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KRE TIN G O S M OKYKL O S -DARZTIT O,,LIBIJ TtIO' NU O S TATAI

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Kretingos rnokyklos-darZelio ,,Libute" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Kretingos mokyklos-darLelio ,,Zibute" (toliau - Mokykla) teisinq form4, priklausomybg, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveinE, grupQ, tipq, pagrindirig paskirt!,
mokymo kalb4 ir mokymo formas, bDdus, vykdomas Svietimo programas, veiklos teisini pagrind4, sriti,
r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus jteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos
teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darb4, jq darbo
ppmokejimo tvark? ir atestacijq, turtq, leSas, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos konirolg ir
Mokyklos veiklos prieLiiry, reorganizavimo, likvidavimo ar perlvarkymo tvark4.

2. Oficialusis Mokyklos pavadinimas - Kretingos mokykla-darZelis ,,Libute"" trumpasis
pavadinimas - Mokykla-darZelis ,,Libutd",.juridinio asmens kodas - 190278776.

3. lsteigimo data * 1979 metai.
4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe * savivaldybes mokykla, kodas - 20.
6. Savininkas - Kretingos rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe).
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kretingos rajono savivaldybes

taryba, kuri sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir
kituose istatymuose bei Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirlus klausimus.

8. Mokyklos buveine - Meguvos g.16,LT-97140 Kretinga.
9. Grupe - bendrojo ugdyrno mokykla.
10. Tipas * pradine mokykla.
1 1. Pagrindine Mokyklos paskirtis - pradines mokyklos tipo mokykla-darZetis.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo formos:
13.1. grupinio mokymo;
13.2. pavienio mokymo.
14. Mokymo proceso organizavimo budai:
14.1. l<asdienio mokymo;
7 4.2. savarankiSko mokymo;
1 4.3. nuotolinio rnokymo;
14.4. ugdymosi Seimo.ie;
I 4.5. individualus mokymo.
15. Vykdomos Svietimo programos:
I 5.1. ikimokyklinio ugdymo;
1 5.2. ikimokyklinio ugdymo pritaikytos;
I 5,3. prie5mol<yl<linio ugdymo;
I 5.4. prie5mokyklinio ugdymo pritaikytos;
15.5. pradinio ugdymo;
15.6. pradinio ugdymo pritaikytos ir / ar individualizuotos;
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I 5.7. neformaliojo vaikq Svietimo.
16. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo

pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq.
17. Mokykla savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, uZoavlNIAI, FUNKCIJoS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIIT DOKUMENTU TSDAVTMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas - 85.
19. Mokyklos veiklos r[Sys:
19.1. pagrindine veiklos rD5is - pradinis ugdymas, kodas - 85.20;
19.2. kitos Svietimo veiklos rD5ys:
19.2.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas - 85.10.10;
19.2.2. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas - 85.10.20;
19.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas - 85.51;
19.2.4. kulturinis Svietimas, kodas - 85.52;

, 19.2.5. kitas, niekur nepriskirlas, Svietimas, kodas - 85.59;
19.2.6.Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas - 85.60;
19,2.7. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.2.8. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.;
20. Kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:
20.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas - 56.29;
20.2. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas - 86.90;
20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas -

68.20;
20.4.kita, niekur kitur nepriskirta asmenq aptarnavimo veikla, kodas -96.09.
21. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir

esmines dalykines kompetencijas, bDtinas tolesniam mokymuisi ir savarankiSkam gyvenimui.
22. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

, 22.1. teikti vaikams kokybi5kq ikimokyklini ir priesmokyklinj ugdym4, mokiniams -
pradiniugdym4;

22.2. tenkinti vaikq ir mokiniq paZinimo ir saviraiSkos poreikius;
22.3.teikti vaikams ir mokiniams reikiam4 pagalb4;
22.4. uLtikrinti sveikq ir saugiq mokymosi ir ugdymosi aplink4.
23. lgyvendindama jai pavestus uZdavinius, Mokykla vykdo Sias funkcijas:
23.1 . uztikrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems iprodiams aplink4, ugdymo, mokymo, studijq, Svietimo programq vykdymq, atvirum4 vietos
bendruomenei, mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4, geros kokybes Svietim4;

23.2. kuria, rengia ir sistemingai atnaujina ugdymo turini, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programq
kriterijais, patvirtintomis prie5mokyklinio, pradinio ugdymo bendrosiomis programomis ir,
atsiZvelgdama i vietos ir Mokyklos bendruomenes reikmes, mokiniq poreikius ir interesus, konkretina
ir individual izuoja ugdymo turini ;

