimo lyg[ kitose mokymo [staigose ir

atsizvJgiant i uulto individualias intelektualines ir psichologines savybes.

g.2.5.Uztikrinti,kadmokymoproces4vykdytqkvalifikuotipedagogai.

9.2.6. Vykdyti vieningus pedagoginiu. ,Likulrri-ut, aLizvilgiant I moksleivio individualius

sugebejimus.
g.2.7. Moksleiviams baigus pagrinding mokyklq isduoti pagrindines Gimnazijos baigimo

pairymeiima"o mokileiviu.i Uuigut vidurinE mokykl6 isduoti brandos atestatus'

9.2.8. palaigrti nuolatin[ kontaktq t, 1t*i,, ieguliariai juos informuojant apie vaiko reikalus'

Susidarius konfliktinei situacijai, t'oT 'ii r<olmisijq I kurios sudet[ biitinai turi ieiti tevai arba jq

8
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Esant bfltinumui, prane.imai gali bfiti perduoti {aksu. 
arba elektroniniu pa.tu' po to originalus

i 5s i un d iant r" *.H,|ffi i"i rr, 
""i 

i" i* ani asm en i ui pas i raSvtinai.

).6. Dalininkam, ;;;i;; siunriami udr.ru, kuris yra p".lr,i,it [rasytas Gimnazijos dalininkq

registre. Dalininkas privalo is.urtrtolnror.uoti cimnariiii"uot"to (buveines) pasikeitim4'

Kitiemsasmenimsprane5imais.iundiamipaskutiniuju.nyodltuadresu.
20.7 . Bendroves dokumentai, jrl koprji,f il;;"trf;uti.i" a"ri"ititutt: p*"ik11T: neatlvgintinai'

20.8. Dalininkui ,.,*'p.r.if"f.*', 
"Ci*nJii"'^t 

"fi"ti-f"ip 
per 7 dienas nuo reikalavimo gavrmo

dienos priuuto-r,ioaryti darininr.rr g"rr'i,iii susipazinti ii (at) pateikti kopijas Siq dokumentq:

Gimnazijos istatu metines.finr.riiet "ilrt"itornybes.a;ti;it" 
auditoriaus isvadq bei audito

ataskaitq, visuotiniq dalininkq J;iriril;; p-iot91u ui ttiti aon"n"ntq' kuriais [forminti

visuotinio dalininkq susirinkimo rpr""i#r, oai'i'to tarasq' kitq Gimnazijos dokumenilL

zo.s. ffi:ffiJ,1":T;x#fr:"-yffi:, p1e garenet.ll reorsanizavrmo sqlvgas turi buti viesai

pasketbta u,.lr'jir:"":ilrr*rdJ',ril tunu' 'J 'nuzt'-t'iuit 
rtuip 30 dienq intervalais arba ne

i,eriuuruipr,.,i,"?6s,""r,g:fi *#"otlH};#;:ltrurul1lfruiilH,",:f "rg$kreditoriams ra5tu' Reorganzuol i

turi pranesti Gimnazijoi Outi"inttams apie esamo tt"to' i"i'iq ir 
' 
prievoliq pasikeitimus

laikotarpiu tarp reorganizavimo ;t*- Q:ryry l''rt'ti'r"i" 
dalininkq susirinkimo' kurio

darbowarkej e n umatyta prl lmt l,p,.no"i* a ael d imnazii os reorganizavimo.

20.10. Gimnazijos perrvarkymo atveju, upi. ,pr.nai*a.nt1'Siivtici*'-':4turib[tiviesai 
paskelbta

dienraityje ,,Respublika'' tris. r."n"r, # *uziuu'ttuip g;tlit* i"tervaiais arba viesai paskelbta

dienra.tyje ,,Reipublika" vien4 L.ti i' p*""Stu 'jtit*t'Gimnazijos 
kreditoriams ra.tu'

pranesime turi uiti nurodyta or"r*,ir 
"p1. 

G,p"dli.1 t":"' ttitit'e' formos juridinio

asmens pavadinimas, teisine i;t"r, ir buveine' tiokumt,,tu'' patvirtinantis sprendim4

perrvarlqti ci*rurija turi bflti p",.it 
", irridiniq ";t*;;;ittto 

w*tltojui ne veliau kaip

pirm4vie5o paskelbimo di.en1' 
--:^ /1:frna.iinc rikvidavima likvidatorius turi vie5ai paskelbti

20.ll. Gimnazijos iikvidavimo atveju, apie Gimnazijos likvidavim4likvidatorius

dienrastyje ,,Respubliku,, : ku#';.';;;; r.rp lo i""i intervalais arba viesai paskelbti

dienrastyj e vienq karlq i, p*r. Sti uttil; Gimnazij os kreditoriams rastu'

zo.t2.Likvidatorius ne veliau r.aip pirmi'i"s" ry'y.rui*"''#"ci*t3"'i"-; 
likvidavim4 dienQ turi

pateikri iurioi'iq asmenu r.girt o tiuitvto.i'i oortt'*"nii" puwittin*eius sprendim4likviduoti

'Cimnazi.lqir duomenis ani-e yye'
,f,;\,^:[i:-"ffi JJ#*f ;,r-,.fi *:nT,'ffi imH:,|I1'.Treri:iospateikim4atsako

istai go s, "::#iil;;;Jil;l i;i"L"* iit i oalv im o atv ej u - I ikv i datoriu s'

2l skirsnis'

TNFORMACTJoS APrE cffil',zrros vErKLA PATETKIMO

VISUOMENEI TVARKA

zl.l. visuomenei teiktinaanie Grllazijos veikl4informacrjabei jos teikimg tuu+anustato visuotinis

dalininkU susirinkima.. UZ tinturn; drlt;ffirpr"r,Oi*t ilii"fottuti'ios visuomenei pateikimo

igWenainim4 atsakingas [staigos vadovas'

22 skirsnis.

crMNAzrJos REoRcANrzAvrMo, ir"nivanrwro rR LTKvIDAYIM0 TVARKA

22.1. Gimnazija reorganizuojama, pertvarkoma' likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso

nustatYta tvarka.

Kc/r-c/-
s gimnazijos savininke

Marinos MiZigurskaj os Privadio
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Marina MiZigurskaja


