II. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS
17. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.
18. Progimnazijos švietimo veiklos rūšys:
18.1. pagrindinės veiklos rūšys:
18.1.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.1.2. pagrindinio ugdymo pirma dalis, kodas 85.31.10;
18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
18.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
19.2. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.
20. Progimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savarankiškam gyvenimui.
21. Progimnazijos veiklos uždaviniai:
21.1. teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies
išsilavinimą;
21.2. užtikrinti pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies tęstinumą;
21.3. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
21.4. teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
21.5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką.
22. Vykdydama jai pavestus uždavinius Progimnazija:
22.1.

vadovaudamasi

švietimo

ir

mokslo

ministro

tvirtinamomis

bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į vietos ir Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

22.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius
tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, jas pritaiko
specialiųjų poreikių vaikams;
22.3. įgyvendina pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies, suaugusiųjų
pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo
programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
22.4. vykdo mokinių ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;
22.5. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmos dalies programas
pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių
dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
22.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,
pagalbą, vykdo mokinių profesinį orientavimą, prevencines, mokinių sveikatos stiprinimo
programas, taiko minimalios priežiūros priemones;
22.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės
aktų nustatyta tvarka;
22.9. vykdo Progimnazijos veiklos įsivertinimą;
22.10. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas
paslaugas (klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
22.11. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
22.12. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią
ugdymosi ir darbo aplinką;
22.13. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę
vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;
22.14. organizuoja mokinių maitinimą Progimnazijoje;
22.15. organizuoja mokinių vežiojimą į Progimnaziją ir iš jos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka;
22.16. viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos švietimo veiklą teisės aktų nustatyta
tvarka.
22.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas;

