
KLAIPĖDOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ 

PATVIRTINIMO

2021 m. spalio 28 d. Nr. T11-301

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių

įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsnio 5 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų

įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m.

birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“,

n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatus  (pridedama):

1.1. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos;

1.2. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos;

1.3. Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos;

1.4. Gargždų „Minijos“ progimnazijos;

1.5. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos;

1.6. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos;

1.7. Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos;

1.8. Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos;

1.9. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos;

1.10. Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos;

1.11. Klaipėdos r.  Ketvergių pagrindinės mokyklos;

1.12. Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos;

1.13. Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos;

1.14. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos;

1.15. Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“

1.16. Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“;

1.17. Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“;

1.18. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“;

1.19. Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio;

1.20. Gargždų muzikos mokyklos;

1.21. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro;

1.22. Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos.

2. Įgalioti Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorius pasirašyti jų

vadovaujamų įstaigų nuostatus ir įregistruoti juos Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka:

2.1. Oną Sturonienę, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos direktorę;

2.2. Laimą Navickienę,  Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos direktorę;

2.3. Antaną Alčauskį,  Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos direktorių;

2.4. Julių Gindulį,  Gargždų „Minijos“ progimnazijos direktorių;

2.5. Vilmą Ugintienę, Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktorę;

Elektroninio dokumento nuorašas



2

2.6. Egidijų Žiedą, Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos direktorių;

2.7. Rimą Gabalienę, Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos direktorę;

2.8. Liną Nedveckienę, Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos direktorę;

2.9. Arūną Grimalį,  Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos direktorių;

2.10. Jurgitą Alčauskienę,  Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos direktorę;

2.11. Gendrutį Burbulį, Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos direktorių;

2.12. Viliją Lukauskienę, Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos direktorę;

2.13. Audronę Vaičiulienę, Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos

direktorę;

2.14. Dalią Baliutavičienę, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos direktorę;

2.15. Rasą Jusčienę, Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorę;

2.16. Alę Šimaitienę, Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ direktorę;

2.17. Raimundą Mockuvienę, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ direktorę;

2.18. Liną Petrauskienę, Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorę;

2.19. Viliją Rimkuvienę, Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio direktorę;

2.20. Danutę Ruškytę, Gargždų muzikos mokyklos direktorę;

2.21. Skaidrą Karalienę, Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro direktorę;

2.22. Jolitą Narkevič, Klaipėdos rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorę.

3. Pripažinti netekusiais galios Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25

d. sprendimo Nr. T11-449 „Dėl Gargždų mokyklos-darželio „Saulutė“ pavadinimo pakeitimo ir nuostatų

tvirtinimo“ 2 punktą, 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T11-254 „Dėl Gargždų „Minijos“ vidurinės

mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų tvirtinimo“ 2 punktą, 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą

Nr. T11-257 „Dėl Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos nuostatų tvirtinimo“, 2012 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimą Nr. T11-487 „Dėl Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos nuostatų

tvirtinimo“, 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimus Nr. T11- 676 „Dėl Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės

mokyklos nuostatų tvirtinimo“, T11-678 „Dėl Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatų

tvirtinimo“, Nr. T11-680 „Dėl Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų tvirtinimo“, 2014 m.

spalio 30 d. sprendimą Nr. T11-436 „Dėl Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo“,

2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T11-126 „Dėl Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos

nuostatų tvirtinimo“, 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T11-264 „Dėl Klaipėdos r. Lapių

pagrindinės mokyklos nuostatų tvirtinimo“, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T11-240 „Dėl

Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo“ 1 punkto 1.1, 1.3 ir 1.5 papunkčius,

2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. T11-306 „Dėl Klaipėdos r. Pedagoginės psichologinės tarnybos

nuostatų tvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų

nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie

viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas

Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236,

Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9,

LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras          Bronius Markauskas
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS RAJONO GARGŽDŲ „VAIVORYKŠTĖS“ GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę,

tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės

veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas – Klaipėdos r. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija, trumpasis

pavadinimas – Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija. Kodas juridinių asmenų registre – 191788821.

3. Mokykla įsteigta:

3.1. 1988-09-01– Gargždų 3-oji vidurinė mokykla;

3.2. nuo 1993-09-01 – Gargždų „Vaivorykštės” vidurinė mokykla;

3.3. nuo 1996-09-01 – Gargždų „Vaivorykštės” gimnazija.

4. Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Gimnazijos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Gimnazijos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Gimnazijos buveinė: Vingio g. 6, Gargždai, LT-96140, Klaipėdos r. sav.

9. Gimnazijos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

10. Gimnazijos tipas – gimnazija.

11. Gimnazijos pagrindinė paskirtis –  gimnazijos tipo gimnazija, kodas 31251100.

12. Mokymosi kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos: grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis,

ugdymas šeimoje.

15. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: pagrindinio ugdymo II dalis, vidurinio

ugdymo.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Gimnazija savo veiklą grindžia Vaiko

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo

įsakymais, Gimnazijos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI  PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.
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19. Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.3. pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10 (pagrindinio ugdymo II dalis);

19.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

19.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

20.2. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

20.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

20.4.  įstaigos švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

20.5. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas –

77.33;

20.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

20.7. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

21. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti

kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas

tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

22. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo

planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės,

derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo (-si) būdus ir tempą;

22.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal

šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą

pagalbą;

22.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką;

22.4. stiprinti bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti pedagoginės

kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);

22.5. kurti Gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų formavimo

židinį.

23. Vykdydama uždavinius, Gimnazija atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo

programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.3. išduoda mokymosi pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.4. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

23.5. sudaro sąlygas pagilintam dalykų mokymui(-si);

23.6. organizuoja nepamokinę veiklą, neformalųjį švietimą, integruodama jį su bendruoju

ugdymu; 

23.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias

psichinį, fizinį mokinio saugumą ir asmenybės brandą;

23.8. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo ir

projektinės veiklos programas;

23.9. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti vidurinį bei siekti aukštesnio

išsilavinimo;

23.10. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, įskaitas ir egzaminus

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
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23.11. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą

ir palaikymą Gimnazijoje ir jos teritorijoje;

23.12. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

prireikus specialiąją ir medicinos pagalbą, užtikrina profesinį orientavimą, informavimą ir

konsultavimą bei minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

23.13. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas

teisės aktų nustatyta tvarka;

23.14. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi;

23.15. draudžia Gimnazijoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas,

prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboja pašalinių asmenų patekimą į

Gimnaziją;

23.16. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.17. inicijuoja tėvų, ugdytinių, bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų atsakingų pareigūnų

budėjimą renginių metu;

23.18. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Gimnazijoje, kontrolę ir griežtai riboja

pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją;

23.19. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.20. kuria Gimnaziją kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

23.21. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.22. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplinką;

23.23. organizuoja mokinių maitinimą Gimnazijoje;

23.24. organizuoja mokinių vežiojimą į Gimnaziją ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta tvarka;

23.25. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

23.26. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

23.27. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir kultūros

bei kitus poreikius;

23.28. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

23.29. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

23.30. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Gimnazija, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymosi metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Gimnazijos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

24.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

24.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Gimnazijos pareiga užtikrinti:
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25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams

aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

25.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos

taryba; 

26.4. Bendrąsias ugdymo programas (pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio),

individualizuotas ir pritaikytas ugdymo programas.

27. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Gimnazijos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. 

