
REGISTRUOTA 

JURIDINIrVASMENU REGISTRE 20k 9pjuio 3d 
Kodan 2066240 

PATVIRTINTA 
Pakruojo rajono savivaldybés tarybos 
2022 m. gegu~ës 26 d. sprendimu Nr. T-139 

PAKRUOJJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 
NUOSTATAI 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Linkuvos 

gimnazijos (toliau Gimnazija) teisin� form�, priklausomyb�, savinink�, savininko teises ir pareigas 

igyvendinani� institucij�, buvein�, mokyklos grupç, tipa, pagrindin� paskirtj, mokymo kalb�, 
mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo büdus, veiklos teisin/ pagrind�, sriti, rkais, tiksl�, 
u~davinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus jteisinanis dokuments iadavim�, mokyklos teises ir 
pareigas, veiklos organizavim� ir valdym�, savivald�, darbuotojs pri�mim� / darb�, js darbo 
apmok�jimo tvark� ir atestacij�, mokyklos turt�, léaas, js naudojimo tvark�, finansin�s veiklos 
kontrol�, Gimnazijos veiklos prie~ikr�, Gimnazijos nuostats keitim� ir papildym�, reorganizavimo, 
likvidavimo ar pertvarkymo tvark�. 

2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, trumpasis 
pavadinimas - Linkuvos gimnazija. Gimnazija /registruota Juridinis asmens registre, kodas 

190066944. 
3. Mokyklos isteigimo data, gr/sta teis�s aktais ir istoriniais aaltiniais, - 1918 m. rugpjkio 

23 d. kaip ,,Saul�s" progimnazija. 
4. Gimnazijos teisin� forma- biud~etin� /staiga. 
5. Gimnazijos priklausomyb� - savivaldyb�s /staiga. 

6. Gimnazijos savininkas Pakruojo rajono savivaldyb�, kodas 288733050, registruota 
buvein� K�stuio g. 4, 83152 Pakruojis. 

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Pakruojo rajono 

savivaldybés taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biud~etinis /staigs, Lietuvos Respublikos 
avietimo ir kituose /statymuose bei aiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus /galiojimus. 

8. Gimnazijos buvein� -Gimnazijos g. 32, 83435 Linkuva, Pakruojo rajono savivaldyb�. 
9. Gimnazijos grup� -bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120. 
10. Gimnazijos tipas -gimnazija, kodas 3125. 
11. Pagrindin� paskirtis - gimnazijos tipo gimnazija. 

12. Mokymo kalba - lietuvis. 

13. Mokymosi formos: 
13.1. grupinio mokymosi; 
13.2. pavienio mokymosi. 
14. Mokymo proceso organizavimo bkdai: 
14.1. kasdienis; 
14.2. savarankiakas; 
14.3. ugdymas aeimoje; 
14.4. nuotolinis. 
15. Gimnazija vykdo avietimo programas: 
15.1. ikimokyklinio ugdymo program�; 
15.2. prieamokyklinio ugdymo program�; 
15.3. pradinio ugdymo program�4 
15.4. pagrindinio ugdymo program�; 



15.5. akredituot� vidurinio ugdymo program�. 
16. Gimnazijoje iaduodami mokymo pasiekimus jteisinantys dokumentai: 

16.1. mokymosi pasiekims pa~ym�jimas; 
16.2. pradinio ugdymo pasiekims pa~ym�jimas; 
16.3. pagrindinio ugdymo pasiekims pa~ym�jimas; 
16.4. pa~ym�jimas; 
16.5. pradinio iasilavinimo pa~ym�jimas; 
16.6. pagrindinio iasilavinimo pa~ym�jimas; 
16.7. brandos atestatas; 
16.8. brandos atestato priedas. 
17. Gimnazija turi padalin/ - Paavitinio pradinio ugdymo skyris (toliau - Skyrius): 

17.1. Skyrius /steigtas 2022 m. rugs�jo 1 d.; 
17.2. Skyriaus buvein�s adresas: A. Vainausko g. 8, Paavitinys, 83342, Pakruojo rajono 

savivaldyb�; 
17.3. Skyrius vykdo ikimokyklinio, prieamokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 
17.4. Skyriaus mokymo kalba - lietuvis. 

18. Gimnazija yra vieaasis juridinis asmuo, turintis antspaud� su valstyb�s herbu ir savo 

pavadinimu, atsiskaitomaj� ir kitas s�skaitas Lietuvos Respublikos /registruotuose bankuose, 

atributik�; savo veikl� grind~ia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos avietimo ir 

kitais /statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimais, Lietuvos Respublikos avietimo, 

mokslo ir sporto ministro isakymais, Pakruojo rajono savivaldyb�s tarybos sprendimais, kitais teis�s 

aktais ir aiais nuostatais. 

