IV. PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Progimnazijos veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios
Progimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija arba jos įgaliotas asmuo;
25.2. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi
Progimnazijos taryba;
25.3. direktoriaus patvirtintą Progimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi
Progimnazijos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.
26. Progimnazijai vadovauja direktorius. Direktorių konkurso būdu Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija.
27. Direktorius:
27.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu
asmeniu, tvirtina Progimnazijos vidaus struktūrą, Progimnazijos darbuotojų pareigybių sąrašą,
neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Progimnazijai skirtų darbo
užmokesčio lėšų;
27.2. nustato Progimnazijos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, skyrių
vedėjų, pavaduotojo ūkio reikalams veiklos sritis;
27.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Progimnazijos
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
27.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Progimnazijos darbo tvarkos
taisyklėse nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
27.6. suderinęs su Progimnazijos taryba ir darbuotojų atstovais tvirtina Progimnazijos
darbo tvarkos taisykles;
27.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
27.8. vadovauja Progimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų
įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Progimnazijos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti,
uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Progimnazijos veiklą, materialinius ir intelektinius
išteklius;

27.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
27.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo grupes, metodines grupes, metodinę
tarybą;
27.11. sudaro Progimnazijos vardu sutartis Progimnazijos funkcijoms atlikti;
27.12. organizuoja Progimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta
tvarka;
27.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Progimnazijos turtą, lėšas ir jais
disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų
optimalų valdymą ir naudojimą;
27.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro
jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę
atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
27.15. inicijuoja Progimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų,
sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko
teisių apsaugos srityje;
27.17. atstovauja Progimnazijai kitose institucijose;
27.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti ugdymą
organizuojančių skyrių vedėjams, direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams;
27.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
28. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių
informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Progimnazijos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą,
Progimnazijos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių
įgyvendinimą.
29. Progimnazijoje metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė
taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdyti
mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, ugdymo ir ugdymosi metodus, kontekstą,
mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei
patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms,
nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su
Progimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir progimnazijos pažangos. Metodinė
taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo

poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Progimnazijoje, teikia Progimnazijos
direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo
organizavimo gerinimo.
30. Metodinės grupės nariai yra ugdymo skyriui priskirti mokytojai, švietimo pagalbos
specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą
koordinuoja ir vykdo priežiūrą ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Progimnazijos metodinės
tarybos nariai yra ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, metodinių grupių vadovai. Metodinės
tarybos veiklą koordinuoja ir jai vadovauja Progimnazijos direktorius.
31.

Ugdymo

turinio

formavimo

ir ugdymo

proceso

organizavimo klausimais

Progimnazijos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla
susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