28. Direktorius:

28.1. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Gimnazijos veiklos planų vykdymui;

28.2. inicijuoja Gimnazijos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų

rengimą, aiškina Gimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo politiką;

28.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Gimnazijos bendruomenės santykius;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia pavaduotojus ugdymui, mokytojus,

pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį

personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės

aktų nustatyta tvarka;

28.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti,

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą Švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

28.7. rengia Gimnazijos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

svarstyti Gimnazijos tarybai;

28.8. kartu su Gimnazijos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

28.9. rūpinasi Gimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine,

darbų ir civiline sauga;

28.10. stebi, analizuoja, vertina Gimnazijos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

28.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Gimnazijos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

28.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros organizavimu;

28.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;
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28.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Gimnazijos veiklą;

28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

28.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgdamas į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

28.17. rūpinasi tarptautiniais Gimnazijos ryšiais;

28.18. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

28.19. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

28.20. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Gimnazijos veiklą;

28.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

28.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

28.23. organizuoja Gimnazijos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.24. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.25. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.26. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

28.27. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.28. rengia Gimnazijos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

28.29. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Gimnazijos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

28.30. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kitiems

darbuotojams.

29. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Gimnazijoje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos

rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

30. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių vadovai,

kurie: 

31. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

31.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros, Nuostatų

pakeitimų; 

31.2.  tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

32. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir Metodinė

taryba.

33. Metodinės grupės sudaromos pagal mokomuosius dalykus.

34. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas

pirmininkas. 

35. Metodinės grupės funkcijos:

35.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų

ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese

mokytojų sukauptą patyrimą;

35.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų

modulių pasiūlos;

35.4.  derina individualizuotas mokinių ugdymo programas;

35.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerąja patirtimi;
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35.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

35.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis;

35.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

35.9. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo.

36. Metodinių grupių pirmininkus ir mokytojus jungia Metodinė taryba (toliau – Taryba).

Tarybos sudarymo ir veiklos principai:

36.1. Tarybos sudėtis: pirmininkas, vicepirmininkas, gimnazijos veiklos kokybės vertinimo

grupės pirmininkas ir metodinių grupių pirmininkai; tarybos narių skaičius gali keistis, jeigu keistųsi

metodinių grupių skaičius, tačiau tarybos narių skaičius išliktų nelyginis.

36.2.  Taryba renkama dvejiems metams ir savo veiklą vykdo per metodines grupes;

36.3. Gimnazijoje veikia lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų, socialinių mokslų

ir dorinio ugdymo, matematikos, gamtos mokslų ir informacinių technologijų, menų ir technologijų,

fizinio ugdymo ir sveikatinimo, klasių vadovų metodinės grupės;

36.4.  kas dvejus metus birželio mėn. metodinėse grupėse slaptu balsavimu išrenkami

pirmininkai (daugiausiai surinkęs balsų) ir jų pavaduotojai (mažiau negu pirmininkas surinkęs balsų),

turinčių ne žemesnę kaip vyresn. mokytojo kvalifikaciją. Bendru sutarimu iš visų gimnazijos

mokytojų, turinčių ne žemesnę kaip metodininko kvalifikaciją, siūlomi du kandidatai į Tarybos

pirmininkus ir vicepirmininkus;

36.5.  Tarybos posėdyje iš pasiūlytų kandidatų dvejiems metams išrenkamas pirmininkas

(daugiausiai surinkęs balsų) ir vicepirmininkas (mažiau negu pirmininkas surinkęs balsų). Rinkimai

teisėti, jeigu juose dalyvauja du trečdaliai tarybos narių.

36.6.  pirmininkas vadovauja Tarybos veiklai, atstovauja Tarybai Gimnazijos bendruomenės

posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, renginiuose;

36.7.  vicepirmininkas protokoluotoja Tarybos posėdžius, tvarko Tarybos dokumentaciją,

pirmininkui išvykus ar susirgus, pavaduoja jį.

37. Į Tarybos sudėtį įeina gimnazijos veiklos kokybės vertinimo grupės pirmininkas, kuris

nėra renkamas. Jo kandidatūrą gimnazijos vadovui pasiūlo vertinimo grupės veiklos koordinatorius

ir su juo aptaria.

38. Metodinę veiklą koordinuoja gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal savo

pareigybės aprašymą.

39. Tarybos veikla organizuojama vadovaujantis demokratijos, kolegialumo ir skaidrumo

principais.

40. Tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti

savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.

41. Tarybos funkcijos:

41.1. dalyvauja ir teikia pasiūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

41.2. koordinuoja Gimnazijoje veikiančių metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės,

tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

41.3.  aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

41.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

41.5.  vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

42. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

43. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Gimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

Gimnazijos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos Respublikos

įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.
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V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

44. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija.

Gimnazijos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Gimnazijos mokytojus, tėvus

(globėjus, rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos

valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems

Gimnazijos interesams.

45. Taryba sudaroma iš 15 narių: 5 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 5 – mokytojai, 5 –

mokiniai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. 

46. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai,

ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus tarybos

nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais

esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

47. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Gimnazijos direktorius.

48. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų

jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Gimnazijos direktorius

Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

49. Tarybos funkcijos:

49.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

49.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Gimnazijos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Gimnazijos strateginiams ir veiklos planams, darbo

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

49.3. pritaria siūlymams dėl Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo;

49.4. priima nutarimą dėl Gimnazijos vadovo veiklos vertinimo;

49.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Gimnazijos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Gimnazijos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

49.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Gimnazijos veiklą;

49.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus

vietai užimti komisijas;

49.8. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

50. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Gimnazijoje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

50.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Gimnazijos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

50.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko
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įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

50.3. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Gimnazijos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

50.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, baigiantis

ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų

balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu.

51. Mokytojų tarybos funkcijos:

51.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

51.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

51.3. analizuoja ugdymo planų, Gimnazijos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;

51.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

51.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

51.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

51.7. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

Gimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas.

52. Mokinių prezidentūra (toliau – Prezidentūra) – Gimnazijos savivaldos institucija,

renkama dvejiems metams pavasarį.

52.1.  Prezidentą iš I–III klasių mokinių renka Gimnazijos mokiniai, pedagoginiai darbuotojai

ir aptarnaujantis personalas;

52.2. Prezidentūra apie savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus.

53. Prezidentūros funkcijos:

53.1. deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

53.2. padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

53.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros,

socialinės veiklos;

53.4. organizuoja savanorių judėjimą;

53.5. atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;

53.6. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Gimnazijoje ir jos teritorijoje;

53.7. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

53.8. svarsto Gimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo ugdymui

teikiamus klausimus.

54. Gimnazijoje veikia klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai (toliau – komitetai), kurie

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) išrenkami balsų dauguma klasių

susirinkimuose (3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Komitetai kartu su klasių vadovais planuoja veiklą ir

padeda jiems spręsti organizacinius klausimus dėl kultūrinės-pažintinės, savanoriškos, socialinės-

pilietinės veiklų, ugdymo kitose erdvėse, bendravimo, bendradarbiavimo su klasių vadovais,

mokiniais bei mokytojais, pagal galimybes supažindina gimnazistus su tėvų (globėjų, rūpintojų)

profesijomis, remia įgyvendinant įvairius projektus.

VI SKYRIUS

GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA
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55. Darbuotojai į darbą Gimnazijoje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Gimnazijos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

57. Gimnazijos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Gimnazijos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

58. Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

59. Gimnazijos lėšų šaltiniai:

59.1. valstybės biudžeto lėšos;

59.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

59.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Gimnazijos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

61. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos ir

Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatyta tvarka.

62. Gimnazija gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

63. Gimnazijos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Gimnazijos teikiamą ugdymo kokybę.

64. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.

65. Gimnazijos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamento Gargždų skyrius.

66. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

68. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Gimnazijos tarybos

iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Savivaldybės taryba.

69. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Gimnazijos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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70. Gimnazijos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Gimnazijos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Gimnazijos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

_____________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. VEIVIRŽĖNŲ JURGIO ŠAULIO GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą,

pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą,

jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos

kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija; trumpasis

pavadinimas: Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija. Kodas juridinių asmenų registre 291793050.