II SKYRIUS 
GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR Rj`YS, TIKSLAS, U}DAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS .TEISINANCIr DOKUMENTr ISDAVIMAS 

19. Gimnazijos veiklos sritis - avietimas, kodas 85. 

20. Gimnazijos avietimo veiklos rkays: 
20.1. pagrindin� veiklos rkais - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20; 

20.2. kitos avietimo veiklos rkays: 
20.2.1. ikimokyklinio am~iaus vaiks ugdymas, kodas 85.10.10; 
20.2.2. prieamokyklinio am~iaus vaiks ugdymas, kodas 85.10.20; 

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 
20.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 
20.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas, avietimas, kodas 85.59; 
20.2.6. avietimui bkdings paslaugs veikla, kodas 85.60; 
20.2.7.sportinis ir rekreacinis avietimas, kodas 85.51; 
20.3. kitos ne avietimo veiklos rkays: 
20.3.1. kits maitinimo paslaugs teikimas, kodas 56.29; 
20.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 

68.20; 
20.3.3. biblioteks ir archyvs veikla, kodas 91.01; 
20.3.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39; 
20.3.5. nepavojings atlieks aalinimas ir tvarkymas 38,21; 
20.3.6. sporto /rengims eksploatavimas, kodas 93.11; 
20.3.7. kita, niekur kitur nepriskirta, asmens aptarnavimo veikla, kodas 96.09. 
21. Gimnazijos veiklos tikslas - teikti Lietuvos Respublikos avietimo /statymu nustatyt� 

ikimokyklin/, prieamokyklin/, pradin/, pagrindin/ ir vidurin/ ugdym. 



22. Gimnazijos veiklos u~daviniai: 
22.1. u~ikrinti kokybiak� ikimokyklinio, prieamokyklinio, pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programs vykdym�; 
22.2. sudaryti mokiniams s�lygas tenkinti pa~inimo, lavinimosi ir saviraiakos poreikius; 

22.3. teikti mokiniams avietimo pagalb�; 
22.4. u~tikrinti sveik� ir saugi� mokymo(si) aplink�. 
23. Gimnazijos funkcijos: 
23.1. formuoja ir /gyvendina mokinis ugdymo turin/ pagal Lietuvos Respublikos avietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius 

ugdymo planus ir bendr�sias programas, paiso mokinis poreikis /vairov�s, derindama ugdymo turin/, 
siklydama ir taikydama skirtingus mokymo(si) bkdus ir temp�; 

23.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program�; 
23.3. organizuoja neformalsji vaiks avietim�; 
23.4. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekims patikrinim� ir vidurinio ugdymo 

brandos egzaminus bei /skaitas; 
23.5. iaduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas 

pasiekimus jteisinanius dokumentus Lietuvos Respublikos avietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka; 
23.6. organizuoja vaiks, mokinis, darbuotojs ir kits asmens maitinim� teis�s akts nustatyta 

tvarka; 
23.7. u~tikrina higienos normas, teis�s akts reikalavimus atitinkani� sveik�, saugi� 

mokymosi ir darbo aplink�; 
23.8. organizuoja mokinis ve~im� i mokykl� ir ia jos / namus; 
23.9. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam� materialin� baz�, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos avietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teis�s aktais; 

23.10. organizuoja tèvs (globéjs, rkpintojs) pageidavimu js mokamas papildomas 
paslaugas (klubus, bürelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teis�s akts nustatyta tvarka; 

23.11. kuria Gimnazij� kaip vietos bendruomen�s kultkros ~idinis 
23.12. sudaro s�lygas darbuotojs profesiniam tobuléjimui; 
23.13. atlieka Gimnazijos veiklos kokybés /sivertinim�, 
23.14. vieaai skelbia informacij� apie Gimnazijos veikl� teises akts nustatyta tvarka; 
23.15. atlieka kitas istatyms ir kits teis�s akts numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS 

GIMNAZIJOS TEIS�S IR PAREIGOS 

24. Gimnazija, igyvendindama jai pavest� tiksl� ir u~davinius, atlikdama jai priskirtas 
funkcijas, turi teis�: 

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bkdus; 
24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, u~tikrinanius kokybiak� ia'silavinim�; 
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai /takos turiniais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 
24.4. vykdyti aalies ir tarptautinius avietimo projektus; 
24.5. stoti ir jungtis / asociacijas, dalyvauti js veikloje; 
24.6. gauti param� Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka; 
24.7. teisés akts nustatyta tvarka prisiimti jsipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis; 
24.8. verstis aiuose Nuostatuose iteisinta ükine veikla; 
24.9. nustatyti teikiams avietimo ar papildomy paslaugu kainas, ikainius ir tarifus tais 

atvejais, kai Lietuvos Respublikos avietimo jstatymo bei kits istatyms nustatyta tvarka js nenustato 
Vyriausybé arba savininko teis�s ir pareigas igyvendinanti institucija, 



24.10. naudotis kitomis teisès aktys suteiktomis teisémis. 
25. Gimnazija privalo u~ikrinti sveik�, saugi�, u~kertani� keli� smurto, prievartos 

apraiaskoms ir ~alingiems iproiams ugdymo aplink�, jai pavests tiksls ir u~davinis igyvendinim�, 
priskirts funkcijs kokybiak� atlikim�. 

