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STAULIV Mlrisro sAVIVALDYBES TIIRYBA

SPRENDIMAS
oEr srRulrv pRo cryNAZr JV NUO STATV PATVIRTINIM:O

2020 m. spalio 1- d. Nr. T-383
Siauliai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 straipsrio 1 dalimi,

Lietuvos Rqspublikos biudZetiniq israigtl isratymo 4 straipsnio 3 dalies L punktu, Siautiq niesto

savivaldybes taryba n u s P r e n d Z i a :

1. Patvirtinti pridedamus:
1.1. Siauliq Dainq progimnazijos nuostatus;

1.2. Siauliq GeguZiq progimnaziios nuostatus;

1.3. Siauliq Gytariq progimnazijos nuostatus;

1.4. Siauliq Jovaro progimnazijos nuostatus;

1.5. Siauliq Medelyno progimnazijos nuostatus;

1.6. Siauliq Ragainds progimnaziios nuostatus;

1.7. Siauliq,,Rasos" progimnaziios nuostatus;

1.8. Siauliq Rekyvos progimnazfos nuostatus;

1.9. Siauliq,,Romuvos" pro gimnazij os nuostatus ;

L. 1" 0. 5 iauliq S alduv6 s pro gimnazij os nuostatus ;

1.11. Siauliq,,Sandoros" progimnazijos nuostatus;

1.12. Siauliq Vinco Kudirkos progimnazijos nuostatus;

1.13. Siauliq Zokniq progimnazi.ios nuostatus. '
Z, [pareigoti Siauliq progimnazijq direktorius pasira5ytl. nuostatus ir [registruoti juos

valstybds imonds Registrq centro SiauJiq filiale'
3. PripaZinti netekusiais galios:

3.1. Siauliq miesto savivaldyb€s tarybos 20t7 m.lapkridic, 9 d. sprendinrq Nr. T!379 ,,Del

Siauliq pro gimnazii q nuostatq patvirtitrimo " ;

d.i. Siauliq miesro savivaldyb€s; tarybos 2018 rn. gruodZio 20 d. sprendinru Nr. T-458 ,,,Del

Siauliq Zokniq progimnazijos buveinds adreso pakeitimo ir nuosta:q patvirtinimo".

4. Nustatyti, kad Sio sprendimo 3 punktas [sigalioja nuo Sirl sprendimo 1 punktu patvirtintq

nuostatq lregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

Savivaldybes meras Artlrras Visockas
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F.EGISTRUOTA
JURIDINru ASMENU REGISTRE
20etO m-

t
PATVIRl'INTA
Siauliq miesto savivaldybes tarybos
2020 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. T-3g3

Snur4l sALDUvE s pRocrMNAZrJos NUo srATR,I

".^""Jrtt5*',ySsrAros
1. Siauliq Salduves pro

Salduvds progimnazijos (toliau
teises ir pareigas [gyvendinand
pagrindinq paskirt[, mokymo ka
uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, mokym.si
i5davim4, progimnazij os teises ir pareigas, veiklos organizalvim
priemim4 i darb6 jq darbo apmokejimo rvarkq ir ate"stacij6 le
finansines veiklos kontrolq, progimnazijos veiklos p.i"ziurq, reorganizavirno, likvidavimo arpertvarkymo WarkE.

2' Progimnazijos oficialusis pavadinimas - Siauliq rSalduves progimnazija, trumpasispavadinimas - salduv€s progimnazija. Progimnazija iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas -190s31560.
3. Progimnazija [steigta 195g m. lapkridio 1 d.
4. Progimnazijos teisine forma _ biudZetine [staiga.
5' Progimnazijos priklausomybg - savivardytes irokykla.
6' Progimnazijos savininkas'- Siauliq miesio savivaidybe, kodas rrlLog4zg,adresas: VasarioL6-osios g. 62, IiI-7 6295 Siauliai.
7' Progimnazijos savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Siauliq miestosavivaldybes (toliau - Savivaldybd) taryba.
I' savivaldybes taryba sprendZia Lietuvos Respublikos b;LudZetiniq [staigq [statyme, kituose

h:tj:#llespublikos 
[statvmuose (toliau - [statymai) ir Nuostrtuose joi torn]o.t.n.ijai priskirtus