3. Gimnazija įsteigta:

3.1. 1953 m. rugsėjo 1 d. Priekulės rajono vykdomojo komiteto sprendimu Nr.72, priedėlis

Nr. 1. Veiviržėnų septynmetė mokykla tampa vidurine mokykla 1953-09-01. 

3.2. Švietimo ir mokslo ministro 2005-06-20 įsakymu Nr. ISAK-1137 akredituota mokykloje

vykdoma vidurinio ugdymo programa. 

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Gimnazijos buveinė –  Mokyklos g. 1 Veiviržėnų mstl., LT-96272 Klaipėdos r. sav.

9. Gimnazijos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Gimnazijos tipas: gimnazija.

11. Pagrindinė paskirtis: gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

12. Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymosi formos: grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis,

savarankiškas,  nuotolinis ir ugdymas šeimoje.

14. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo,

pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir

pagrindinio ugdymo; Gimnazija išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų

nustatyta tvarka.

15. Gimnazijos skyriai:

15.1. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo skyrius:

15.1.1. buveinė: Šermukšnių g.4 a., Veiviržėnai,  LT 96272 Klaipėdos r. sav.;

              15.1.2. mokymosi kalba – lietuvių kalba;

              15.1.3. mokymo formos – grupinio, pavienio;

              15.1.4. mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, savarankiškas ir nuotolinis;

              15.1.5. vykdomos programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas.

15.2. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pėžaičių ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo skyrius

15.2.1. buveinė: Aisės g. 3, Pėžaičių k., Veiviržėnų sen., LT 96261 Klaipėdos r. sav.;

15.2.2. mokymosi kalba – lietuvių kalba;

15.2.3. mokymosi formos: grupinio ir pavienio;
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15.2.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis ir ugdymas

šeimoje.

              15.2.5. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

15.3. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Pašlūžmio ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo skyrius

15.3.1. buveinė: Mokyklos g. 4, Daukšaičių k., Veiviržėnų sen., LT 96271 Klaipėdos r. sav.;

15.3.2. mokymosi kalba: lietuvių kalba;

15.3.3. mokymosi formos: grupinio ir pavienio;

15.3.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis ir ugdymas

šeimoje.

15.3.5. vykdomos programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, ugdymas

15.4. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijos Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinio,

pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius

15.4.1. buveinė: Mokyklos g. 22 A, Judrėnų mstl., LT 96272 Klaipėdos r. sav.;

15.4.2. mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla;

15.4.3. mokyklos pagrindinė paskirtis: pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla ir

priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas;  

15.4.4. mokymosi kalba: lietuvių kalba;

15.4.5. mokymosi formos: grupinio ir pavienio;

15.4.6. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis ir ugdymas

šeimoje.

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais

dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos

direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos

veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

  GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20.

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio  amžiaus  vaikų ugdymas,  kodas  – 85.10.20;

18.2.3. pradinis  ugdymas,  kodas – 85.20;

18.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

18.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

18.2.6. kultūrinis  švietimas, kodas – 85.52;

18.2.7. kitas,  niekur kitur nepriskirtas  švietimas, kodas – 85.59;

18.2.8. švietimui  būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

              18.3.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

              18.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekil nojamojo turto nuoma ir eksploat avimas, kodas –68.20;

18.3.3. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis  sausumos transportas, kodas – 49.39;

18.3.4. kiti  statybos baigiamieji  ir apdailos  darbai, kodas – 43.39;

18.3.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas,  kodas – 56.29;

18.3.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

18.3.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20;
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18.3.8. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

18.3.9. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas

–  77.33;

18.3.10. kita žmonių sveikatos priežiūros  veikla,  kodas – 86.90;

18.3.11. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

              18.3.12. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

19. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti

kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas

tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui; plėtoti edukacinių,

kultūrinių, sportinių ir kitokių paslaugų infrastuktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

20.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus

ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti

ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

20.2. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

20.3. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių

asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

20.4. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros,

kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

20.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

20.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

20.7. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą

imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

20.8. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

20.9. formuoti Gimnazijos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir

vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti;

20.10. stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus);

20.11. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų formavimo

židinį.

21. Vykdydama uždavinius, Gimnazija  atlieka šias funkcijas:

21.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis bei atsižvelgdama į Klaipėdos

rajono savivaldybės, Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir interesus;

21.2. teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei ikimokyklinį ir

priešmokyklinį ugdymą;

21.3. organizuoja nepamokinę, pailgintos dienos grupės veiklą, neformalųjį švietimą,

integruodama jį su bendruoju ugdymu;

21.4. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

21.5. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

21.6. sudaro sąlygas pagilintam dalykų mokymui (-si);

21.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias 

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

21.8. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo 

programas;

21.9. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti vidurinį bei siekti aukštesnio 

išsilavinimo;

              21.10. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;
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21.11. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, įskaitas ir egzaminus 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

21.12. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, 

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius, įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą ir

palaikymą Gimnazijos teritorijoje;

21.13. teikia bendrojo ugdymo klasių mokiniams informacinę, psichologinę, socialinę 

pedagoginę, specialiąją pedagoginę, prireikus specialiąją pagalbą, užtikrina profesinį orientavimą, 

informavimą ir konsultavimą bei minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

21.14. organizuoja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas 

paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

21.15. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

21.16. draudžia Gimnazijoje ir jos skyriuose vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius; 

21.17. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

21.18. organizuoja Gimnazijoje ir jos skyriuose mokinių maitinimą ir vežiojimą;

21.19. inicijuoja tėvų, ugdytinių, bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų atsakingų

pareigūnų budėjimą renginių metu;

21.20. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Gimnazijoje ir jos skyriuose, kontrolę ir 

griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į jas ir jų teritorijas;

21.21. atlieka Gimnazijos veiklos  kokybės  įsivertinimą;

21.22. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.23. atlieka kitas įstatymuose ir teisės  aktuose numatytas  funkcijas.

III SKYRIUS

 GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas

funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

22.1. parinkti mokymo(si) metodus, formas, būdus;

22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus;

22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;

22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23. Gimnazijos pareiga užtikrinti:

23.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

23.2. ugdymo programų vykdymą;

23.3. atvirumą vietos bendruomenei;

23.4. mokymo sutarties sudarymą ir  sutartų įsipareigojimų vykdymą;

23.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą.

IV SKYRIUS

 GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Gimnazijos  veikla  organizuojama pagal:

24.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Gimnazijos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

24.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;
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24.3. direktoriaus  patvirtintą  Gimnazijos   ugdymo  planą,   kuriam  yra pritarusi

Gimnazijos taryba;

24.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio),

individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas;

24.5. Nuotolinis darbas organizuojamas pagal direktoriaus patvirtintą nuotolinio darbo tvarkos

aprašą.

25. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

26. Direktorius:

26.1. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui;

26.2. vadovauja Gimnazijos nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų švietimo

programų, ugdymo planų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui; 

26.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Gimnazijos bendruomenės santykius;

26.4. teikia informaciją visuomenei, Gimnazijos bendruomenei apie vykdomas formaliojo ir

neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas,

pokyčius Gimnazijos veikloje bei perspektyvas, išklauso ir analizuoja savivaldos institucijų,

bendruomenės narių ar jų grupių siūlymus bei pageidavimus, skatina juos dalyvauti valdyme;

26.5. užtikrina, kad Gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai;

26.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, priima ir

atleidžia iš darbo Gimnazijos darbuotojus, sudaro darbo, autorines bei kitokias sutartis, tvirtina

pedagogų tarifikacijas, mokymo tvarkaraščius, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines

nuobaudas;

26.7. inicijuoja ir rengia direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir kitų darbuotojų

pareigybių aprašymus ir juos tvirtina, vadovauja Gimnazijos mokytojų tarybai;

26.8. sudaro galimybes direktoriaus pavaduotojams ugdymui savarankiškai dirbti,

organizuoja jų reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

26.9. inicijuoja ir rengia Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (įsakymus,

tvarkos aprašus, darbo tvarkos taisykles ir kt.), organizuoja jų projektų svarstymą ir derina su

Gimnazijos savivaldos institucijomis;

26.10. rūpinasi Gimnazijos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga. Gimnazijos darbuotojams sudaro tinkamas sąlygas darbui,

kvalifikacijos tobulinimui, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų

laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;

26.11. užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebi, analizuoja ir vertina Gimnazijos

veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaito už Gimnazijos darbo rezultatus;

26.12. organizuoja egzaminus, įskaitas, patikrinimus ir teikia informaciją Švietimo ir sporto

skyriui, Nacionalinei švietimo agentūrai,  vadovaudamasis nustatyta tvarka;

26.13. inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

26.14. organizuoja kvalifikuotos pagalbos teikimą mokiniams, tėvams (globėjams,

rūpintojams) teisės aktų ar Gimnazijos veiklos dokumentų nustatyta tvarka, sudaro Vaiko gerovės

komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos

mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros organizavimu; 

26.15. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui ir mokytojui, kurio atžvilgiu

buvo taikytas (arba yra pagrįstų įtarimų) smurtas, prievarta, seksualinio arba kitokio pobūdžio

išnaudojimas, ir apie tai informuoja Švietimo ir sporto, Vaiko teisių apsaugos skyrius, kitas

suinteresuotas institucijas;

26.16. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą

neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
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26.17. rūpinasi Gimnazijos ryšiais su Savivaldybės administracijos skyriais, vietos

bendruomene, kitomis ugdymo įstaigomis ir institucijomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis,

bažnyčia ir kt.;

26.18. organizuoja ir užtikrina mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

26.19. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Gimnazijos lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų

kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

26.20. sudaro sąlygas Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo ir sporto skyriui ir kitoms

kontrolės institucijoms stebėti ir vertinti Gimnazijos ugdymo bei ūkinę finansinę veiklą;

26.21. rūpinasi Gimnazijos tarptautiniais ryšiais;

26.22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

26.23. užtikrina, kad Gimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių

teisės aktų, švietimo ir mokslo ministro, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus

ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų;

26.24. vykdo kitas teisės aktais Gimnazijos direktoriui priskirtas funkcijas.

27. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos rezultatus,

už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

28. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, struktūrinių padalinių

vadovai, kurie:

28.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

28.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros, Nuostatų

pakeitimų arba papildymų;

28.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

29. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė

taryba.

30. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai spręsti.

31. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas

pirmininkas.

32. Metodinės grupės funkcijos:

32.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų

ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių parinkimą;

32.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese

mokytojų sukauptą patyrimą;

32.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų

modulių pasiūlos;

32.4. derina individualizuotas ir pritaikytas mokinių ugdymo programas;

32.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerąja patirtimi;

32.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

32.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinėmis grupėmis;

32.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

32.9. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.

33. Metodinių grupių pirmininkus jungia Metodinė taryba.

34. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu Metodinėje taryboje dvejiems metams

išrinktas pirmininkas, kuris, šaukdamas posėdžius, apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus

informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

35. Metodinės tarybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai

jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.

36. Metodinės tarybos funkcijos:
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36.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

36.2. koordinuoja Gimnazijoje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo

dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

36.3. aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

36.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

36.6. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

38. Profesinės sąjungos veiklą Gimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

39. Gimnazijos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

V SKYRIUS

 GIMNAZIJOS SAVIVALDA

40. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija,

telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

40.1. Taryba renkama dvejiems metams;

40.2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams atstovaujama

lygiomis dalimis;

40.3. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 mokytojai, 3 mokiniai.

Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Gimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininku;

40.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime. Kandidatus

į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.5. mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į Tarybą

pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.6. mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių prezidentūros posėdyje iš jos narių.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.7. posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

40.8. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

40.9. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems nariams.

41. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Gimnazijos administracijos informaciją

apie Gimnazijos veiklą.

42. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos priimti

nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

43. Tarybos funkcijos:

              43.1. teikia  siūlymus  dėl  Gimnazijos  strateginių  tikslų,  uždavinių   ir   jų    įgyvendinimo

priemonių;

43.2. pritaria Gimnazijos strateginiam, metiniams veiklos planams, darbo tvarkos taisyklėms,

kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos direktoriaus;

43.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos

vidaus struktūros tobulinimo;

43.4. išklauso Gimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui

dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (-si) ir darbo sąlygų sudarymo;

43.5. atlieka ūkinės ir finansinės Gimnazijos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus Savivaldybės

tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų
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panaudojimo;

43.6. svarsto Gimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

43.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Gimnazijos

direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus atestuojant Gimnazijos direktorių, jo pavaduotojus

ugdymui;

43.8. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo sistemos

parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

43.9. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais,

klausimais;

43.10. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams

bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai,

pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

44.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

44.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko įgaliojimams

pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos

kadencijos likusiam laikotarpiui.

44.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

44.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą (pusmetį),

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip

du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų

balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu.

45. Tarybos funkcijos:

45.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo

turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

45.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo, mokinių

pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

45.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;

45.4. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas;

45.5. priima nutarimus kitais teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais

klausimais.

46. Mokinių prezidentūra – tai mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių

interesams. Ją sudaro 5–8  ir I–IV gimnazijos klasių seniūnai.

47. Mokinių prezidentūrai vadovauja Gimnazijos mokinių slaptu balsavimu išrinktas

prezidentas.

48. Mokinių prezidentūros nuostatus prezidentūros teikimu tvirtina direktorius.

49. Mokinių prezidentūra:

49.1. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos savivaldos institucijomis,

deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

49.2. atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;

49.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo

programų plėtros, socialinės veiklos organizavimo;
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49.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

49.5. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais.

50. Gimnazijoje veikia klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų (globėjų,

rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai)

renka balsų dauguma klasės ar grupės susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su grupių

auklėtojais ar klasių vadovais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias organizacines ir kitas

problemas.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės

aktų nustatyta tvarka.

53. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai ir

mokytojai atestuojasi bei kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka. 

VII SKYRIUS

 GIMNAZIJOS  TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

54. Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

55. Mokyklos lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės biudžeto lėšos;

55.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

55.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis

Mokyklos direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

57. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos

ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

58. Gimnazija gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

59. Gimnazijos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Gimnazijos teikiamą ugdymo kokybę.

60. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

61. Gimnazijos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Klaipėdos rajono skyrius.

62. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS  NUOSTATOS`

63. Informacija visuomenei apie Gimnazijos veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai,

kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami Gimnazijos

interneto svetainėje.

64. Nuostatai keičiami arba papildomi Savivaldybės ar Gimnazijos tarybos iniciatyva arba
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pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus ar pakeitimus

tvirtina Savivaldybės taryba.

65. Savivaldybės    taryba   Gimnaziją   reorganizuoja,   likviduoja   ar   pertvarko,   vykdo

Gimnazijos struktūros pertvarką vadovaujantis Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Gimnazijos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Gimnazijos

reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo pranešti

mokiniams, darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazija privalo vykdyti mokymo sutartyje

numatytus Gimnazijos įsipareigojimus mokiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir

darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

____________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS IEVOS SIMONAITYTĖS GIMNAZIJOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos (toliau – Gimnazija) teisinę

formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę,

grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis,

tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises, veiklos

organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, jų darbo

apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Gimnazijos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija;

trumpasis pavadinimas: Priekulės I. Simonaitytės gimnazija. Kodas juridinių asmenų registre –

191791956.