IV SKYRIUS 
GIMNAZIJOS VEIKLOs ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

26. Gimnazijos veiklos organizavimo dokumentai: 
26.1. direktoriaus patvirtintas strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarusios Linkuvos 

gimnazijos taryba (toliau-Gimnazijos taryba) ir Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinanti 
institucija ar jos /galiotas asmuo; 

26.2. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos metinis veiklos planas, kuriam yra pritaruusi 

Gimnazijos taryba; 
26.3. direktoriaus patvirtintas Gimnazijos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Gimnazijos 

taryba ir kuris yra suderintas su Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinania institucija ar 

jos igaliotu asmeniu; 
26.4. Gimnazijos darbo tvarkos taisykl�s, kurios yra suderintos su Gimnazijos tarybair 

Darbo taryba. 
27. Gimnazijai vadovauja direktorius, kuris penkeriems metams skiriamas i pareigas 

vieao konkurso bkdu ir atleidiamas ia js teis�s akts nustatyta tvarka. Gimnazijos direktoriumi gali büti 
tik nepriekaiatingos reputacijos asmuo. 

28. Gimnazijos direktorius: 
28.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja Gimnazijos darba, kad bkts /igyvendinami 

Gimnazijos tikslai bei u~daviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos, 
28.2. tvirtina Gimnazijos vidaus struktkr�, darbuotojs pareigybis s�raa�; 
28.3. nustato Gimnazijos direktoriaus pavaduotojs veiklos sritis; 
28.4. tvirtina mokytojs ir darbuotojs pareigybis apraaymus, Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kits teis�s akts nustatyta tvarka priima / darb� ir atleid~ia ia jo Gimnazijos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 
28.5. priima mokinius Pakruojo rajono savivaldyb�s tarybos nustatyta tvarka, sudaro 

mokymo sutartis teis�s akts nustatyta tvarka; 
28.6. vadovaudamasis istatymais ir kitais teis�s aktais, nustato mokinis teises, pareigas ir 

atsakomyb�; 
28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s�lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; 
28.8. organizuoja Gimnazijos strateginio plano, veiklos programs, veiklos plans rengim�, vadovauja js igyvendinimui; 
28.9. analizuoja Gimnazijos veiklos ir valdymo iateklis bkkl�; 28.10. leid~ia jsakymus, kontroliuoja js vykdym�; 
28.11. sudaro teis�s akts nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodin� taryb� 
28.12. sudaro Gimnazijos vardu sutartis gimnazijos funkcijoms atlikti; 28.13. organizuoja Gimnazijos dokuments saugojim� ir valdym� teis�s akts nustatyta tvarka 
28.14. teis�s akts nustatyta tvarka valdo, naudoja Gimnazijos turt�, l�aas ir jais disponuoja, rkpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iatekliais, u~tikrina js optimals valdym� ir naudojim� 



28.15. rüpinasi metodin�s veiklos organizavimu, darbuotojs profesiniu tobuléjimu, sudaro 
jiems s�lygas kelti kvalifikacij�, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimyb� 
atestuotis ir organizuoja js atestacij� avietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

28.16. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijs sudarym� ir skatina js veikl 
vidutin�s prie~ikros jstatymo nustatyta tvarka kreipiasi / 

savivaldybès administracijos direktoris dèl minimalios ir vidutinés prie~iüros priemonis skyrimo 
28.18. u~ mokinio elgesio norms pa~eidim� gali skirti mokiniui drausmines aukl�jamo 

28.17. Vaiko minimalios 

poveikio priemones, numatytas Vaiko teisis apsaugos pagrinds istatyme; 
28.19. bendradarbiauja su mokinis tèvais (glob�jais, rkpintojais), pagalb� mokiniui, 

mokytojui ir Gimnazijai teikianiomis jstaigomis, teritorinémis policijos, socialinis paslaugu, 

Sveikatos /staigomis, vaiko teisis apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbaniomis vaiko 

teisiy apsaugos srityje; 
28.20. u~tikrina, kad Gimnazijos teritorijoje nebts vartojamas tabakas, alkoholis, 

narkotin�s ir psichotropin�s bei kitos psichik� veikianios med~iagos, nebkts jomis prekiaujama, 

nebkts platinama aia tema nelegali literatkra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 
28.21. kiekvienais metais teikia Gimnazijos bendruomenei ir Gimnazijos tarybai svarstyti ir 

vieaai paskelbia Gimnazijos direktoriaus mets veiklos ataskait�; 
28.22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose; 
28.23. vykdo kitas teis�s aktuose ir pareigyb�s apraayme nustatytas funkcijas. 
29. Gimnazijos direktorius atsako u~ Lietuvos Respublikos /statyms ir kits teis�s akts 

laikym�si Gimnazijoje, u~ demokratin/ Gimnazijos valdym�, bendruomen�s naris informavim�, 

mokytojo etikos norms laikym�si, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesin/ tobul�jim�, 
sveik�, saugi�, u~kertani� keli� bet kokioms smurto, prievartos apraiakoms ir ~alingiems /proiams 

aplink�, Gimnazijos veiklos rezultatus. 
30. Gimnazijos direktorius pavaldus Savivaldyb�s merui, atskaitingas Savivaldyb�s tarybai. 
31. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie: 
31.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus d�l Gimnazijos veiklos pl�tros; 
31.2. teikia siülymus d�l Gimnazijos metinis veiklos, mokslo mets ugdymo plans 

sudarymo, Gimnazijos struktkros, veiklos modelio, Nuostats pakeitims; 
31.3. tiesiogiai vadovauja kitoms js kompetencijai priskirtoms veiklos sritims. 
32. Gimnazijos valdyme dalyvauja Gimnazijos metodin� taryba ir metodin�s grup�s, kurios 

sprend~ia pedagogu kvalifikacijos ir praktin�s veiklos tobulinimo klausimus. 
33. Metodin�s grup�s vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus. 

