
PATVIRTINTA  
  

2020 m.  d. 
sprendimu Nr. T-568 

 

 

KAUNO PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI  

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kauno progimnazijos 

as

veiklos srit  , davinius, funkcijas, 

 teises ir pareigas, veiklos  

 , 

 ir , informacijos 

informavimo, progimnazijos .  

2. Oficialusis pavadinimas  Kaun progimnazija, 

trumpasis pavadinimas  progimnazija (toliau  progimnazija), juridinio asmens kodas 

190138219.  

1978 o 16 d. potvarkiu Nr. 

. 

-

sausio 17 d. sprendimu Nr. T-  

16 12 d. 

sprendimu Nr. T-170 nuo 20 d. Kauno  Kazimiero 

 progimnazij

progimnazija.  

4. Progimnazijos  aiga.  

5. Progimnazijos   mokykla.  

6. Progimnazijos   (toliau  savininkas), 

 al. 96, kodas 111106319, LT-44251 Kaunas. Progimnazijos savininko teises ir pareigas 

 

  

7. Progimnazijos   -47416 Kaunas.  

8. Progimnazijos  bendrojo ugdymo mokykla.  
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9. tipas  progimnazija. 

10  paskirtis  progimnazijos tipo progimnazija, mokymo 

kalba  , mokymosi formos  grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:  

10.1. Grupinio mokymosi okymo proceso 

 ir (ar) nuotoliniu ug  

10.2. 

 

11. Progimnazija nustatyta tvarka vykdo  pradinio ugdymo program , 

pagrindinio ugdymo programos pirm  dal

 

11.1  

  

  

11.4. pagrindinio ugdymo ; 

 (pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo).  

12. Progimnazija  

13. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

v

Lietuvos Respublikos vietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

  , kitais  ir .  

 

II SKYRIUS  

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITI S

  

 

14. Progimnazijos veiklos sritis   V pagal 

uvos Respublikos V

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio -226 

):  

14.1.  

  

14.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

14.1.3. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

 

14.2.1. sportinis ir rekreacinis  
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15. Prog

  

16. Progimnazijos tikslas  

srityje

  

17. Progimnazijos   

17.1.   

17.1.1. laiduojant vaiko 

 

  

  

17.2. pradinio ugdymo programos:  

17.2.1. r 

  

17.2.2. suteikti galimybes kiekvienam mokiniui ;  

17.2 os, dorovin  ir 

  

17.2.4.  

rendimui pagal s pedagogikos principus; 

17.2

 

17.2.6. 

 

17.2.7. teikti   

17.2.8. kt. 

 

17.3. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies: 

17.3.1. 

 

17.3.2. 

r kompetencijas; 
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17.3.3. 

poreikius; 

17.3.4. 

 

17.3.5. 

 

17.2.6. skatinti mokinius ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo 

 

17.3 pagal  u 

. 

18. Progimnazija  funkcijas: 

18.1. formuoja nizuoja Respublikos 

mokslo ir sporto ministro patvirtintas b ugdymo programas, bendrojo ugdy

bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individ  ugdymo 

 

18.2. konkretina ir individualizuoja 

mokiniams; 

18.3. inicijuoja  

18.4. 

;  

18.5. rengia  

18.6. pasirenka  

18.7. informuoja mokinius us us us) statytais 

klausimais; 

18.8. teikia 

  

; 

18.9. gas mokiniams mokytis namuose,  ;  

18.10. sudaro mokiniams sveik  

18.11. vykdo imo ir narkomanijos  

 

18.12. vykdo  

18.13. inicijuoja  

18.14. progimnazijos  

18.15 s 

 

18.16 ykdo reikiamus tyrimus; 

18.17. kuria progimnazijoje  
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18.18   

18.19. vykdo progimnazijos  

18.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse pareigojimus mokytojai, 

kiti darbuotojai, mokiniai ir progimnazijos partneriai; 

18.21

progimnazijos 

susijusias funkcijas; 

18.22  

19. Progimnazijos mokiniams dokumentai 

 ir  nustatyta 

tvarka.  

 

III SKYRIUS  

PROGIMNAZIJOS   

 

20. Progimnazija gyvendindama jai pavestus  

 : 

20.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis; 

20  

20  

20.4. savininko sprendimu vykdyti neformaliojo ugdymo programas; 

20.5.  

 

20.6  ; 

20.7.  

20.8

 

21. Progimnazija  

priskirtas funkcijas, privalo: 

21

 

21  

21 vietimo programas; 

21  

21  

21.6. sudaryti pal  

jaunimo organizacijoms; 
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21  

reikalavimus.  