3. Mokykla įsteigta:

3.1. 1594 m. lapkričio 15 d. įsteigta pradinė mokykla. Mokyklos veiklos pradžia: 1950

m. rugsėjo 1 d. Priekulės progimnazija tapo vidurine mokykla. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų

neišliko. 

3.2. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 1996 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. 91

mokyklai suteiktas Ievos Simonaitytės vardas. 

3.3. Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-2224 akredituota

mokykloje vykdoma vidurinio ugdymo programa. 

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). 

8. Mokyklos buveinė – Klaipėdos g. 20, LT-96341 Priekulė, Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla.

10. Mokyklos tipas: gimnazija.

11. Pagrindinė paskirtis: gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.

Kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, pradinės mokyklos tipo

pradinė mokykla, pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, pagrindinės mokyklos tipo

specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams, pagrindinės mokyklos tipo specialioji

mokykla 7(6)–20 metų judesio ir padėties sutrikimų turintiems mokiniams, pagrindinės mokyklos

tipo specialioji mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams, pagrindinės mokyklos

tipo specialioji mokykla įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems mokiniams.

12. Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymosi formos: grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai:

kasdienis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis, ugdymas šeimoje.

14. Gimnazijoje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio

ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo, pritaikytos ir individualizuotos

pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo; Gimnazija išduoda mokymosi

pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Gimnazijoje veikia Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos specialiojo
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ugdymo skyrius:

15.1. skyrius įsteigtas 2012 m. rugsėjo 1 d.;

15.2. buveinė: Klaipėdos g. 6 / Vingio g. 1, Priekulė, LT-96340 Klaipėdos r. sav.;

15.3. mokymosi kalba: lietuvių;

15.4. mokymosi formos: grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai:

kasdienis, savarankiškas,  nuotolinis ir ugdymas šeimoje;

15.5. vykdomos individualizuotos ir socialinių įgūdžių programos;

15.6. išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai;

15.7. Specialiojo ugdymo skyriuje yra bendrabutis. Bendrabučio buveinė: Klaipėdos g. 6

/ Vingio g. 1, Priekulė, LT-96340 Klaipėdos r. sav. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami teisės aktų

nustatyta tvarka. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja bendrabučio nuostatai, kuriuos

tvirtina Gimnazijos direktorius.

16. Gimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Gimnazija savo veiklą grindžia Vaiko

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais

dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos

direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos

dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Gimnazijos veiklos sritis – švietimas.

18. Veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas – 85.31.20;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus  vaikų ugdymas,  kodas  – 85.10.20;

18.2.3. pradinis  ugdymas, kodas – 85.20;

18.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

18.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

18.2.6. kultūrinis  švietimas, kodas – 85.52;

18.2.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

18.2.8. švietimui  būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.3.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

18.3.2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

18.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

18.3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

18.3.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20;

18.3.6. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

18.3.7. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma,

kodas – 77.33;

18.3.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,  kodas – 86.90;

18.3.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

18.3.10.kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

18.3.11.kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

19. Gimnazijos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas
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tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

20. Gimnazijos veiklos uždaviniai:

20.1. organizuoti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį

ugdymą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams;

20.2. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

20.3. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingam iškylančių

asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

20.4. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

20.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

20.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę

kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

20.7. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

20.8. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

20.9. formuoti Gimnazijos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų

ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

21. Vykdydama uždavinius, Gimnazija  atlieka šias funkcijas:

21.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis bei atsižvelgdama į

Klaipėdos rajono savivaldybės, Gimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus;

21.2. teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą bei ikimokyklinį ir

priešmokyklinį ugdymą;

21.3. Gimnazijos specialiojo ugdymo skyriuje ir Gimnazijos bendrojo ugdymo klasėse

besimokantiems rajono ir kitų šalies savivaldybių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems

mokiniams teikia specialiąją, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, ugdo

mokinius pagal pritaikytas bei individualizuotas pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo

programas; 

21.4. organizuoja nepamokinę, pailgintos dienos grupės veiklą, neformalųjį švietimą,

integruodama jį su bendruoju ugdymu;

21.5. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

21.6. išduoda pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programų baigimo

dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;

21.7. sudaro sąlygas pagilintam dalykų mokymui(si);

21.8. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

21.9. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo

programas;

21.10. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti vidurinį bei siekti aukštesnio

išsilavinimo;

21.11. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, įskaitas ir

egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

21.12. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą

ir palaikymą Gimnazijos teritorijoje;

21.13. teikia bendrojo ugdymo klasių mokiniams informacinę, psichologinę, socialinę

pedagoginę, specialiąją pedagoginę, prireikus – specialiąją pagalbą, užtikrina profesinį orientavimą,
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informavimą ir konsultavimą bei minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

21.14. organizuoja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas

papildomas paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

21.15. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

21.16. draudžia Gimnazijoje ir jos skyriuose vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką

veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius; 

21.17. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines

aplinkas;

21.18. organizuoja Gimnazijoje ir jos skyriuje mokinių maitinimą ir vežiojimą;

21.19. inicijuoja  tėvų,  ugdytinių,  bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų atsakingų 

pareigūnų budėjimą renginių metu;

21.20. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Gimnazijoje ir jos skyriuje, kontrolę

ir griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į jas ir jų teritorijas;

21.21. atlieka Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

21.22. viešai skelbia informaciją apie Gimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

21.23. atlieka kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

GIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

22. Gimnazija, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas

funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

22.1. parinkti mokymo(si) metodus, formas, būdus;

22.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus;

22.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4. vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;

22.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

22.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos įstatymo nustatyta tvarka;

22.7. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

22.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

23. Gimnazijos pareiga užtikrinti:

23.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

23.2. ugdymo programų vykdymą;

23.3. atvirumą vietos bendruomenei;

23.4. mokymo sutarties sudarymą ir  sutartų įsipareigojimų vykdymą;

23.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą.

IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Gimnazijos veikla organizuojama pagal:

24.1. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Gimnazijos taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliota institucija;

24.2. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Gimnazijos taryba;

24.3. direktoriaus patvirtintą Gimnazijos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Gimnazijos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

24.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir

vidurinio), individualizuotas ir pritaikytas, ikimokyklinio ugdymo programas bei socialinių įgūdžių

ugdymo programas.
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25. Gimnazijai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Gimnazijos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

26. Direktorius:

26.1. telkia Gimnazijos bendruomenę valstybinės ir rajono švietimo politikos

įgyvendinimui;

26.2. inicijuoja Gimnazijos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Gimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

26.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Gimnazijos bendruomenės santykius;

26.4. teikia informaciją visuomenei, Gimnazijos bendruomenei apie vykdomas

formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas,

mokamas paslaugas, pokyčius Gimnazijos veikloje bei perspektyvas, išklauso ir analizuoja

savivaldos institucijų, bendruomenės narių ar jų grupių siūlymus bei pageidavimus, skatina juos

dalyvauti valdyme;

26.5. užtikrina, kad Gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai;

26.6. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, priima ir

atleidžia iš darbo Gimnazijos darbuotojus, sudaro darbo, autorines bei kitokias sutartis, tvirtina

pedagogų tarifikacijas, mokymo tvarkaraščius, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines

nuobaudas;

26.7. inicijuoja ir rengia direktoriaus pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir kitų darbuotojų

pareigybių aprašymus ir juos tvirtina, vadovauja Gimnazijos mokytojų tarybai;