Susitarimai d�l metodinis grupis formavimo priimami metodin�je taryboje. 
34. Metodinés grup�s pirminink� renka metodin�s grupés nariai atviru balsavimu dvejiems 

metams. Metodinés grup�s pirmininko kadencijs skaiius tam paiam asmeniui neribojamas. 
35. Metodin�s grup�s pirmininko igaliojimai prasideda, u~baigus rinkims procedkr�, ir 

nutrüksta, pradéjus pirmininko naujai kadencijai rinkims procedür�. 
36. Metodin�s grup�s pirmininkas priea termin� netenka savo /galiojims, kai jis atsistatydina 

arba kai jis savo elgesiu pa~eid~ia Lietuvos Respublikos avietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto 
pedagogy etikos kodekso reikalavimus. Nutrükus metodin�s grup�s pirmininko igaliojimams pirma 
laiko, nauj� metodin�s grup�s pirminink� renka atitinkamos metodin�s grup�s nariai bendra tvarka 
naujai kadencijai. 

37. Metodin�s grup�s pirmininkas organizuoja pos�d~ius ir apie pos�d~io laik�, svarstyti 
parengtus klausimus narius informuoja ne v�liau kaip priea 3 dienas iki pos�d~io prad~ios. Pos�dis yra 
teisétas, jei jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai naris. 

38. Nutarimai priimami metodin�s grup�s pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. 
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas pos�dyje nedalyvauja, o 



balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiséti, jei neprieatarauja 
teis�s aktams. Norminio pobüd~io nutarimai gali bkti /forminami Gimnazijos direktoriaus isakymu. 

39. Metodin�s grupès pirmininkas vien� kart� per metus pristato metodinés grupés veiklos 

rezultatus metodin�je taryboje. 
40. Metodin� grup�: 
40.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje paioje klas�je dirbanis mokytojy ugdymo 

planavim�, ugdymo proceso organizavim�, vertinim�, vadov�lis ir mokymo priemonis pasirinkima 
40.2. aptaria naujus dokumentus, metodiks naujoves, dalyks integracij�, ugdymo procese 

mokytojs sukaupt� patyrim�; 
40.3. tariasi d�l bendrojo ugdymo dalyks plans rengimo princips ir tvarkos, dalyks ir js 

modulis pasiülos; 40.4. nagrin�ja ugdymo sékmingum�, mokinis pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi 

geraja patirtimi; 
40.5. dalyvauja analizuojant mokinis pasiekimus; 
40.6. keiiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodin�mis grup�mis; 

40.7. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginis kokyb�; 
40.8. teikia siklymus metodinei tarybai d�l ugdymo turinio formavimo ir ugdymo 

gerinimo. 
41. Metodin� taryb� sudaro metodinis grupis pirmininkai ir metodin�s tarybos pirmininkas, organizavim 

iarinktas atviru balsavimu mokytojs tarybos pos�dyje balss dauguma. Metodin�s tarybos pirmininkas 

nera metodin�s grup�s pirmininkas. 
42. Metodin�s tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame pos�dyje renka metodin�s tarybos 

sekretoris. 
43. Metodin� taryba renkama dvejiems metams. Metodin�s tarybos nario kadencijs skaiius 

tam paiam asmeniui neribojamas. Metodin�s tarybos nario /galiojimai prasideda, kai / pirm�j/ pos�d/ 

susirenka iarinkti metodin�s tarybos nariai, ir baigiasi, kai / pirm�ji pos�d/ susirenka naujai kadencijai 
iarinkti metodin�s tarybos nariai. 

44. Metodin�s tarybos narys priea termin� netenka savo igaliojims, kai jis atsistatydina arba 

kai jis savo elgesiu pa~eid~ia Lietuvos Respublikos avietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto 

pedagogs etikos kodekso reikalavimus. Nutrükus metodin�s tarybos nario /galiojimams pirma laiko, 

nauj� metodin�s tarybos nar/ deleguoja atitinkama metodin� grup�, pirminink� renka mokytojs taryba 
bendra tvarka metodin�s tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. 

45. Metodin�s tarybos pos�d~ius aaukia metodin�s tarybos pirmininkas. Apie pos�d~io laik� 

ir svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne v�liau kaip priea 3 dienas iki 

pos�d~io prad~ios. Pos�dis yra teis�tas, jei jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai naris. 
46. Nutarimai priimami metodin�s tarybos pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas pos�dyje nedalyvauja, o 

balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teis�ti, jei neprieatarauja 
teis�s aktams. Norminio pobkd~io nutarimai gali bkti /forminami Gimnazijos direktoriaus /sakymu. 