23.3. igyvendina ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo
programas irjas papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo
vaikq Svietimo programas;
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23.4. sudaro s4lygas kiekvienam vaikui, mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje
nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje,
apimandioje smufto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4,
sveikos gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro patvirtintas rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;

23.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovin!, tautini, pilietini s4moningumq, patriotizmq, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

23.6, teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiq4 pedagoging,
speciali4j4 pagalbq, vykdo vaikq ir mokiniq sveikatos prieZilir4 bei Vaiko minimalios prieZiDros
priemones;

23.7. sudaro Vaiko geroves komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja Svietimo programq
pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos teikim4, rDpinasi
saugios ir palankios mokiniams aplinkos kDrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.8. organizuoja vaikq ir mokiniq tevq (globejq, r0pintojq) pageidavimu mokamas
papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupes, visos dienos mokykl4, klubus, b[relius, stovyklas,
ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

. 23.9. uZtikrina vaikq ir mokiniq maitinim4;
23 .1 0. sudaro s4lygas darbuotoj q profesin iam tobulej im u i ;

23.11. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq
ugdymosi, mokymosi ir darbo aplink4;

23.12. vykdo Svietimo stebesen4, tyrimus, Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
23.13. vie5ai skelbia informacij4 apie veiklq Mokyklos internetineje svetaineje;
23.14. iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus mokiniams, baigusiems

prieSmokyklinio, pradinio ugdymo programas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka;

23.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

teisg:

III. MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

, 24. Mokykla, igyvendindama tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

24.1. parinkti ugdymo (-si) bei mokymo (-si) metodus ir mokymosi veiklos bDdus;
24.2. kurti naujus ugdymo (-si), mokymo (-si) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4

iSsilavinim4;
24.3 . bendradarbiauti su fi zin iais ir j uridin iai s asmenim i s;

24.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
24.5. Savivaldybes tarybos sprendimu gali istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas,

kuriq paskirtis yra igyvendinti vie5uosius interesus, ir dalyvauti jq veikloje, jeigu toks jungimasis
neprie5tarauja Mokyklos steigimo dokumentams ir veiklos tikslams;

24.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.7, naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
25. Mokykla privalo:
25.1. uZtikrinti geros kokybes Svietim4, ugdymo, mokymo ir Svietimo programq

vykdym4, mokymo sutardiq sudarym4 bei sutartq isipareigojimq vykdym4;
25.2. uLtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, patydiq, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4, atvirum4 vietos bendruomenei;
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25.3. teikti informacing, psichologing, socialing pedagoginq, speciali4i4 pedagoginE ir
specialiqj4 pagalbq;

25.4. vykdyti karjeros ugdymo bei Vaiko minimalios prieZi[ros priemones.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal Mokyklos strategini plan4, Mokyklos metini
veiklos plan4, mokslo metq ugdymo planus, ikimokyklinio ugdymo program4, kuriuos tvirtina
Mokyklos direktorius teises aktq nustatyta tvarka.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris skiriamas ! pareigas vie5o konkurso budu
penkeriems metams ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius teises aktq
nustatyta tvarka atskaitingas ir pavaldus Savivaldybes tarybai ar jos igaliotam asmeniui.

28. Mokyklos direktorius:
28.1. organizuoja Mokyklos darb4, kad b[tq igyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
28,2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq

rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos jgyvendinimo Mokykloje priemoniq igyvendinimui,
juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

28.3. tvirtina Mokyklos struktDrq, pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus, vadovaudamasis Savivaldybes tarybos sprendimu del didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus;

28.4. nustatyta tvarka priima ir atleidLia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnaujanti personalq, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos, priima sprendimus
del darbuotojo atsakomybes del darbo pareigq nevykdymo;

28.5. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus
pavaduotojams. Mokykloje nesant direktoriaus, jo pareigas laikinai atlieka direktoriaus pavaduotojas
ugdymui;

28.6. priima vaikus ir mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo
sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;

28.7. kreipiasi i Savivaldybes administracijos direktoriq del vaiko minimalios ir vidutines
prieZiDros priemoniq skyrimo Vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo nustatyta tvarka;

, 28.8. sudaro Mokyklos vaikams, mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai
nekenksmingas darbo s4lygas visais su ugdymu, mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.9, leidLia isakymus, kontrol iuoj a j q vykdym4;
28.10. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo iStekliq buklg ir atsako uZ Mokyklos

veiklos rezultatus;
28.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
28.12. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdymq Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka;
28.13. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
28.14. bendradarbiauja su vaikq ir mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 vaikui

ir (ar) mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq
paslaugq, sveikatos jstaigomis, ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