9. Progimnazijos buveine: K. Kalinausko g. 1_9, w-T62grsriauliai.
10. Progimnazijos grup6 - bendrojo ugdymo mokykla.
L1. Mokyklos tipas - progimnazija.
L2. Progimnazijos pagrindind paskirtis s tipo progimnazija (kodas 31291j.00).Kita progimnazijos p?.skirri-: -,ikimokyklinio [staiga darZelis. ..
1-3. Mokymo kalba - lieiuviq.
14. Mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi.
1-5' Mokymo proceso organizavimo budai - kasiienis, nuotolinis, savaralkiskas, ugdymasisSeimoje.

16' Progimnazija vykdo I irmo'sios daries bei specialiqiqugdymosi poreikiq turintiems mr
nirormahojo',r.it q i, suaugusiqjq f?lTttlf"ugdvmo 

ptogtu*it,

17' Progimnazija iSduod" s aonrmentus:r pradinio ugdyrnopasiekimq, pradinio iSsilavinimo, mokymosi pasiekimq paZyrnejimus; paZynr6jim4 baigusiemspagrindinio ugdymo programos pirmqjq dali.
18' Progimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis :urtspaudq atsiskaitomqj4 ir kitass4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributir<E- sarfv.il.ii,iri"azia Lietuvos



I
Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes (toliau - vyriausybe.nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro i rakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAs, UZolvrl{rAl, FUNKcrJos,i MoKYMosI PASIEKIMUS ITElsrNANiru oo runnnrvrv rsoer,rnaes

19. Progimnazijos veiklos sritis - 5vietimas.
20, Progimnazijos Svietimo veiklos rdsys:
20.1. pagrindine veiklos rusis - pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
20.2. kitos Svietimo veiklos ruSvs:
20-2.L. prieSmokyklinio amziaus vaikq ugdymas, kodas 8Ii.10.20;
20.2.2. pradinis ugdymas, kodas g5.20;
20.2.3. sportinis ir relceacinis Svietimas, kodas g5.5j.;
20.2.4. kultnrinis Svietimas, kodas g5.52;
20.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, Jvietimas, kodas g5.59:
20.2.6.Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas g5.60.
21. Kitos ne Svietimo veiklos r[ivs:
21.1. kitq maitinimo paslaugq teilkimas, kodas 56.29;
2L'2' nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimars, kodas 6g.20.

- _22. Prog os tikslas - lttrines ir pilietines
brandos pagri raStingum6 enis, ugdyti tautin[sEmoningumq q ir gebejimQ iau.

23. Progi s uZdaviniai:
23'1' uZtikrinti kokybiSk4 pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmosios rlalies programq

vykdymq;
23'2. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir saviraidkos porei,l,iius;
23.3. teikti mokiniams Svietimo pagalbq;
23.4- ttltikrinti sveikq saugiq uZkertandiq keli4 smurto, lrievartos apraiikorns ir Zalingiems

iproiiams aplinkq.
24. Vykdydama pavestus uZdavinius, progimnazija: ,
24'1" vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto mldstro tvirtinamLomir; bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama I vietos ir prog kon]reEius mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo pa'angos vertinimo
ugdymo procese informacijtr pasiekimq tyrimq, mr ir idarrinio vertinimo
duomenis konkretina ir individualizuoja ugdymo turin[;