47. Metodin�s tarybos nariai vien� kart� per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojs 

tarybos nariams. 
48. Metodin� taryba: 
48.1. koordinuoja metodinis grupis veikl�, siekdama ugdymo derm�s, t�stinumo ir kokyb�s 

u~tikrinimo; 
48.2. nustato pedagogs metodin�s veiklos prioritetus; 
48.3. dalyvauja ir teikia sialymus mokytojs tarybai, planuojant ugdymo turini, ugdymo 

proceso aprüpinim� ir inovacijs diegim�; 
48.4. analizuoja mokytojs ir avietimo pagalbos specialists kvalifikacijos tobulinimo 

rezultatus ir poreikius; 



48.5. vertina pedagogu metodinius darbus ir praktin� veikl�; 
48.6. inicijuoja mokytojs, avietimo pagalbos specialists bendradarbiavim� ir pedagoginés 

patirties sklaid�; 
48.7. nagrin�ja ugdymo sèkmingum�, pedagogines problemas ir kitus su pedagogy 

metodine veikla susijusius klausimus. 
49. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos 

direktorius gali organizuoti mokytojs ir avietimo pagalbos specialisty, kuris veikla susijusi su 

nagrin�jamu klausimu, pasitarimus. 
50. Darbo tarybos veikl� Gimnazijoje reglamentuoja istatymai. 

V SKYRIUS 
GIMNAZIJOS SAVIVALDA 

51. Gimnazijos taryba yra aukaiausia Gimnazijos savivaldos institucija, renkama dvejiems 
metams. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos pedagogus, mokinius, t�vus (glob�jus, rkpintojus) 
demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spr�sti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti 

Gimnazijos direktoriui teis�tiems Gimnazijos interesams. 

52. Gimnazijos taryba sudaroma ia mokinis tèvs (glob�jy, rkpintojs), mokytojs, mokinis ir 

kits bendruomen�s atstovs. Tarybos nariu gali bkti asmuo, turintis ~inis ir geb�jims, padedanis siekti 

Gimnazijos strateginis tiksls ir igyvendinti Gimnazijos misij�. Gimnazijos tarybos nariu negali bkti 

/staigos vadovas, valstyb�s politikai, politinio (asmeninio) pasitik�jimo 

Gimnazijos Taryb� slaptu balsavimu renka: 
valstybés tarnautojai.! 

52.1. tévus (glob�jus, rkpintojus) - T�vs taryba; 

52.2. mokytojus - Mokytojs taryba; 
52.3. mokinius - Mokinis parlamentas, 

52.4. bendruomen�s atstovus - Linkuvos seniknija. 

53. Gimnazijos taryba susideda ia 3 mokinis (1g-4g klasis), 3 tèvs, 3 mokytojsir 

bendruomen�s nario. Jos nariai renkami kas 2 metai. 
54. Gimnazijos tarybos nario /galiojimai prasideda, kai / pirm�ji pos�d/ susirenka iarinkti 

Gimnazijos tarybos nariai, ir baigiasi, kai / pirm�ji pos�d/ susirenka naujai kadencijai iarinkti 

Gimnazijos tarybos nariai. 
55. Gimnazijos tarybos narys priea termin� netenka savo /galiojims, kai jis atsistatydina. 

Nutrükus Gimnazijos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, nauj� Gimnazijos tarybos nar/ deleguoja 
atitinkama Gimnazijos savivaldos institucija bendra tvarka Gimnazijos tarybos esamos kadencijos 
likusiam laikotarpiui. 

56. Gimnazijos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami slaptu 
balsavimu pirmajame Gimnazijos tarybos pos�dyje. 

57. Poséd~ius aaukia Gimnazijos tarybos pirmininkas. Apie pos�d~io laik� ir svarstyti 
parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne v�liau kaip priea 3 dienas iki pos�d~io prad~ios. 
Posèd~iai kvieiami ne reiau kaip du kartus per metus. Gimnazijos tarybos pos�dis yra teis�tas, jei 
jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai naris. . pos�d~ius gali büti kvieiami vietos bendruomen� 
atstovaujantis seniknas ar kitas vietos bendruomen�s deleguotas atstovas, susietas bendrais gyvenimo 
poreikiais ir interesais su Gimnazijos bendruomene. Pos�éd~iuose gali dalyvauti kits Gimnazijos 
savivaldos institucijs atstovai, rémè�jai, socialiniai partneriai ir kiti kviestiniai asmenys. 

S8. Nutarimai priimami Gimnazijos tarybos posédyje dalyvaujanis naris balss dauguma. 
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posèdyje nedalyvauja, o 
balsai pasiskirsto po lygiai, Jaikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teis�ti, jei neprieatarauja 
teises aktams. Norminio pobüd~io nutarimai gali bkti /forminami Gimnazijos direktoriaus /sakymu." 



59. Gimnazijos tarybos nariai vien� kart� per metus pristato savo veiklos rezultatus juos 

rinkusiems Gimnazijos bendruomen�s nariams. 
60. Gimnazijos taryba: 
60.1. atlieka visuomenin� Gimnazijos valdymo prie~ikr�, priima sprendimus ir daro itak� 

Gimnazijos direktoriaus priimamiems sprendimams; 
60.2. teikia siklymus dél Gimnazijos strateginis tiksls, u~davinis ir ju igyvendinimo 

priemonis 
60.3. pritaria Gimnazijos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo mets ugdymo planams, 

Gimnazijos veiklos modeliui, kitiems Gimnazijos darbo ir vidaus tvark� reglamentuojantiems 

dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus; 

60.4. teikia siklymus Gimnazijos direktoriui dél Nuostats pakeitimo, Gimnazijos struktkros 

tobulinimo; 
60.5. dalyvauja renkantis Gimnazijos veiklos kokyb�s jsivertinimo sritis, atlikimo metodik�, 

analizuoja jsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dél Gimnazijos veiklos modelio tobulinimo; 