28. 1 5. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
28.16. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir Savivaldybes tarybai svarstyti

ir vertinti bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4;
28.17. laiduoja valstybes Svietimo politikos vykdymo kokybg vadybos priemonemis:

stebesena, planavimu, igaliojimq ir atsakomybes paskirstymu bei prieZiIra;
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28.18. atsako uZ Mokyklos finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su
Mokyklos le5q (iskaitant leSas, skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojimu ir disponavimu jais;

28.19. uZtikrina, kad bDtq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir
Mokyklos nuostatq;

28.20. gali tureti ir kitq Lietuvos Respublikos teises aktuose, pareigybes apra5yme
nustatytq funkcijq.

29. Mokykloje sudaromos pedagogq metodines grupes. Jos skirtos planuoti ir aptarti
ugdymo turin! (programas, mokymo (-si) metodus, kontekst4, vaikq ir mokiniq pasiekimq ir paZangos
vertinimo b[dus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrim4, kuri vaikai ir mokiniai
sukaupia ugdymo procese), pritaikytiji vaikq ir mokiniq individualioms reikmems, nagrineti prakting
veikl4, pletoti mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais,
ir kartu siekti mokiniq ir Mokyklos paZangos. Mokyklos pedagogq metodiniq grupiq nariai yra
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojai, pradinio ugdymo mokytojai, Svietimo pagalbos
specialistai, mokomqjq dalykq mokytojai. Pedagogq metodinems grupems vadovauja pedagogq
metodiniq grupiq nariq i5rinkti pirmininkai. Pedagogq metodiniq grupiq veikl4 organizuoja pedagogq
metodiniq grupiq pirmininkai.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

30. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija,
renkama dvejiems metams. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tevus (globejus, nipintojus) ar kitus
teisetus mokinio atstovus, vietos bendruomeng demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprgsti
Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisetiems Mokyklos interesams.

31. Taryba sudaroma i5 mokiniq tevq (globejq, r[pintojq), mokytojq ir vietos
bendruomenes atstovq. Tarybos nariq skaidiq nustato Mokyklos direktorius. I Taryb4 lygiomis dalimis
tevus (globejus, r[pintojus) renka mokiniq tevq susirinkimas, mokytojus - Mokytojq taryba, vien4 -
tris vietos bendruomenes atstovus - Mokyklos direktorius. Tarybos nariu asmuo gali bDti renkamas ne
daugiau kaip dvi kadencijas. Tarybos nario igaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai
jis nebegali eiti savo pareigq del sveikatos biikles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis. Naujas narys paskiriamas atitinkamai Mokytojq
tarybos,,mokiniq tevq arba Mokyklos direktoriaus si0lymu.

32. Tarybos nariu negali bilti Mokyklos direktorius, valstybes politikai, politinio
pasitikej imo valstybes tarnautoj ai.

33. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu
pirmame Tarybos posedyje. PosedZiuose kviestinio nario teisemis gali dalyvauti Mokyklos direktorius,
su Mokyklos bendruomenes veikla susijusiq istaigq, organizacijq atstovai, kurie nera Tarybos nariai.

34. PosedZius Saukia Tarybos pirmininkas. PosedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus
per metus. Prireikus gali buti su5auktas neeilinis posedis. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai Tarybos nariq. Nutarimai priimami Tarybos posedyje
dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

35. Taryba:
35.1. teikia siulymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
35.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos ir ugdymo planams,

Mokyklos nuostatams, darbo tvarkos taisyklems, kitiems Mokyklos veiklq reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
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35.3. teikia siiilymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Mokyklos struktflros tobulinimo;

35.4. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
35.5. kiekvienais metais Taryba vertina mokyklos vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia

savo sprendim4 del ataskaitos Savivaldybes tarybai;
35.6. teikia sitilymus Savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio aprfipinimo, veiklos

tobulinimo;
35.7. svarsto Mokyklos savivaldos institucijq ar bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia

siDlymus Mokyklos direktoriui;
35.8. teikia siDlymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq vaikq ir mokiniq ugdymo ir

darbo sQlygq sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

35.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
35.10. atlieka visuomening Mokyklos valdymo prieZiDr4.
36. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams.

37.Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
38. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai,
kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus
Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

39. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
40. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq
balsq dauguma, jei balsai pasiskirsto po lygiai, Mokytojq tarybos pirmininko balsas yra lemiamas.

