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AKMEI{ES RAJOT{O SAVWALDYBES TARYBA

SPRENDTMAS

2009 m. birZelio 17 d" Nr. T- {:i ':;"
Naujoji Akmene

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo (Zin., 1991, Nr. 23- 593. 2003,

Nr. 63-2853 ) 60 straipsnio I dalies 5 punktu ir atsiZvelgdama i Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro 2009 m. geguZes 19 d. [sakymu Nr. ISAK-1048 1Zin., 2009, Nr.6l-2449)

patvirtintus Reikalavimus valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq nuostatams, remdamasi

Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2009 m. balandZio 15 d. sprendimu Nr. T-76,,Dgl

strukturiniq pertvarkymq Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijoje ir Akmenes rajr.xro

savivaldybesAkmenesgimnazijoje", Akmenes rajono savivaldybes taryba nusprendZia:
1. Patvirtinti Naujosios Akmends Ramuciq gimnazijos nuostatus (pridedami).

2. Pripazinti netekusiais galios Akmends rajono savivaldybes tarybos 2008 m. geguZes 7 d.

sprendimu Nr.T- 103 patvirtintus Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos nuostatus.
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Savivaldvbes meras Vitalijus Mitrofanovas
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PATVIRTINTA
Akmenes rajono savivaldybes tarybos
2009 m. birZelio 17 d. sprendimu Nr. T-lC t

NAUJOSIOS AKMENES RAMUdIq GIMNAZIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai)
reglamentuoja Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos (toliau - Gimnazija) teisinE form%
priklausomybg, savinink4 savininko teises ir pareigas [gyvendinandi4 institucija Luueini,
mokyklos grupQ, tip6 pagrindinE paskirt[, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisin[
pagrind4 sriti r[Sis, tikslq uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus [teisinandiq dokumentq
iSdavim4 gimnazijos teises, veiklos organizavim4 ir valdymq savivaldq darbuotojq priemimq i
darb4 jq darbo apmokejimo tvarkq ir atestacijq le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ii finu*in!,
veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Gimnazijos oficialus pavadinimas - Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazija,
trumpasis pavadinimas - Ramudiq gimnazija.

3. Mokyklos istorija: 1977 m. rugsejo I d. [steigta Naujosios Akmenes 3-oji
vidurine mokykla. 1997 m. mokykla pavadinta Naujosios Akmenes Ramudiq vidurine mokykla.
Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos [steigimo d,ata: 2004 m. kovo S a.; Cimnazria priaejo
veikti 2004 m. rugsejo 1d. Akmenes rajono savivaldybes tarybos 2003 m. gruodZio l7 d. sprendimu
Nr. T-152. Gimnazija [registruota Juridiniq asmenq registre, kodas 300008e83.

4. Teisine forma - savivaldybes biudZetine [staiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Savininkas - Akmenes rajono savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas vykdanti institucija - Akmenes rajono savivaldybes

8. Buveine (adresas) - Ramudiq g. 5, LT-85159 Naujoji Akmene, Akmenes rajono

9. Grupe - bendrojo lavinimo mokykla.
10. Tipas - vidurine mokykla.
I l. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - dienind, savaranki5ko mokymosi, mokymo namuose.
14. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqjq ir kitas

sqskaitas Lietuvos Respublikos [registruotuose bankuose, atributik4 ruro ,.iklq grindZii ii"turo,
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro [sakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRTTYS IR RUSYS TIKSLAI, uZoavrNrAr, FUNKCTJos,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU OOTUMENTU ISOAVNUAS

taryba.

savivaldybe.

15. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas.
16. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys:
16.1. pagrindine veiklos ruSis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
i6.2. kitos Svietimo ve.iklos ru5ys:
16.2. 1. pagrindiniq. dyma_Sr:ftodas 85.3 l.10.
17. Kitos ne Sviegfrb_.(6iklos rfrSys:
17.1' nuosavo arb!,lr,u.omojant nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
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18' Gimnazijos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjZiai irsavarankiSkam gyvenimui, iSlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius jo komunikacinius gebejimus,padeti [sisavinti Ziniq visuomenei bldingq infoimacinE kult[r6 isugdyti kiekvienam jaunuoliui
vertybines orientacijas, leidZiandias tapti doru, si&iandiu zinii, savarankisku, atsakingu,patriotiskai nusiteikusiu Zmogumi sudarant sqlygas jaunuoliui igyti demokratijos tradicijas
[krlnijandius pilietines bei politines kulturos pug;inam, ispletoti !*b.;i-r. ir patirti, b6tin4asmeniui, kaip kompetentingam Lietuvos piliediui, europines ir pasailinJs bendrijos visiomenesnariui.