 

IV SKYRIUS  

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS  

 

22. Progimnazijos veiklos organizavimo teisinis pagrindas: 

22.1. progimnazijos strateginis planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, pritarus 

progimnazijos tarybai ir Kauno miesto s vykdomajai institucijai ar jos 

asmeniui; 

22.2. progimnazijos metinis veiklos planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, 

pritarus progimnazijos tarybai; 

22.3. progimnazijos ugdymo planas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus, suderinus 

su progimnazijos  ar jos  

23. Progimnazijai vadovauja direktorius, kuris 

progimnazijos direktoriaus pareigoms 

organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos  nustatyta 

tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus savininkui. 

24. Progimnazijos direktorius: 

24.1. vadovauja progimnazijos strateginio plano ir metini  

 

24

juos skatina, , nustato 

progimnazijos  ; 

24.3. analizuoja progimnazijos  

24.4. tvirtina progimnazijos  

24.5. nustato progimnazijos tvirtina 

ydamas o leistino ; 

24.6. priima mokinius savininko nustatyta tvarka; 

24.7. sudaro mokymo ir kitas sutartis; 

24.8. vadova  

 

24.9. tvirtina progimnazijos darbo tvarkos taisykles; 

24.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi 

ir . 

24.11. planuoja progimnazijos 

 

24 us, kontroliuoja kaip jie vykdomi; 

24.13. sudaro darbo grupes ir komisijas; 
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24.14. organizuoja progimnazijos tvark  

24.15. valdo ir naudoja progimnazijos  

24.16

 

24.17 a  

24.18

; 

24.19. inicijuoja progimnazijos 

 mokiniui, mokytojui ir progimnazijai 

 

24.20. sudaro progimnazijos  

24.21. 

progimnazijoje; 

24.22. atstovauja progimnazijai kitose institucijose; 

24.23  

24.24.   

24.25. atlieka e, 

  

25. 

la

 

 

26. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaroma m

taryba . 

27

ekspertai. 

28. 

progimnazijos direktorius.  

 

V SKYRIUS  

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA  
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29. Progimnazijos ir institucijas 

remdamasi progimnazijos filosofija ir  tikslais, progimnazijoje 

programomis ir   

30. Progimnazijoje veikia savivaldos institucijos: progimnazijos taryba, m

taryba ir m  

31. Progimnazijos taryba yra progimnazijos savivaldos institucija, 

, vietos bendruomenei ir 

stovus 

svarbiausiems pro  

32. Progimnazijos 

v

, savinink

aktais ir progimnazijos nuostatais. 

33. Progimnazijos 

 

34. Progimnazijos tarybos priimti nutari  

reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai progimnazijos vietos bendruomenei.  

35. Progimnazijos direktorius ir jo pavaduotojai negal progimnazijos tarybos 

nariais. 

36. progimnazijos tarybos pirmininku. 

37. Progimnazijos direktorius gali teikti progimnazijos tarybos 

nutari   

38. Savininkui ms institucijo , kad 

progimnazijos ma 

progimnazijos tarybai j  

 

39. Progimnazijos tarybos nuostatus tvirtina progimnazijos taryba.  

40. Progimnazijos tarybos n progimnazijos 

progimnazijos  

40.1. progimnazijos t ; 

40.2. progimnazijos direktorius; 

40.3. savininkas. 

41. Progimnazijos 15 nari ) rogimnazijos 

alimis (po 5) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams  

 ir mokiniams ir 1- . Progimnazijos tarybos nario 

  

42 p atviru balsavimu renka m  
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43. T  atstovai progimnazijos  

 3  atviru balsavimu. 

  

44. M p 5 8 

 susirinkime slaptu balsavimu.  

45. 1-  

46. Progimnazijos taryba renkama dvejiems metams. 

47. Progimnazijos 

 progimnazijos tarybos nariai slaptu balsavimu 

.  

48. Progimnazijos Taip pat 

  

49. Progimnazijos 

tvarkymo taisykles tvarko progimnazijos progimnazijos tarybos 

 

50. Progimnazijos  /3 nari . Nutarimai 

 

51. Progimnazijos progimnazijos 

tarybos nutarimu. Progimnazijos t icijuoti progimnazijos vadovai (direktorius, 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui). 

52. Progimnazijos  3 kartus per metus.  

53 progimnazijos  savivaldos 

inst , mokytojai,   ir kiti 

asmenys.  

54. Progimnazijos   

54.1. nustato progimnazijos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo 

  

54.2. pritaria progimnazijos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, progimnazijos 

, m m ;  

54.3. inicijuoja progimnazijos 

progimnazijos  

  

54.4. 

 

54.5. renka progimnazijos tarybos narius mokinius) atestavimo 

;  

54.6. t   

ymo, talkina formuojant progimnazijos   
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54.7.  paskirstymo ir panaudojimo;  

54.8. m svarsto moki  klausimus;  

54.9. skatina  progimnazijoje, inicijuoja 

progimnazijos s ir analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir 

 progimnazijos vadovams;  

54.10.   