26.8. sudaro galimybes direktoriaus pavaduotojams ugdymui savarankiškai dirbti,

organizuoja jų reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

26.9. inicijuoja ir rengia Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus (įsakymus,

tvarkos aprašus, darbo tvarkos taisykles ir kt.), organizuoja jų projektų svarstymą ir derina su

Gimnazijos savivaldos institucijomis;

26.10. rūpinasi Gimnazijos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga. Gimnazijos darbuotojams sudaro tinkamas sąlygas darbui,

kvalifikacijos tobulinimui, užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, mokytojo etikos normų

laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus;

26.11. užtikrina ugdymo proceso kokybę ir tęstinumą, stebi, analizuoja ir vertina

Gimnazijos veiklą bei ugdymo rezultatus, nustatyta tvarka atsiskaito už Gimnazijos darbo rezultatus;

26.12. organizuoja egzaminus, įskaitas, patikrinimus ir teikia informaciją Švietimo

skyriui, Nacionaliniam egzaminų centrui,  vadovaudamasis nustatyta tvarka;

26.13. inicijuoja Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

26.14. organizuoja kvalifikuotos pagalbos teikimą mokiniams, tėvams (globėjams,

rūpintojams) teisės aktų ar Gimnazijos veiklos dokumentų nustatyta tvarka; sudaro Vaiko gerovės

komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos

mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių organizavimu;

26.15. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui ir mokytojui, kurio

atžvilgiu buvo taikytas (arba yra pagrįstų įtarimų) smurtas, prievarta, seksualinio arba kitokio

pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja Švietimo, Vaiko teisių apsaugos skyrius, kitas

suinteresuotas institucijas;

26.16. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Gimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą

neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

26.17. rūpinasi Gimnazijos ryšiais su Savivaldybės administracijos skyriais, vietos
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bendruomene, kitomis ugdymo įstaigomis ir institucijomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis,

bažnyčia ir kt.;

26.18. organizuoja ir užtikrina mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

26.19. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Gimnazijos lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų

kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

26.20. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Švietimo skyriui ir kitoms

kontrolės institucijoms stebėti ir vertinti Gimnazijos ugdymo bei ūkinę finansinę veiklą;

26.21. rūpinasi Gimnazijos tarptautiniais ryšiais;

26.22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose;

26.23. užtikrina, kad Gimnazijoje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų,

norminių teisės aktų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Savivaldybės tarybos

sprendimų, Administracijos direktoriaus ir Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų;

26.24. vykdo kitas teisės aktais Gimnazijos direktoriui priskirtas funkcijas.

27. Gimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi mokykloje, už demokratinį Gimnazijos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Gimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Gimnazijos veiklos

rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

28. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kurie:

28.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Gimnazijos veiklos plėtros;

28.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos plano, Gimnazijos struktūros,

Nuostatų pakeitimų arba papildymų;

28.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

29. Gimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė

taryba.

30. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai spręsti.

31. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas

pirmininkas.

32. Metodinės grupės funkcijos:

32.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų

ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių parinkimą;

32.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo

procese mokytojų sukauptą patyrimą;

32.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų,

jų modulių pasiūlos;

32.4. derina individualizuotas ir pritaikytas mokinių ugdymo programas;

32.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas,

dalijasi gerąja patirtimi;

32.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

32.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinėmis grupėmis;

32.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

32.9. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.

33. Metodinių grupių pirmininkus jungia Metodinė taryba.

34. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu Metodinėje taryboje dvejiems metams

išrinktas pirmininkas, kuris šaukdamas posėdžius apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus

informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

35. Metodinės tarybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas,

kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.

36. Metodinės tarybos funkcijos:
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36.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso

aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

36.2. koordinuoja Gimnazijoje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo

dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

36.3. aptaria Gimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos

prioritetus;

36.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

36.5. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Gimnazijos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

38. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Gimnazijoje reglamentuoja  teisės aktai.

39. Gimnazijos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę,

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

V SKYRIUS

GIMNAZIJOS SAVIVALDA

40. Gimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija,

telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Gimnazijos

veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

40.1. Taryba renkama dvejiems metams;

40.2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams atstovaujama

lygiomis dalimis;

40.3. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 – mokytojai, 3 –

mokiniai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. 

40.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.5. mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į

Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.6. mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių prezidentūros posėdyje iš jos narių.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

40.7. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

40.8. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Gimnazijos direktorius.

40.9. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Tarybos posėdis. Gimnazijos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Gimnazijos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

40.10. posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

40.11. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Gimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

40.12. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems nariams.
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41. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Gimnazijos administracijos

informaciją apie Gimnazijos veiklą.

42. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos

priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės

aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

43. Tarybos funkcijos:

43.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių;

43.2. pritaria Gimnazijos strateginiam, metiniams veiklos planams, darbo tvarkos

taisyklėms, kitiems Gimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Gimnazijos

direktoriaus;

43.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,

Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

43.4. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Gimnazijos

direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

43.5. atlieka ūkinės ir finansinės Gimnazijos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus

Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Gimnazijos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo,

lėšų panaudojimo;

43.6. svarsto Gimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

43.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos komisiją;

43.8. priima nutarimą dėl Gimnazijos vadovo veiklos vertinimo;

43.9. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo

sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

43.10. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus

teikiamais, klausimais;

43.11. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Gimnazijoje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

44.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

44.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

44.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

44.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą

(pusmetį), baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne

mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

45. Tarybos funkcijos:

45.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą,

ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

45.2. teikia siūlymus dėl Gimnazijos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo,
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mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

45.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;

45.4. deleguoja atstovus į Gimnazijos tarybą, Mokytojų atestacijos komisijas;

45.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus

teikiamais, klausimais.

46. Mokinių prezidentūra – tai mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių

interesams. Ją sudaro 5–8  ir I–IV gimnazijos klasių seniūnai.

47. Mokinių prezidentūrai vadovauja Gimnazijos mokinių slaptu balsavimu išrinktas

prezidentas.

48. Mokinių prezidentūros nuostatus prezidentūros teikimu tvirtina direktorius.

49. Mokinių prezidentūra:

49.1. bendradarbiauja su Gimnazijos administracija, Gimnazijos savivaldos

institucijomis, deleguoja savo atstovus į Gimnazijos tarybą;

49.2. atstovauja mokinių interesams Gimnazijos taryboje bei kitose savivaldos

institucijose, tarpininkauja ginant mokinių teises Gimnazijoje;

49.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo

programų plėtros, socialinės veiklos organizavimo;

49.4. dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

49.5. inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais.

50. Gimnazijoje veikia klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų (globėjų, rūpintojų)

komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų

dauguma klasės ar grupės susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su grupių auklėtojais

ar klasių vadovais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52. Gimnazijos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Gimnazijos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais. 

53. Gimnazijos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Gimnazijos

direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos

Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir

kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

GIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR GIMNAZIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

54. Gimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

55. Gimnazijos lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės biudžeto lėšos;

55.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

55.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis
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Gimnazijos direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

57. Gimnazija buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

58. Gimnazija gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

59. Gimnazijos veiklą prižiūri Švietimo ir mokslo ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Gimnazijos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę,

savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Gimnazijos teikiamą ugdymo kokybę.

60. Gimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

61. Gimnazijos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

62. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Gimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

64. Nuostatai keičiami arba papildomi Savivaldybės ar Gimnazijos tarybos iniciatyva,

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus ar

pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.

65. Gimnazija reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Gimnazijos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

66. Gimnazijos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Gimnazijos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Gimnazijos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.  