' 19. Gimnazijos uZdaviniai:
19.1. teikti mokiniams kokybi5k4 pagrindin[ ir vidurin[ iSsilavinim4;
l9'2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius;
I 9.3. teikti mokiniams reikiamq pagalb6
19.4. uhil<rinti sveik4 ir saugiq mokymo(_si) aplinkq.
l9'5' uZtikrinti darni4 mokinio galiq pleiotg, puoseleti jo dvasinp kult6r4pilietiSkum4.

t e 0.'-u.s{rtj nuostat4 ir gebejim4 mokytis visq gyvenim4 pasitikejim4 savo jegomis.
20. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Gimnaiija:
20'1' vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomisprogramomis, atsiZvelgdama I vietos ir Gimnazijos bendruomends reikmes, taip pat mokiniqporeikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turin[;
20'2' rengia pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo programaspapildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius siq programq modulius, neformaliojo vaikqSvietimo programas;
20'3' vykdo pagrindinio ugdymo antrosios dalies ir vidurinio ugdymo, neformaliojovaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigoji-ur, ,z,iiii'nl i.-r"'u"iroa,Svietim4;

20'4' vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim% brandos egzaminus svietimoir mokslo ministro nustat5rta tvarka;
20'5' isduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus

[teisinandius dokumentus svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
20'6' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniqdorovini, tautin[, pilietini s4moningum4 patriotizm4 puoselejandioms kulttring ir socialinE brand*padedandioms tenkinti saviugdos ir saviriisko, por"ii.iur;
20'7' telkia informacinE, psichologinp, socialinE pedagoginE, specialiqjq pedagoginE,speciali4iq pagalb4 vykdo mokiniq sveikatos prieZiur4 profesin[ orientavim4 bei minimaliosprieZitros priemones;
20'8' [vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqjI ugdym4teises aktq nustatyta tvarka;
20'9' organizuoja tevq (mpintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas(klubus, b[relius, stovyklas, ekskursijas ii t<ita) ieises-aktq nustatyta tvarka;
20. I 0. sudaro sqlygas darbuotojams profesiskai tobuleti ;
20'11' uztikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4 saugi*mokymosi ir darbo aplink4;
20'12' kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazEvadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtiptais Srieiimo aprupinimo stardartuir;
20 . I 3 . organizuoj a mokiniq maitinirn4 qirnnazij oj e ;
20'14' viesai skelbia informacij;4 upr. bi-.raeijos veikla svierimo ir mokslo ministro

20.15 . atlieka kitas istatymq ir, kitq teises aktq numarytas funkcijas.
i
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mokslo.,r,;:#r:H:f-Tduodami mokvmosi pasiekimus iteisinantys dokumentai svietimo ir

III. GIMNAZIJOS TEISES

priskirtas aJ',:rrolilll113, [gvvendind ama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, attikdama jai

1?! o?rr*ti mokymo metodus ir mokymosi veiklos budus;D'2' kurti naujus mokymo ir rnoi.yrnori modelius, uztikrinandius kokybisk*iSsilavinim4
22'3' bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniaisasmenimis;

22'4' vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
22.5. stotiir jungtis I asociacijar, auf yruuii je veikloje;

Nr 2r-506,r#rii::l i;ifii*ffiTili:i'uri[". iutdu.o,'i. paramos istatymo 1zin, tee3,
22.7. naudotis kitomis teises aktq ;uteiktomis teisemis.

VI. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
23. 

-Gimnazijos veikla organizuojama pagal:
23 '1 ' direktoriaus patvirtin,l 

. g,"r,i-T:"s srraregini plan+ kuriam yra pritarEGimnazijos taryba irAkmenes.a.loino savivaidybe. ua--irir,.acijos direktorius;23.2. direktoriaus patvirrinrq gi,;r;;U;;,"9,* i,.*i"ffiru.n kuriai yra pritarqGimnazijos taryba ir Akmenet .ujo"o savivaldybe, uJ*ini.oacijos direktorius;
Gimnazijos ,"?i,i^;, 

direktoriaus patvirtint4 eil,;;r,;r ugdvmo pruni- kuriam yra pritarusi

atteidLiama, ,3h:iHX?ii',f,]flo.ffiitirektorius, skiriamas I pareigas atviro konkurso budu ir
25. Direktorius:
25' l' suderinEs su Akmenes rajono savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo[galiotu asmeniu' tvirtina ci-ruri:or vidaus ;iit1tu% i,rr111,:9;;;rd; pareigybiq sqras4;25'2' nustato Gimnazijos i$[,uffi-puauriri,l ,il..rrr,-],zdavinius, funkcijas,direktoriaus pavaduotlj9 ugdym;i Ci,"".rijos struktuririq padariniq vadovq veikros sritis;25.3. tvirtina mokvtojq ir darbu.;il-;;;;jsibiq ug.usy_ur] Li.,ruo, Respubrikos

iff ff "1::::id;tls,:,,.-?ig,,h::'.?1ffi ffkililffi ;ffi ;,i"it"io,,,isioci,;;;;,
mokymo,,,,,1,11;,1::H,,il,f,*-"1*ff:' '"i;;;;;;atdvbes tarvbos nustatyra tvarka, sudaro

