I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja
Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos (toliau – Progimnazija) teisinę formą, priklausomybę,
savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, jos kompetenciją, buveinę,
Progimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas, mokymo formas ir būdus, veiklos
teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių
dokumentų išdavimą, Progimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą,
darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Progimnazijos turtą ir lėšas,
jų

naudojimo

tvarką ir finansinės veiklos

kontrolę, Progimnazijos

veiklos

priežiūrą,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Progimnazijos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazija,
trumpasis pavadinimas – Garliavos Jonučių progimnazija. Progimnazija įregistruota Juridinių
asmenų registre, kodas ________________.
3. Progimnazijos istorija: Progimnazija įsteigta 2014-09-01 reorganizavus Savivaldybės
biudžetinę įstaigą Kauno r. Garliavos Jonučių vidurinę mokyklą (kodas 191074794), padalijant ją į
Kauno r. Garliavos Jonučių gimnaziją ir Kauno r. Garliavos Jonučių progimnaziją.
4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Savininkė – Kauno rajono savivaldybė.
7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės
taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus; priima į pareigas ir
iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą, priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės
pakeitimo, priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia
likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kitus
įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
8. Progimnazijos buveinė – Kauno r. sav., Garliavos m., Vasario 16-osios g. 8, LT-53216.
9. Progimnazijos grupė – progimnazijos tipo progimnazija. Kita paskirtis – progimnazijos
tipo suaugusių mokykla.
10. Tipas – progimnazija.
11. Pagrindinė paskirtis – bendroji bendrojo ugdymo mokykla.
12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo formos ir mokymo proceso organizavimo būdai: grupinio mokymosi forma –
kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; pavienio mokymosi forma – savarankiškas
mokymo proceso organizavimo būdas.
14. Progimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies ir
neformaliojo vaikų švietimo programos; pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ir
neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos.
15. Mokiniams išduodami mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos
pirmąją dalį pažymėjimai ir kitus pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.
16. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir savo
progimnazijos pavadinimu, atributiką, savarankišką atsiskaitomąją sąskaitą (buhalterinę apskaitą
tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
centralizuota buhalterija) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais
Nuostatais.