24.2. rengia neformaliojo vaikq ivietimo programas;
24'3' organizuoja mokiniq mokymqsi-pagal visas progin.nazijoje [gyvenLdinamas programas

taikydama Nuostatuose apibreZtas mokymo formas ir mokym--o [roceso org-anizavimo btidus;
24.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus [iipareigojimus;
24'5' atlieka mokinio specialir$q ugdymosi poreikirlpirminl fvertinimq organtizuoja mokiniq,

turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdym4 Svietimo, mot<Jto ir sporto 
"-ioirt -o 

nustatyti
tvarka;

do 
veikti mokiniq organizacijoms, skatrlnanilioms mokiniq
patriotizmq puosel€j an dibms kultUrinq ir s ocialinq brand4,Pa ai5kos poreikius;

teikia socialinq pec.agoginq, specjLaliqjE pedagoginq,pagalbq prieZitirq profcsini ori.nt.uirn,g vaiko minimaliospriemone 
;

24'B' organizuoja tevq (globeiq, Npintojq) pageidavimu.iq mokamas papildrcrmas paslaugas
(kl 'hus, btirelius, pailgintas dienos grupes, ito*rynur, ekskurr;ijas ir kita) teis€s aktq nusta#ta
Warka;



24. oec drrhrrn+ni.-^ l^L--l:--: 
t

1A gas darbuotojams tobulinti savo kvalifikircij4;

motvil*o ,n?tflitnot 
nonnas, teises akq reikal,,uirnu, atitinkandiq sveik6 saugiq

ams [gyve:rdinti reikiamq nnaterialinq bazq
patvirtintais teis6s aktais;

imnazijoje;
nazijos veikl6

nustatytas funkcijas.
kimus iteisinarrtys dokumentai Svietimo, mokslo ir

III SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TEISES IR P4.REIGOS

26' Progimnazija, igyvendindama jai pavestus tikslq ir rZdavinius, atlikdarna jai priskirtasfunkcijas, turi teisq:

"ro'ilflil.parinkti 
ir kurti naujus mokymo ir mokymosi .netodus, uZtikrinarrdius kokybiskq

ais fiziniais ir juridiniais asrnenimis;

nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius

26'8. naudotis kitomis teisds aktq suteiktomis teisdmis.
27 ' Progimnazija privalo uztikrinti geros kokybes Svietinrq atvirumq vietos bendruomenei,sudaryti mokiniams higienos normas atitinfandiar ujay-*i sq\ gis.

IV SKYRIUS
PRO GIMNAZ I JO S VEIKL O S ORGANIZAVIN IAS IR VALDYMI\S

:

s) paftirtintq strategini veiklos planq,
sto r;avivaldybds vykdomoji institucija
asmIO;

I kuriam yra pritarusi progimnazijos taryba;
ugdymo planE, kuris yra suderintis su

stitucija ar jos igaliotu asmeniu.
i pareigas pr iimamas penkeriq rnetq kadencijai
igas nustatc Nuostatai ir Bendrojo ugdymo

areigas, jo atle idimo arba atlaukimo iB jq priima

3L, Direktorius atlieka tokias funkcijas:
31'1' tvirtina progimnazijos vidaus strukmra progimnazjjos darbuotojq pareigybiq sqrai4teises aktq nustatyta tvarka;
31'2' nustato progimnazijos struktiiriniq padaliniq tikslus, rZdavinius, funkcijas, direktoriauspavaduotoj o ugdymui, progimnazijos strukmriniq padalinirlvado., q veiklos sritis; 

-



31.3 r^r---. 
t

Personaro ,;ffill*ilT l|:'ilHffii;
kitq teises E it atleidZia iS jo uotojus, skarinajuos, skiria jiems drausmines nuobaudas:

31,4. priima mokinius Savivaldvbeses tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktq nustatyta warka;