____________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gargždų

„Minijos“ progimnazijos (toliau – Progimnazija ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą

ir mokymo formas, būdus, vykdomas švietimo programas, 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, turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir

Progimnazijos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Progimnazijos pilnas pavadinimas: Gargždų „Minijos“ progimnazija; trumpasis

pavadinimas: „Minijos“ progimnazija. Kodas juridinių asmenų registre 191788974.

3. Įsteigimo data:

3.1. Lietuvos TSR švietimo ministerijos archyviniame fonde nurodyta, kad Gargždų

progimnazijoje mokslas prasidėjo 1945-02-20 ir tapo priaugančia vidurine mokykla. Pirmoji

abiturientų laida išleista 1951 metais. Vidurinės mokyklos įsteigimo teisiniai aktai neišliko. (Lietuvos

centrinio valstybės archyvo 2004-05-05 pažymėjimas Nr. R2–7.8);

3.2. Nuo 2012-09-01 Klaipėdos r. savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.

T11-80 – Gargždų  „Minijos“ progimnazija.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė –  savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus

įgaliojimus.

8. Progimnazijos buveinė – P. Cvirkos g. 25, LT-96134 Gargždai.

9. Grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Tipas: progimnazija.

11. Pagrindinė paskirtis: progimnazijos tipo progimnazija.

12. Mokymo kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymo formos:

13.1. grupinio mokymo;

13.2. pavienio mokymo.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai:

14.1. kasdienio mokymo;

14.2. savarankiško mokymo;

14.3. individualaus mokymo;

14.4. nuotolinio mokymo (pavienio, grupinio mokymosi formos).

15. Progimnazijos skyriai:

15.1. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Gobergiškės ikimokyklinio ir priešmokyklinio,

pradinio ugdymo skyrius;

15.1.1. buveinė – Klaipėdos plentas 5, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., LT-96173,

Klaipėdos r. sav.

15.1.2. pagrindinė paskirtis:  pradinė mokykla,  ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;
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15.1.3. mokymo kalba: lietuvių kalba;

15.2. Gargždų „Minijos“ progimnazijos Jakų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

skyrius;

15.2.1. buveinė – Pergalės g. 2, Jakų k., Sendvario sen., LT–96324, Klaipėdos r. sav.

15.2.2. pagrindinė paskirtis: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymas;

15.2.3. mokymo kalba: lietuvių kalba;

16. Vykdomos švietimo programos:

16.1. ikimokyklinio ugdymo;

16.2. priešmokyklinio ugdymo;

16.3. pradinio ugdymo;

16.4. pagrindinio ugdymo pirmosios dalies;

17. Išduodami dokumentai:

17.1. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

17.2. pradinio išsilavinimo pažymėjimas – baigusiam pradinio ugdymo programą;

17.3. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

17.4. pagrindinio ugdymo I dalies išsilavinimo pažymėjimas – baigusiam pagrindinio

ugdymo I dalies programą;

17.5. mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

18. Progimnazija yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose blankuose. Progimnazija savo veiklą grindžia Vaiko

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto padalinio vedėjo

įsakymais, Progimnazija veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Progimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

20. Veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio  amžiaus  vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

20.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.2.5. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.2.6. kitas,  niekur kitur nepriskirtas  švietimas, kodas – 85.59;

20.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

20.2.8. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas – 55.20.20

20.2.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

20.2.10. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91.

20.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.3.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39.

20.3.2. kiti statybos baigiamieji  ir apdailos darbai, kodas – 43.39.

20.3.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas,  kodas – 56.29.

20.3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10.

20.3.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20.

20.3.6. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1.
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20.3.7. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma,

kodas – 77.33.

20.3.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90.

20.3.9. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09.

21. Progimnazijos veiklos tikslas – ugdyti kūrybišką, iniciatyvią, kritiškai mąstančią ir nuolat

siekiančią pažangos asmenybę, užtikrinant ugdymo kokybę, kuriant inovatyvią ugdymosi aplinką ir

diegiant mokymosi visą gyvenimą principus.

22. Progimnazijos veiklos uždaviniai:

22.1. organizuoti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį,

pagrindinį pirmosios dalies ugdymą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams;

22.2. sudaryti vaikams, mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

22.3. teikti  mokiniams reikiamą pagalbą;

22.4. sudaryti vaikams, mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus,

padėti išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai

iškylančių asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

22.5. padėti vaikams, mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

22.6. ugdyti vaikų, mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

22.7. atskleisti ir plėtoti kūrybines vaikų, mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę

kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.8. ugdyti vaikų, mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

22.9. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

22.10. formuoti Progimnazijos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių,

gebėjimų ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

23. Vykdydama uždavinius, Progimnazija atlieka šias funkcijas:

23.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis programomis bei atsižvelgdama į

Klaipėdos rajono savivaldybės, Progimnazijos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus;

23.2.  teikia bendrąjį pradinį, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą;

23.3. organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbą;

23.4. organizuoja nepamokinę, pailgintos dienos grupės veiklą, neformalųjį švietimą,

integruodama jį su bendruoju ugdymu;

23.5.  užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

23.6. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

23.7. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

23.8. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo

programas;

23.9. organizuoja Progimnazijoje profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą;

23.10. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus ir patikrinimus Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

23.11. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą

ir palaikymą Progimnazijos teritorijoje;

23.12. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

prireikus specialiąją ir medicinos pagalbą, užtikrina profesinį orientavimą, informavimą ir
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konsultavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.13. organizuoja tėvų (kitų teisėtų mokinių atstovų) pageidavimu jų mokamas papildomas

paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka;

23.14.  sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

23.15. draudžia Progimnazijoje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias

medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboja pašalinių asmenų

patekimą į Progimnaziją;

23.16.  kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.17.  organizuoja Progimnazijoje mokinių maitinimą ir vežiojimą;

23.18. inicijuoja tėvų, ugdytinių, bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų atsakingų

pareigūnų budėjimą renginių metu;

23.19. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Progimnazijoje, kontrolę ir griežtai

riboja pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją; 

23.20.  vykdo švietimo stebėseną, tyrimus, Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.21.  viešai skelbia informaciją apie Progimnazijos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.22. sudaro Vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja švietimo programų

pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių, švietimo pagalbos teikimą,

rūpinasi saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias

funkcijas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.23.  atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės  aktų numatytas  funkcijas.

III SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Progimnazija, įgyvendindama pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama paskirtas

funkcijas, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka:

24.1.  Parinkti ugdymo(si) ir  mokymo(si) metodus, formas, būdus;

24.2.  kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus;

24.3.  bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4.  vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;

24.5.  stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7.  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Progimnazijos privalo:

25.1 užtikrinti geros kokybės švietimą, ugdymo, mokymo ir švietimo programų vykdymą,

mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.2. užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, patyčios, prievartos apraiškoms ir

žalingiems įpročiams aplinką, atvirumą vietos bendruomenei;

25.3 teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir

specialiąją pagalbą;

25.4. ugdymo programų vykdymą;

25.3. vykdyti mokinių karjeros ugdymo bei Vaiko minimalios priežiūros priemones;

IV SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Progimnazijos veikla organizuojama pagal Progimnazijos strateginį planą, 

Progimnazijos metinį veiklos planą, mokslo metų ugdymo planus, kuriuos tvirtina Progimnazijos 

direktorius teisės aktų nustatyta tvarka pritarus Progimnazijos tarybai.