25'5' vadovaudamasis [statymais ir kitais teises aktais, Gimnazijos vidaus tvarkostaisyklese nustato mokiniq teises, p*.igu, ir atsakomybE;
25'6' suderinEs su cimnaiilos tr.yb;, i;ilina Gimnazijos vidaus tvarkos taisykles;25'7' sudaro mokiniamt ii oaturo6;;;rgias ir ,r.ituruinekenksmingas darbos4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais 

".,.k;;ir;-25'8' organizuoja ir koordinuoja 6^i-n,*;u"s veikr4 pavestoms funkcijoms atlikti,
,:1jilil|,,s [gvvendinti' anitizuj; ;; ;ffi;'i,""s veikr4'materiarinius ir intel.k;;;l;,

2 5 .9 . I eidLia [sakymus,,kqntrol i uoj a j q vykdym%

metoding orrllil0' 
sudaro teisds pktq nustair.h i"r"rilir, au.uo grupes, metodines grupes,

2 5' 1 I'sudaro cl mnaz1 i\ vardu zutani 
.s; .Gi iimnazijo s funkc ij om s atl i kti ;' .. "..,:, 

,
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tvarka;
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25'12' organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojim4 ir vardym4 teises aktq nustatya

\

25'13' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turtq lesas ir jais
3|1fir,il'j];:,1Ti,l;:l"j]l,tffs, materiariniais, nnansiniais, i.,r"..nu.i,iuii iv.niuir, ,Jiiuinulq

25'14' rrlpinasi metodines. veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacrj4 motytoffi, i. tiri"*r o"a"**iniams darbuotojamsgalimybp atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 svietimo ir mokslo minist.o-nustat),ta tvarka;25'15' inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq ruau.y-iir skatina jq veikl*;25'16' bendradarbiauja su mokiniq tevais (rupinioiaiO, p"g"iua mokiniui, mokytojui irmokyklai teikiandiomis [staigomis, teritorine*ir porl.i.;o's, socialiniq paslaugq, sveikatos [staigomis,vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis driil;ij"*is, dirbandiomis' vaiko teisiq apsaugossrityje;
25.l 7 atstovauja Gimnazij ai kitose institucij ose;
25'18' dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriauspavaduotojui ugdymui;
25 '19 ' vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.26' Gimnazijos direktorius atsako ,z ri"irros Respuutikos [statymq ir kitq teises aktqIaikymqsi Gimnazijoje, uz demokratini-Gimnazijos 

-uuiay.na 
b.na.ro-.nes nariq informavim4tinkam4 funkcijq atlikimE, nustatytttr Gimnazijos tikslo-ir.Jzdaviniq 1g/.renoinim4 Gimnazijosveiklos rezultatus; uz ger4 ir veiksmlng4 vaiko minimalios priezi[ros pri"iltriq igyvendinimq.27 ' Gimnazijoje sudaromos metodines grupes ir metodine taryba. Metodines grupesskirtos mokvtojams kartu su pagalbos specialistuir pl.ii.rg;i ;;;;;^* [n,.r' pranuoti ir aptartiugdymo turin[ (programas, -oky-o ii mokymori rn.toJu., -kontekst4 

mokiniq pasiekimq irpaZangos vertinimo br:dus, mokymo (-si) ir ,!ay*o 1-si; priemones bei patyrimq kuri mokiniaisukaupia ugdymo procese), pritaikyti j[ mok"iniq ln)iriauatioms reikmemr, nag.ineti praktingveikl6 pletoti mokytojq profesines 
".1!t. to.p"t"n.i1as, suderinras su Gimnazijos strateginiaistikslais' ir kartu siekti mokiniq ir mokyklos paZangos. naetoaln" tarybanustato mokytojq metodinesveiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos'tobullnimo foreitius, inicijuoja pedagoginiq inovacijqdiegim4 Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq si[lymus delugdymo turinio formavimo ir jo igyvendinimo o.ganiraui.no gerinimo.