54.11.  savivaldos 

 kompetencijai.  

55. Progimnazijos tarybos nariai privalo dalyvauti progimnazijos   

56. Progimnazijos tarybos nariai t progimnazijos 

 

57. Progimnazijos taryba gali progimnazijos 

 

58. Progimnazijos taryba , skelbdama 

 ir elektroniniame 

dienyne.  

59. Progimnazijos tarybos a  nustato pati progimnazijos taryba. 

60. Progimnazijos , jeigu:  

60.1. 2/3 progimnazijos  reikalavimu; 

60 tris / ; 

60.3. likvidavus ar reorganizavus progimnazij . 

61 ba yra nuolat veikianti progimnazijos 

 

62. 

v , Lietuvos 

Lietuvos Respublikos 

norminiais aktais, progimnazijos nuostatais, m  

63

racionalumo principais. 

64 bos nuostatus, pritarus progimnazijos tarybai, tvirtina progimnazijos 

direktorius. 

65. : 

65.1. m ;  

65.2. progimnazijos direktorius; 

65.3. savininkas. 

66.  direktorius, direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, 

specialusis pedagogas, mo procese dalyvaujantys asmenys.  
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67. Mok  ,  progimnazijos 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  direktorius tvirtina savo 

u kiekvienais mokslo metais. 

68 tvarkymo 

taisykles tvarko m ink  atviru balsavimu 

 

69 uose  

2/3 m

pasiskirsto po lygiai, s m  

70 au kaip 3 kartus per metus.  

71 m  savivaldos 

  

72   

72.1. inicijuoja progimnazijos kaitos procesus;  

72.2. formuluo   

72.3. dalyvauja planuojant progimnazijos   

72   

72. mo ir 

mokymo programas, metodus; 

72  mokymosi  

72.7

s; 

72.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

ministro patvirtintais  

72.9  

72.10. atviru bal progimnazijos ir m , 

; 

72.11. analizuoja, kaip progimnazija vykdo veiklos planus ir ugdymo programas; 

72.12. svarsto ar  progimnazijos ugdymo 

; 

72  

73  

73   

73.2. de   

74 , . 

75. Progimnazijos savivaldos 

 veiklos tradicijas.  

76. Progimnazijoje veikia m  



 12 

77 , atstovaujanti visiems 

progimnazijos mokiniams. 

78  

78.1. pagal kompete inicijuoja ir organizuoja 

 

78

 

78.3. bendradarbiauja su progimnazijos vadovais, kitomis progimnazijos institucijomis, 

 

78  

78  

79  entuoja m  nuostatai, kuriuos, suderin s 

su progimnazijos taryba, tvirtina progimnazijos direktorius. 

80  sudaro 5 8  atstovai ( . 

susirinkime atviru balsavimu.  

81  tarybos darbas organizuojamas m  

82 iems metams.  

83 progimnazijos m . 

Progimnazijos m tarybos iems metams renka m . 

84. 

susirinkime atviru balsavimu.  

85. Progimnazijoje yra 

vadovu, mokytojais, kitomis progimnazijos savivaldos institucijomis. 

86. Progimnazijoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos. 

87. Progimnazijos     visuotinis susirinkimas 

 savivaldos institucijas, inicijuoja ir 

organizuojant ugdym  ir  sudarant as progimnazijoje.  

 

VI SKYRIUS  

ATESTACIJA  

 

88

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos 

 darbo santykius. Direktoriaus 

pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius 

 direktorius. 
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89

darbo kodeksu, Lietuvos Respubli  

  

90. Progimnazijos mokytojai atestuojami, o progimnazijos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui  tobulina kvalifi

tvarka.  

 

VII SKYRIUS  

PROGIMNAZIJOS 

 IR PROGIMNAZIJOS   

 

91. Progimnazija  valdo, naudoja savinink progimnazijos 

ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos avininko nustatyta tvarka.  

92. Progimnazijos avininko 

avinink   

93. Skirtos   

94. Progimnazija 

kai tai  ir savininko nustatytai tvarkai.  

95. Progimnazija ,   

96. Progimnazijos 

 

97. Progimnazijos 

 Progimnazijos 

Progimnazijos 

Progimnazijos 

Progimnazijos vidaus auditas 

  

98 vininkas.  

 

VIII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 

99. Progimnazijos nuostatus, suderintus su progimnazijos taryba, tvirtina Kauno miesto 

  

100. Progimnazijos  inicijuoja savininkas, progimnazijos 

direktorius ar progimnazijos taryba.  
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101. Progimnazija  (https://www.svkazimieras.kaunas.lm.lt), 

  

102. Progimnazija reikalingus 

interneto .  

103  reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis 

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos  ir 

aktais.  

104. Apie progimnazijos  progimnazijos 

 mokiniui  nustatyta 

tvarka ir terminais.  
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