60.6. vertina kiekvienais metais Gimnazijos direktoriaus mets veiklos ataskait� ir teikia savo 

sprendim� d�l ataskaitos teisès akts nustatyta tvarka; 

60.7. teikia siülymus Gimnazijos direktoriui d�l saugis ugdymo(si) ir darbo s�lygu 

sudarymo, materialinio Gimnazijos aprkpinimo ir l�as panaudojimo; 

60.8. svarsto Gimnazijos bendruomen�s naris ar juos atstovaujanis savivaldos instituciju 

iniciatyvas ir teikia siklymus Gimnazijos direktoriui; 

60.9. deleguoja atstovus / darbo grupes ir komisijas teis�s akts nustatyta tvarka; 

60.10. priima nutarimus kitais teis�s akts nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus, jo 

pavaduotojs teikiamais klausimais. 

61. Mokytojs taryba - nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojs 

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spr�sti. J� sudaro Gimnazijos vadovyb�, visi 

Gimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialiniai, specialieji pedagogai, logopedai, 

bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. I pos�d~ius gali bkti 

kvieiami kits savivaldos institucijs atstovai, mokinis t�vai (glob�jai, rkpintojai), mokiniai, avietimo 

prie~ikros specialistai. 
62. Mokytojs tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka mokytojs tarybos 

pirminink� ir sekretoris, kuris kadencijs skaiius tam paiam asmeniui neribojamas. Gimnazijos 

direktoriaus naryst� mokytojs taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos /statymai ir kiti teis�s 

aktai. 
63. Mokytojs tarybos pirmininko igaliojimai prasideda, u~baigus rinkims procedkr�, ir 

nutrkksta, prad�jus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedkra. 

64. Mokytojs tarybos pirmininkas priea termin� netenka savo igaliojimy, kai jis 

atsistatydina arba kai jis savo elgesiu pa~eid~ia Lietuvos Respublikos avietimo, mokslo ir sporto 

ministro patvirtinto pedagogs etikos kodekso reikalavimus. Nutrkkus pirmininko /galiojimams pirma 

laiko, naujas mokytojs tarybos pirmininkas renkamas bendra tvarka naujai kadencijai. 

65. Mokytojs tarybos poséd~iai organizuojami ne reiau kaip kart� per pusmetj. Pos�dis yra 

teisétas, jei jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai mokytojs tarybos naris. Pos�d~iai gali büti 

vykdomi nuotoliniu bkdu. 
66. Poséd~ius aaukia mokytojs tarybos pirmininkas, kuris apie pos�d~io laik� ir svarstyti 

parengtus klausimus informuoja narius ne v�liau kaip priea 3 dienas iki pos�d~io prad~ios. Pagal 

poreik/ / poséd~ius gali bïti kvieiami kits Gimnazijos savivaldos institucijs atstovai, rèm�jai, 
socialiniai partneriai ar kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

67. Nutarimai priimami mokytojs tarybos pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. 

Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas pos�dyje nedalyvauja, o 



balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprieatarauja 
teisès aktams. Norminio pobüd~io nutarimai gali bati jforminami Gimnazijos direktoriaus jsakymu. 

68. Mokytojs tarybos pirmininkas vien� kart� per metus mokytojs tarybos nariams pristato 
mokytojs tarybos veiklos rezultatus. 

69. Mokytojs taryba: 
69.1. svarsto ugdymo programs igyvendinimo, optimalis ugdymo s�lygu sudarymo, 

ugdymo turinio atnaujinimo, mokinis ugdymosi rezultats gerinimo ir kitus pedagogin�s veiklos 

tobulinimo klausimus; 
69.2. priima nutarimus d�l Gimnazijos metinis veiklos, ugdymo plans igyvendinimo, 

mokinis pa~angos ir pasiekims vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo, 
69.3. analizuoja mokinis sveikatos, mokymosi, avietimo pagalbos, socialinés paramos, 

prevencines veiklos, poilsio, mitybos, saugos Gimnazijoje bükl�; 
69.4. deleguoja atstovus / Gimnazijos taryb�, mokytojs atestacijos komisij�; 
69.5. priima nutarimus kitais teisés akty nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus, jo 

pavaduotojs teikiamais klausimais. 
70. Mokinis parlamentas- mokinis savivaldos institucija atstovaujanti Gimnazijos mokinis 

interesamns. 
71. Mokinis parlament� sudaro prezidentas, jo pavaduotojas ir 5-8, 1g-4g klasis seniknai. 
72. Mokinis parlamento prezidentas renkamasslaptu balsavimu balss dauguma 

Gimnazijoje organizuojams visuotinis mokinis rinkims metu. Prezidento pavaduotoj� slaptu 
balsavimu renka parlamento nariai. 

73. Mokinis parlamento sekretoris renka mokinis parlamento nariai atviru balsavimu 

pirmajame pos�dyje. 
74. Mokinis parlament nario kadencijs skaiius tam paiam asmeniui neribojamas. 