31' kitajs teises aktais, progimnazijos darbo tvarkos taisykl€se

ili-?r:- 
se dalyvaujandiq asmt nq, aptarnaujaniioio personalo.- ir

31.6. suderinqs su progimnazijos taryba, tvirtina progimna:;ijos darbo tvarkos taisykles;
31.7' sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ii sveit:atai nekenksmingas darbo sqlygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
31.8. organizuoja ir koordinuoja veik 4 pavestoms fud<cijoms atlikti,

uZdaviniams [gyvendinti, analizuoja ir ve ilos r,eikl6 materialinius ir intelektinius
i5teklius;

31.9. leidZia [sakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
31.10. sudaro teises akq nustatytas komisijas, darbo ir metrdines grupes;
31.11. sudaro progimnazijos vardu sutartis progimnazijos f rnkcijoms attit<ti;
3L.L2. organizuoja progimnazijos dokumentq saugojimq ir ,r"ldy.q teises aktq nustatyta

tvarka;
31'13. teises aktq nustatyta tvatka valdo, naudoja progimnirzijos turt+ le5as ir,iais disponuoja;

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrjina jq optimitq
valdymq ir naudojim4;

31'14. rti rofesiniu tobulejimu, sudarc jiems sqlygas kelti kvalifikacij1
mokytojams ir ms darbuotojams galimybq a:estuotis ir organizuoja jq atestaclje
Svietimo, moks nustatyta warka;

31.15. inicijuoja progimnazijos savivaldos institucijq sudarlmq ir skatina jq vejlkl4;
31'16. bendradarbiauia su mokiniq t€vais (glob€jaii, rnpintojaii), pagalbq mokiniui, mokytojuiir mokyklai teikianiiomis istaigomis, teritorinemis policijo t, ro"i"tiniq . paslaugq, ,rr"ik"io,

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institr cijomis, dirbandionnii vaiko teisiq
apsaugos srityje; 

,
3t.I7 . atstovauj a pro gimnazij ai kitose institucij ose;
31.18' dal[ savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atli]rti direktoriaus

pavaduotojui, sftukt[riniq padaliniq vadovams;
31.19. vykdo kitas teis€s aktuose ir pareigybes apra5yme m,statytas funkcijas.
32. Direktorius atsako uZ tai, kad progimnazijoje buq lailromasi [statymq ir lciq teisds aktq,

uZ demokratini progimnazijos valdym4 bendruomen€s naril informavimq- informacijos apie
progimnazijos veiklq skelbimq, tinkamq funkcijq atlikimq, nustarytq tikslo ir uZaaviniq
igyvendinim4 progimnazijos.yeiklos rezultatus, uZ gerE ir veiksmingq viiko minimalios prieZiuros
priemoniq [gyvendinim4.

33. Progimnazijoje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupds.

34. Metodines'gruPes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Ivletodine grupe
planuoja ugdymo turin[: aptaria mokiniq mokymosi poreikius u zusiiaria del-mol,lomqjq d"Iykq
dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiiilos; atrr:nka, integruoja ir derini aaiyf<q
mokymo turin[; susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjrl dalykq planrlrengimo principq ir
warkos; parenka vadovdlius ir mokymo priemones, aptaria jq neudojimq; [vertina ugdymo procese
mokiniq sukaupt4 patyrimq; susitaria del mokiniq pasiekinrq ir paZangos l,irtioimo Uuaq.
Konsultuojasi tarpusavyje, su ugdymo skyriq ved€jais ir Svietimo p"galbos specialistais d6l
specialiqiq poreikiq mokiniq ugdymo bendrosiose klas6se, pedagoginiq problemq jprendimo bldq
ir darbo metodikos. Dalyvauja diagnozuojant mokiniq pasiekimus. Aptaria mokiniq elgesio, jq
Iankomumo gerinimo, mokymosi kriiviq optimalumo klausimus. Dalijasi gerqia patirtimi. eptarii



os'
ir nazijos veiklos tikslais. Keiiias
dir

organizavimo gerinimo, kvali
grupemis, Metodinei grupei vadovauja grupes nariq idrinkta;
organizuoja ir koordinuoja ugdymo ai.