28' Metodines grupes nariai yra vieno ar-keliq mokomqjq dalykq mokytojai.Metodinei grupei vadovauja g*pet naritl iSrinktas vadovas.. Metodiniq grupiq veikl4 organizuoja irkoordinuoja direktoriaus pavaduotojai. dimnazlos metoiines tarybos irri"i yra metodinitl grupit1vadovai' Gimnaziios metodinei tarybai 
-vadovauja tarybos nariq isrinktas vadovas. Jos veikt4koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugAymui.

V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

30' Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) yra auksdiausia Gimnazijos savivaldosinstitucija' Taryba telkia Gimnazijos mokiniq, 
-rnokytoiq,. 

tevq (rfipintojq) bendruomenEdemokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda sprqsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovautid irektoriui teisetiems Gimnazij os interesams.
31' Taryba sudaroma i5 Gimnazijoje nedirbandiq mokiniq tevq (rDpintojq), mokytojqmokiniq' Tarybos nariq skaidiq ir jos veiklos malnclosi*t-i nustato Gimrrur,;o, direktorius.32' I Taryb4 lygiomis dalimis tevus lrupinto;us) deleguoja tiuri,l tevq (rupintojq)komitetq pirmininkq susirinkimas, mokytojus - 

'Gimnazijos 
mokyojq taryba, mokinius

33' Tarybos posedZiai kvieditrni, ne rediau kaip du kartus per metus. posedis teisdtas,jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai .mi,t. N;;rimai priimami posedyje dalyvaujandiq
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balsq dauguma' Gimnazijos direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio narioteisemis.

*+fini 
vadovauja pirmininkas, isrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.

35'l' teikia siDlymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;

35'2' aprobuoja Gimnazijos strategin[ planq Gimnazijos merinQ veiklos program*,
3iilffiJ1?##;":'*?Llil:Il"', kitus Gii;;;ijo, veikrE ."giu-",,,,,ojandius aoru,,i.,tu,,

35'3' teikia siDlymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos nuostatq pakeitimo arpapildymo, Gimnazijos vidaus struktlros tobulinimo;
35'4' svarsto Gimnazijos lesq rraudoffi krausimus;

direktoriui ,r,':r'-,,i}iffi"fl]Hffi;,rff#.''u'ilto, ataskaitas ir teikia siulymus Gimnazijos
35'6' teikia siulymus. Gimnazijos savininko- tgises ir pareigas igyvendinandiaiinstitucij ai der Gimnaziior -ut".iutirio aprfipinir*, *il.ros toburinimo;35'7' svarsto mokytojq *Lto.dir". ,u.ybo., mokiniq ir te'q (nlpintojr$ savivaldosinstitucijq ar Gimnazijos b"'druomei:.r 

1Ti,I iniciutyuus ir teikia riurv-r.bi-nrri;os direktoriui;35'8' teikia si[lymus del Gimnar,;ottu.to tobulinimo, *rgiu mokiniq ugdymo irdarbo sqlygu sudarymo, talkina formuojant cirnnuri:o, materialinius, finansinius ir intelektiniusiSteklius;

35'9' svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.36' Tarybos.nutarimai yra teiseti, j"i;i. n"p.i.starauja teises akrams.37 ' Gimnazijos taryba uz.savo ,.itrq utri-r[uito Gimnazijos bendruomenei.3g' Gimnazijos mokytoiq taryba i"h;; - yeyroiq taryba) _ nuolat veikiantiGimnazijos savivald^os institucrja ,notyto;q p.oi.ririu-s ir bendrilrl.-, ugdymo klausimamssprgsti' J4 sudaro Gimnazijos 
"direktorius,'di..kto.iu* 

,pavaduotoju, ugay-ui, skyriq ir kitqpadaliniq' susijusiq su ugdymu, vedejai, 
"i.i.ci-ru;i,.Jjl g,;.gT1y, -okytoJai, sveikatos prieZiDros

;:il*;.1?;:::ff:agaltQteikiantvs specialistai, uiuiioter<ininkai, kitiii;'r;osiai ugdymo procese

3 9. Mokytoj 11 tarybai vadovauja Gimnazij os direktorius.40' Mokytojq tarybos posedzius Saukia'Gimnazilos direktorius. posedis yra teisdtas,
l1fiH,ffTffil,Xr|] 

i"eautiui uokltojq t*vb;;;;i,;' N,tuii-ai priimami posedyje daryvavusiq

direktoriau,,.1i;#li.t",#rt?"?l 
svarsto ir priima nutarimus teises aktr+ nustatytais ir Gimnazijos