Mokinis parlamento nario igaliojimai prasideda, kai / pirm�ji pos�d/ susirenka iarinkti mokinis 
parlamento nariai, ir baigiasi, kai / pirm�ji pos�d/ susirenka naujai kadencijai iarinkti mokinis 

parlamento nariai. 
75. Mokinis parlamento narys priea terming netenka savo igaliojimy, kai jis atsistatydina 

arba kai jis savo elgesiu pa~eid~ia Gimnazijoje nustatytas mokinis elgesio taisykles. Nutrükus mokinis 
parlamento nario igaliojimams pirma laiko, nauj� nar/ bendra tvarka renka klas�s mokinis susirinkimas 
mokinis parlamento esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. 

76. Mokinis parlamento posèd~ius aaukia prezidentas. Apie pos�d~io laik� ir svarstyti 
parengtus klausimus prezidentas informuoja narius ne v�liau kaip priea 3 dienas iki pos�d~io prad~ios. 
Poséd~iai organizuojami ne reiau kaip du kartus per metus. Pos�dis yra teis�tas, jeigu jame dalyvauja 
ne ma~iau kaip du tredaliai mokinis parlamento naris. 

77. Nutarimai priimami mokinis parlamento pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. 
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia prezidento balsas. Jeigu prezidentas pos�dyje nedalyvauja, o 
balsai pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teis�ti, jei neprieatarauja 
teisés aktams. Norminio pobkd~io nutarimai gali bkti /forminami Gimnazijos direktoriaus /sakymu. 

78. Mokinis parlamento nariai vien� kart� per metus pristato savo veiklos rezultatus juos 
rinkusiems mokinis susirinkimams klas�se. 

79. Mokinis parlamentas: 
79.1. padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas; 
79.2. teikia siklymus Gimnazijos tarybai ir Gimnazijos direktoriui del ugdymo 

organizavimo, neformaliojo avietimo programs plêtros, socialin�s veiklos; 
79.3. inicijuoja mokinis savanoryst�s veiklas Gimnazijoje; 
79.4. atstovauja mokinis interesams Gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose, 

tarpininkauja ginant mokinis teises Gimnazijoje; 
79.5. rüpinasi drausm�s ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje; 



79.6. dalyvauja rengiant Gimnazijos veikl� reglamentuojanius dokumentus; 79.7. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojs teikiamus klausimus. 
80. Gimnazijoje veikia tèvs (glob�js, rkpintojs) savivaldos institucijos - tévs komitetai 

klas�se ir tèvs taryba. 
81. Tévs komitet� sudaro pirmininkas ir 2-4 nariai, iarinkti dvejiems metams atviru 

balsavimu klas�s t�vs (glob�js, rkpintojs) susirinkimo dauguma. Tévs komiteto nario kadencijs 
skaiius tam paiam asmeniui neribojamas. 

82. Tevs komiteto nario /galiojimai prasideda, kai / pirmaji poséd/ susirenka iarinkti tévs 
komiteto nariai, ir baigiasi, kai / pirmaj/ pos�dj susirenka naujai kadencijai iarinkti tévs komiteto nariai. 

83. Tèvs komiteto narys pries termin� netenka savo igaliojims, kai jis atsistatydina. 
Nutrkkus tévs komiteto nario igaliojimams pirma laiko, nauj� nar/ bendra tvarka renka atitinkamos 
klas�s tèvs (globejs, rkpintojs) susirinkimas t�vs komiteto esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. 

84. Tévs komiteto pos�d~ius aaukia pirmininkas, kuris apie pos�d~is laik�, svarstyti 
parengtus klausimus informuoja narius ne véliau kaip priea 3 dienas iki posed~io prad~ios. Posedis yra 
teisétas, jeigu jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai tévs komiteto naris. 

85. Nutarimai priimami tèvs komiteto pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. Jeigu 
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posédyje nedalyvauja, o balsai 

pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiséti, jei neprieatarauja teisés 
aktams. Norminio pobkd~io nutarimai gali bkti /forminami Gimnazijos direktoriaus /sakymu. 

86. Tèvs komiteto nariai vien� kart� per metus pristato savo veiklos rezultatus juos 

rinkusiems tèvams (glob�jams, rkpintojams) susirinkims klas�se metu. 

87. Tevs komitetas: 
87.1. aptaria su klas�s vadovu klas�s mokinis lankomumo, elgesio ir pa~angumo, saugumo, 

maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus 
87.2. padeda organizuoti klas�s renginius, iavykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti 

ugdym� karjerai, /gyvendinti prevencines programas; 
87.3. teikia siülymus klas�s vadovui, Gimnazijos direktoriui dèl ugdymo kokyb�s gerinimo; 
87.4. organizuoja paramos Gimnazijai teikim�; 
87.5. svarsto kitus klasés vadovo, Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojs teikiamus 

klausimus. 
88. Tevy taryba aukaiausia tèvs (globéjy, rüpintojy) savivaldos institucija, renkama 

dvejiems metams. J� sudaro klasis t�vs komitets pirmininkai. 
89. Tevs tarybos nario kadencijs skaiius tam paiam asmeniui neribojamas. T�vy tarybos 

nario igaliojimai prasideda, kai / pirm�ji pos�di susirenka iarinkti tévy tarybos nariai, ir baigiasi, kai / 
pirmaji poséd/ susirenka naujai kadencijai iarinkti tévs tarybos nariai. 