35. progimnazijos metodines ai yra metodirnustato mokytojq metodin6s vei "n,]. 
- 

,-,^,i
' mE tarp metod#1,"';r,il'-"ru:j
asociacijomis, kitomis nevyriau
vertina mokytojq metodinius

tobulinimo, direktoriui - 
s

tarybai vadovauja tarybos o gerinimo. Metodinei
ugdymui. r ' ---J --v ro ktoriaus pavaduotojas

36. Ugdymo. organizavimo ir pedagoginiq inovacijq
fff,ili$i:i:T|: q iiivietimo p"g,-h* speciaristq kuriq

V SKYRUS
PROGIMNAZIJOS SAVIVAI,DA

37. progimnazijos
Progimnazijo, "t.ryb"" tul T"1Dendruomene, vietos ben ogimr

.az)

:dirbandiq mokiniq tevq (globejq,
)rogimnazijos tarybos narirf skaiti[

39. I progimna dahmis_tevus (glob€ju .roja klasiq tevq(globejr; rlpintoiq) susirinkimas, irokyto yba, 5_g klasiqmokinius - mokiniq 1-3 vietos bendruomr :torius.
posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. posedis
maZiau kaip du treEdaliai na:iq- Nutarimai iriirnami posedyje. Direktorius progimnazijos terybos posedZiutse gali dalyvauti

oooJrt;Jrl"otillazijos 
tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktis atviru balsavimu progimnazijos

42. P r o gimnazij os taryba_ atlieka tokias funkcij as :
42'1' teikia siiilymus del progimnazijos strateginiq tiks,q, uzdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
42.2. prltaria progimnazijos strateginiam iim progimnazijos ,ireiklos planui,Nuostatams, progimnazijos darbo tvarkos kitierys progimnazijos veiklqreglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems
42'3' teikia sillymus direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, progirnnazijos vidausstrukttiros tobulinimo;
42.4. kolegialiai svarsto progimnazij os leiq naudojimo kraur ;imus;42'5' isklauso progimnazijos metines.reiklos aiaskaitas.r teikia siulymus ilirektoriui d6lprogimnazijos veiklos tobulinimo:
42.6. vertina direktoriaus

Savivaldybes tarybai;
metq veiklos ataskaitE ir ,:eikia sprendimq ,cel ataskaitos



.a
42'7 ' teil<ra siiilymus savivaldybes tarybai del progimnazi. os materialinio apriipinimo, veiklostobulinimo;

42'8. svilsto mokytojq, mokiniq ir tevq (globejq, riipintojq) savivaldos institucijq arprogimnaziios bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siuiymur air.fto.iui;

:'ll{#H"i",llH:Hx1l?1ii:H.i:'H:txlJi*:'},ffi1"1'*Jil'ffi ,:-1,111:

42.L0. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.
43. Progimnazijos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teis6s aktams.
44' Progimnazijos taryba uZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito progimnazijos

bendruomenei.
45. Mokytojq taryba - nuolat veikianti

dalyvauj antys asmenys.
46. Mokytojq tarybai vadovauja direktorius.
47. Mokytojq tarybos posedZius Saukia direktorius. Posedi; yra reisetas, jei jarne dalyvauja du

treidaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje lilyvavusiq nariq b,atsq diuguma.
48. Mokytojq taryba svarstc ir priima nutarimus teise s iktq n,rt"tyt"i, ir direktoriaus

teikiamais klausimais.