42' Gimnazijoje nuolat veikia.Gimnazijos mokiniq.taryba (toliau - Mokiniq taryba).Jos nariq skaidiq ir.veiklos kadencijos trukmE ,urtuto cirnrrurilor'arr"ir*ius. Mokiniq tarybosnariai yra klasiq susirinkimq aet.guoti atstovai. v;;rl" prezidentas. J[ vienq mee Iaikotarpiuirenka slaptu balsavimu visi tuo me"tu gimn azijoieil*r;klrtys mokiniai. Mokiniq tarybainicijuojair padeda organizuoti Gimnazfos ?enginirr, ut"u^, vykdyti prevencines programas, teikiasiDlymus del mokymo organizaui,,o, ,uitu ,.rrr.Ji":o svietimo programq pl6tros, socialin€sveiklos' organizuo'ia savanoriq judejim% 
.arr|r"q" ."rgiint Gimnazij;, ;;iki; regramentuojandiusdokumentus' svarsto Gimnazijts ai..[to.iuu, t"itiu-ur?uuri-u., ,urituu aer institucijos veikrosorganizavimo, deleguoja narius i Gimnazijos taryb4.

43' Klases mokiniq tevq (rirpintojg savivald4 sudaro visq tos krases mokiniq tevai(.rpintojai)' Klases 
13\iniu tev[(rupintolg saviialoos institucijai vadovauja susirinkimo isrinktasvadovas' Klasiq mokiniq t."q r.,ip;toj6"q;;;;il;;iili,r.ija aptaria ,, klu.". vadovu krasesmokiniq lankomumo, elgesio ii o"*r;, .uugu;ol *"1iiri-g,.informacijos gavimo apie vaikusklausimus, padeda organizuoti krases i.rginiril, Ts;k;;,^l;"1 

"a*r.ire';;i#n vykdyti profesin[orientavim4 teikia siurvmus Gimnazijos 
-,lo&ji. 

ii.iit"r,
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44' Mokiniq ugdymo olsani-1ayimo, elgesio,_ lankomumo, saugumo uztikrinimo irkitais mokiniq t:'uTt- (rupiniojams) aktualiai, r.ruuriiuis Gimnazijo, Ji."ttorius gali organizuotiklasiq mokiniq tevq (rlpinloiq) savivardos instituciiq vadovq pasirarimus.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I D,{X84, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IRATESTACIJA

45' Darbuotojai i d*u..Gilngrjoje priimami ir atleidziami i5 jo LietuvosRespublikos darbo kodekso 
"(^in.,2002,Nr. 

o+-zsZqjl, iir,l teises aktq nustaty,ta tvarka.

teises ut,,, ,u]:i."iffiXfs 
darbuotojams uz aaroa motama Lietuv"r n.rp"urikos [starymq ir kitq

47 ' Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojasi irkvalifikacij4 toburina svietimo ir moksro -irir"" ,r"iiliu trurtu.

vII' GIMNAZIJ,. ruRTAS, l$o!,ru NAUD,JIM. TVARKA rR FTNAN'TNESVEIKLOS KONTROLE

48' Gimnazija valdo patikejimo teise perduot4- savivaldybes turt* naudoja irdisponuoja juo pagal [statymus Akmenes ,4tno ,uriuura]ues tarybos ,p."ndi*q nusratyta tvarka.49. Gimnazijos le5os:
49'l' valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq savivaldybds biudZetui skirtosIeSos ir Akmenes rajono savivaldybes biudZetoiei"r, .tiriamos pagal patvirtintas s4matas;49.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
49'3' fondq, organizacrjB.kitqlurl"ainir+ ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teiseraisbfidais perduotos lei9s, tiksliies purti,ii., teior;;il fu*Oi*r'49.4. kitos teisetu b[du igytos leSoi.
50. L-e5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

teises 
"u,u 

rri,l;*oJffifr11t 
buhalterinE apskait4 irg.*iruoJu ir finansinq atskaitomybs tvarko

52' Gimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

savivaldybrr r'"irol'*azijos 
nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Akmenes rajono

54' Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Akmenes rajono savivaldybds tarybos,Gimnazij os direktoriau. ui Gim,uzijos tarybos iniciatyva.

f l !1*""ri:a 
regi struoj urnu t. i r., uti[-.,urru,yra tvarka.

tvarka. 
)o' upl47ffiK:ganizuojama, likviduojama ar perrvarkoma teisds aktq nustatyra

/*Yr-., 'r'i'1t)'\.
/.-*Y-*:: 'i1"4-

Savivaldyb 
"! VitatijusMitrofanovas

suDERrNrA '\U Zf r^
Gimnazijos tarybos
2009-06-02 posedZio
nutarimu Nr. I (protokolas Nr. 3)