90. Tévy tarybos narys priea termin� netenka savo igaliojimy, kai jis atsistatydina. Nutrükus 
tevy tarybos nario igaliojimams pirma laiko, nauj� t�vs tarybos nar/ deleguoja atitinkamos klas�s t�vs 
globejy, rüpintojs) susirinkimas bendra tvarka tëvy tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui. 

91. Tévs tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame pos�dyje renka tèvs tarybos 

pirminink�. 
92. Tévs tarybos pos�d~ius kvieia pirmininkas, kuris apie pos�d~is laik�, svarstyti 

parengtus klausimus informuoja narius ne v�liau kaip priea 3 dienas iki pos�d~io prad~ios. Pos�dis yra 
teisètas, jeigu jame dalyvauja ne ma~iau kaip du tredaliai t�vs tarybos naris. 

93. Nutarimai priimami tévy tarybos pos�dyje dalyvaujanis naris balss dauguma. Jeigu 
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas pos�dyje nedalyvauja, o balsai 
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teis�ti, jei neprieatarauja teis�s 
aktams. Norminio pobüd~io nutarimai gali büti /forminami Gimnazijos direktoriaus isakymu. 

94. Tevy tarybos nariai vien� kart� per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam 
klasés tèvy (globéjy, rüpintojus) susirinkimui. 



95. Tévs taryba: 
95.1. teikia siülymus Gimnazijos direktoriui ir Gimnazijos tarybai d�l avietimo paslaugy 

kokybès gerinimo; 
95.2. analizuoja Gimnazijos l�as panaudojimo tikslingum�; 
95.3. deleguoja atstovus / Taryb�; 

95.4. nagrin�ja tèvs (glob�js, rkpintojs) praaymus, skundus ir teikia siülymus Gimnazijos 

direktoriui, sprend~iant iakilusias problemas; 
95.5. dalyvauja tèvs (glob�ju, rüpintojs) diskusijose, Gimnazijos renginiuose; 

95.6. svarsto kitus Gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojs teikiamus klausimus. 

96. Gimnazijoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenés nariai gali burtis 

ivairis interess grupis asociacijas, organizacijas, sajungas, vykdanias js veiklos nuostatuose 

(istatuose) numatytus u~davinius ir funkcijas. 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJr PRIÈMIMAS . DARB�, Jr DARBO APMOK�JIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA 

97. Direktoriaus pavaduotoj� ugdymui, mokytojus ir kitus darbuotojus / darb� Gimnazijoje 

priima ir atleid~ia ia darbo Gimnazijos direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kits teis�s 

akts nustatyta tvarka. 

98. Darbo apmok�jimo tvark� Gimnazijos darbuotojams nustato Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksas, /statymai, Lietuvos Respublikos Vyriausyb�s nutarimai, Lietuvos Respublikos 

avietimo, mokslo ir sporto ministro isakymai, Pakruojo rajono savivaldyb�s tarybos sprendimai. 

99. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai, avietimo pagalb� 

teikiantys specialistai, kiti pedagogai atestuojami ir kvalifikacij� tobulina Lietuvos Respublikos 

avietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

VII SKYRIUS 
GIMNAZIJOS TURTAS, LË`OS, Jr NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINËS VEIKLOS 

KONTROLË IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIE}IÜRA 

100. Pakruojo rajono savivaldyb�s Gimnazijai perduotas ir Gimnazijos igytas turtas 

nuosavyb�s teise priklauso Pakruojo rajono savivaldybei, o Gimnazija a/ turt� valdo, naudoja ir 

disponuoja juo teis�s akts nustatyta tvarka. 
101. Gimnazijos léas aaltiniai gali bkti: 
101.1. valstyb�s biud~eto ir (arba) savivaldyb�s biud~eto asignavimai; 
101.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biud~ets ir kits valstyb�s ir savivaldybis pinigs fonds l�aos; 
101.3. kitos teis�tai gautos l�aos. 
102. L�aos naudojamos teis�s akts nustatyta tvarka. 
103. Gimnazija finansin� apskait� organizuoja ir atskaitomybe tvarko teis�s akts nustatyta 

tvarka. 
104. Gimnazijos finansin� veikla kontroliuojama teis�s akts nustatyta tvarka. 
105. Gimnazijos veiklos prie~iür� atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus 

pasitelkiami iaoriniai vertintojai. 



VIII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATO0s 

106. Praneaimai ir informacija visuomenei apie Gimnazijos veikl�, pertvarkym4, 
reorganizavim�, likvidavim� bei kitus teis�s aktuose numatytus atvejus, skelbiami vieaai Lietuvos 
Respublikos teis�s akts nustatytais terminais ir tvarka Gimnazijos interneto svetain�je 

www.linkuvosgimnazija.lt. 
107. Gimnazijos nuostatams, iu pakeitimams, papildymui pritaria Gimnazijos taryba, 
tvirtina Pakruojo rajono savivaldyb�s taryba. 

108. Nuostatai keiiami ir papildomi Pakruojo rajono savivaldybès tarybos, Gimnazijos 

direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva. 
109. Gimnazija /registruojama Juridinis asmens registre teis�s akts nustatyta tvarka. 
10. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisés akts nustatyta tvarka. 

SAVIVA Saulius Margis Savivaldyb�s meras RAJONO ece 

MER 