- 49. Progimnazijoje nuoiat veikia progimnazijos mokinirl savivaldos institlcija. Jos nariq
skaidiq ir jos veiklos kadencijos trukmq nustato direktorius. Mokiniq savivaldos institucijos nariai
yra renkami 5-8 klasiq visuotinio mokiniq susirinkimo. Mokin.q savivaldos instituLcijai vadovaujajos nariq iSrinktas vadovas. Mokiniq savivaldos institucija inicijuoja ir paderdi organizuoti
progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines prog.u-"r, 

-teikia 
siulymq del ugdymo

organizavimo, vaikq neformaliojb Svietimo programq pletro;, socialiner lr.ikloi, organ"izuoja
savanoriq judejimq dalyvauja rengiant progimnazijos veiklq reglamentuojaniius doliumentus,
svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del institucijos veiklos organizarrimo, deleguoja
narius i progimnazijos tarybq.

50. Klases mokiniq tevr+ (globejq, riipintojq) savivaldq suilaro visq tos klaser; mokiniq tevai
(globejai, riipintojai). Klases mokiniq tevq (globejq nipintojq) savivaldos institucijai vadovauja
susirinkimo iSrinktas vadovas. Klasiq mokiniq tevq (globejq, riipintojq) savivaldos institucija
aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuc ti klas-es renginiis i5vykas, kuri
edukacinq aplink% vykdyti profesini orientavim1 teiki" sillymus progi"mnazijos tarybai ir
direktoriui.

51. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, Iankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams ir jq tevams (globtjams, rupintojams) aktualiais klarLsimais direktorius gali organizuoti
klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq, nipintojq) savivaidos in;titucijq vadovq pasitarimus.

D ARBU o ro Jv pRrErtrJJ ifi#X: Jv DAr rB o ApM oKE rrrr o
TVARKA IRATESTACIJA '

52. Darbuotoiai i darbq progimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo Darbo lcodekso il kitq
teises akq nustatyta tvarka.

53. Progimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokoma istatymq ir kitq teises aktq nustaryta
Warka.

54. Direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, ugdym4 organizuojaniiq skyriq vedejai ir
mokytojai atestuojasi ir kvalifikacijq tobulina Svietimo, mokslo ir iporto ministro nustatyta warka.



t
55' Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet svietimo,, mokslo ir sportministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FI]NANSINESi VEIKLOS KONTROLE IR PROGIMNAZIJoS vEIKLoS PRIE,:IT]RA

56. Progimnazija patikejimo teise perduotE savivaldybcs turtq valdo, naudoja ir disponuojrjuo pagal istatymus savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
57. Progimnazijos leSos:

^,-,*^?T.t= liniq dotacijq Siauliq miesto savivaldyb€s biudZetu
sKtrros res gal patvirtintas r gmatas;

57.2
57 '3' fondq, organi ir fiziniq asmenrl dovanotos ar kitaip teisetais btidaisperduotos leSos, tikslines I pavedimus;
57 .4. kitos teisetu b
58. Ldsos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
59' Progimnazija buhalterinq apskait4 organizuoja ir finarsinq atskaitomybq rvarko teis6s aktq

nustatyta Warka.
60. Progimnazijos finansine veikla kontroliuojama teises lktq nustatyta tvarka.
61' Progimnazijos veiklos prieZilrE atlieka Savivaldylres 

-vykdomoji 
insritucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintoiai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTtr IOS

62. Progimnazija turi interneto svetainq, atitinkandi4 teis€s aktq nustatytus reikalavimus.
63' Progimnazijos interneto svetaineie (http://www.salcluve.it) skeibiama informacija apirprogimnazijos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo I)rogramas, jq pasirinkimo g"lir"yil;.

priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikaciji, svarbiausG'[sivertinimo ir iiorinic
tradicijas, pasiekimus ir kitq vykdom4 veiklq

s teises aklais, reikia paskelbti vieiai, skelbiamj
duve.lt).

64. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams prit ria progimnazijos taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

65' Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarpbos, direktoriaus ar progimnazijos
tarybos iniciatyva.

66. Progimnazija registuojama teis€s aktq nustatyta tvarka.
67' Progimnazija reorgqnizuojama, likviduojama ar pertvirkoma teises aktq nustatyta tvarka.