41. Mokytojq taryba:
41.1. aptaria Svietimo politikos !gyvendinimo klausimus;
41.2. svarsto bendrqjq ugdymo programq igyvendinim4, optimalq ugdymo sglygq

sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4, mokiniq ugdymosi rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo
bDdus;

, 41.3. teikia siulymus del Mokyklos metinio plano, ugdymo planq igyvendinimo, mokiniq
paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

41.4. analizuoja mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, prevencines veiklos,
poilsio, mitybos, saugos klausimus.

42. Mokykloje nuolat veikia Mokyklos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq taryba.
Jos nariq skaidiq bei veiklos kadencijos trukmg nustato Mokyklos direktorius. Mokiniq tarybos nariai
yra klasiq susirinkimq deleguoti atstovai. Jai vadovauja mokiniq tarybos nariq isrinktas pirmininkas.
Mokiniq taryba inicijuoja ir padeda organizuoti ivairius Mokyklos renginius, vykdyti prevencines
programas, teikia si[lymus del mokymo ir Mokyklos veiklos organizavimo, vaikq neformaliojo
Svietimo programq pletros ir kt.

43. Mokyklos vaikq ir mokiniq tevq (globejq, riipintojq) savivaldos institucija - tevq
komitetas - renkamas vaikq ir mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) susirinkime. Siai institucijai vadovauja
Sio susirinkimo i5rinktas pirmininkas. Tevq komitetas su ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
mokytojais, pradiniq klasiq mokytojais aptaria saugumo, maitinimo, ugdymosi, informacijos gavimo
apie vaikus klausimus, mokiniq lankomum4, elgesi ir paLangum4, padeda organizuoti renginius,
iSvykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini orientavim4, teikia siulymq Mokyklos tarybai ir
Mokyklos direktoriui.
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44. Vaikq ir mokiniq ugdymo (-si) organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo
uZtikrinimo ir kitais vaikams, mokiniams ir jq tevams (globejams, rupintojams) aktualiais klausimais
Mokyklos direktorius gali organizuoti vaikq, mokiniq ir jq tevq (globejq, r[pintojq) pasitarimus.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKBJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

45. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

46. Mokyklos darbuotojams uL darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

47. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos mokiniui
specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.

vII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

. 48. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turtq, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

49. Mokyklos le5q Saltiniai:
49.1. valstybes biudZeto ir (arba) savivaldybes biudZeto asignavimai;
49.2.valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos leSos

ir Savivaldybes biudZeto le5os skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
49.3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
49.4. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

biidais perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
49 5. oyventojq pajamq mokesdio parama. Sios le5os naudojamos Mokyklos reikmems'- .-' b.

Mokyklos tarybos nutarimu;
49.6. kitos teisetai gautos leSos.

50. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos, Savivaldybes tarybos teises aktq nustaty.ta
tvarka. ,

51. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoja ir finansinq atskaitomybg tvarko Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

52. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

53. Mokyklos veiklos prieZiDr4 atlieka Savivaldybes taryba, Savivaldybes administracija,
prirei kus - pasitelkdami iSorinius vertintoj us.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatytus reikalavimus.

55. Prane5imai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos teises aktus reikia skelbti vieSai,
skelbiami Mokyklos interneto svetaineje, prireikus - Savivaldybes administracijos ar Svietimo skyriaus
internetinese svetainese.

56. Prane5imai apie Mokyklos likvidavim4, reorganizavimq ar kitais Lietuvos
Respublikos biudZetiniq !staigq ar kituose istatymuose numatytais atvejais Lietuvos Respublikos teises
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aktq nustatyta tvarka ir terminais skelbiami vien4 kart4 vie5ai rajono spaudoje ir ra5tu pranesama
visiems Mokyklos kreditoriams. Prane5imuose nurodoma visa informacija, kuri4 pateikti reikalauja
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymas.

57. Mokyklos Nuostatus, jq pakeitimus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Savivaldybes
taryba.

58. Mokyklos Nuostatai keidiami Savivaldybes tarybos sprendimu, Mokyklos direktoriaus
ir (ar) Mokyklos tarybos iniciatyva.

59. Mokykla registruojama Juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka.

60. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma Mokyklos strukturos pertvarka ar
likviduojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

PRITARTA
Mokyklos tarybos 2020 m. balandZio l6 d.
posedZio protokolo Nr. (1 .4)-Y2-2 nutarimu