27. Progimnazijos veikla organizuojama pagal bendrąsias programas (priešmokyklinio,

pradinio, pagrindinio I dalies), individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo

programas. 
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28. Progimnazijai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu

penkeriems metams ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Progimnazijos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

29. Progimnazijos direktorius:

29.1. telkia Progimnazijos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos

įgyvendinimui;

29.2. teikia informaciją visuomenei, Progimnazijos bendruomenei apie vykdomas formaliojo

ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas

paslaugas, pokyčius Progimnazijos veikloje bei perspektyvas, išklauso ir analizuoja savivaldos

institucijų, bendruomenės narių ar jų grupių siūlymus bei pageidavimus, skatina juos dalyvauti

valdyme;

29.3.vadovauja Progimnazijos nuostatų, strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir

kitų dokumentų rengimui, ilgalaikių ir trumpalaikių veiklos planų vykdymui;

29.4. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Progimnazijos bendruomenės santykius;

29.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia pavaduotojus ugdymui,

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

29.6.skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti,

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

29.7. rengia Progimnazijos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir

teikia svarstyti Progimnazijos tarybai;

29.8.  kartu su Progimnazijos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

29.9. rūpinasi Progimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

29.10.stebi, analizuoja, vertina Progimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus;

29.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos skyriais, Progimnazijos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

29.12.sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu;

29.13. rūpinasi mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių

 asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

29.14. sudaro sąlygas Švietimo ir mokslo ministerijai, Švietimo ir sporto skyriui ir kitoms

įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Progimnazijos veiklą;

29.15. užtikrina, kad Progimnazijos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai;

29.16. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais  (globėjais,  rūpintojais);

29.17. rūpinasi tarptautiniais Progimnazijos ryšiais;

29.18. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

29.19. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

29.20. organizuoja patikrinimus ir teikia informaciją Klaipėdos rajono savivaldybės

administracijos švietimo ir sporto skyriui, Nacionalinei švietimo agentūrai, vadovaudamasis nustatyta

tvarka, reikalingus  duomenis  apie Progimnazijos veiklą;

29.21.kelia kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir inicijuoja Progimnazijos veiklos

įsivertinimo vykdymą;
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29.22.organizuoja ir užtikrina mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

29.23. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Progimnazijos lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų

kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

29.24. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Progimnazijos struktūrą ir pareigybių sąrašą

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

29.25.  atstovauja  Progimnaziją  kitose  institucijose;

29.26.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

29.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Progimnazijos nuostatuose ir direktoriaus

pareigybės  aprašyme;

29.28.priima mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

nustatyta tvarka;

29.29.kiekvienais metais teikia Progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai

svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;

29.30. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams ugdymui, kitiems

darbuotojams.

30. Progimnazijos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Progimnazijoje, už demokratinį Progimnazijos valdymą, bendruomenės narių

informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, Progimnazijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą,

Progimnazijos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių

vykdymą.

31. Progimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktūrinių padalinių

vadovai, kurie: 

31.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Progimnazijos veiklos plėtros;

31.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginio, metinio veiklos plano, Progimnazijos

struktūros, Nuostatų pakeitimų, ugdymo plano ir kitų veiklą reglamentuojančių dokumentų;

31.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

32. Progimnazijos metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų Metodinės grupės ir

Metodinė taryba.

33. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai spręsti.

34. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas

pirmininkas.

35. Metodinės grupės funkcijos (veiklos kryptys):

35.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų

ugdymo planavimą, ugdymo proceso organizavimą, vertinimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese

mokytojų sukauptą patyrimą; 

35.2. susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir

tvarkos;

35.3. suderina vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą, aptarti jų naudojimą;

35.4. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, modulių,

pasirenkamųjų dalykų  pasiūlos;

35.5. aptaria tarpdalykinę integraciją, sudaro individualiąsias dalykų programas, gabių ir

specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo individualizuotas programas;

35.6. aptaria ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą;

35.7. nagrinėja ugdymo sėkmingumą ir mokinių pasiekimus;

35.8. konsultuoja dėl pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų, dalyvauja

diagnozuojant mokinių pasiekimus;

35.9. teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais Metodinei tarybai,

direktoriui, jo pavaduotojams ugdymui, Mokytojų tarybai;
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35.10.dalijasi gerąja patirtimi;

35.11.keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia

siūlymus Metodinei tarybai, Mokytojų tarybai, Progimnazijos ugdymo plano rengimo grupei dėl

ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

35.12. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, ar jie atitinka Progimnazijos ir

mokytojų poreikius;

35.13.Metodinių grupių pirmininkus jungia Metodinė taryba. Metodinės tarybos veiklą

koordinuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

36. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu Metodinėje taryboje dvejiems metams išrinktas

pirmininkas, kuris, šaukdamas posėdžius, apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja

narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Metodinės tarybos funkcijos (veiklos

kryptys):

36.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

36.2. koordinuoja Progimnazijoje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo

dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo; 

36.3. aptaria Progimnazijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos

prioritetus;

36.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

 pagalbos įstaigomis ir kt.;

36.5.  prireikus, vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;

36.6. teikia siūlymus Metodinėms grupėms, Progimnazijos vadovui, jo pavaduotojams dėl

veiklos gerinimo;

36.7. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą;

36.8. Metodinės tarybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas,

kai jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.

36. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Progimnazijos

direktorius gali organizuoti mokytojui ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu pasitarimus.

37. Darbo taryba, profesinės sąjungos veiklą Progimnazijoje reglamentuoja įstatymai.

38. Progimnazijos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę,

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

V SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS SAVIVALDA

39. Progimnazijos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Progimnazijos savivaldos

institucija, telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

39.1. Taryba renkama dvejiems metams;

39.2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams atstovaujama

lygiomis dalimis;

39.3. Tarybą sudaro 15 narių: 5 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 5 – mokytojai, 5 –

mokiniai. Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių renka Tarybos nariai atviru balsavimu

pirmajame Tarybos posėdyje. Progimnazijos direktorius negali būti Tarybos pirmininku. Valstybės

politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai negali būti Tarybos nariais;

39.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime. Kandidatus

į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

39.5. mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į Tarybą

pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

39.6. mokinių atstovai į Tarybą renkami Seniūnų tarybos posėdyje iš jos narių. Kandidatus į
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Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

39.7. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Posėdis yra

teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

39.8. posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Į posėdžius gali būti kviečiami kiti

Progimnazijos atstovai: rėmėjai, socialiniai partneriai ir kiti asmenys;

39.10. nutarimai priimami Tarybos posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu

balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posėdyje nedalyvauja, o balsai

pasiskirsto po lygiai. Laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisėti, jei neprieštarauja

teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Progimnazijos direktoriaus

įsakymu;

39.10. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Progimnazijos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

39.11. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems nariams,

kadencijų skaičius neribojamas;

39.12. Tarybos narys prieš terminą netenka savo įgaliojimų, kai jis atsistatydina. Nutrukus

Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naują Tarybos narį deleguoja atitinkama Progimnazijos

savivaldos institucija bendra tvarka Tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

40. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Progimnazijos administracijos

informaciją apie Progimnazijos veiklą.

41. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos

priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems teisės

aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai. 

42. Tarybos funkcijos:

42.1. teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo

priemonių;

42.2. pritaria Progimnazijos strateginiam, metiniams veiklos planams, darbo tvarkos

taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems

Progimnazijos administracijos;

42.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,

Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

42.4. išklauso Progimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Progimnazijos

direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

42.5. atlieka ūkinės ir finansinės Progimnazijos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus

Savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Progimnazijos direktoriui dėl materialinio

aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

42.6. svarsto Progimnazijos mokytojų, tėvų, mokinių savivaldos institucijų ar bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;

42.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Progimnazijos

direktoriaus vietai užimti komisijas, teikia siūlymus, atestuojant Progimnazijos direktorių, jo

pavaduotojus;

42.8. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo

sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

42.9. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos administracijos

teikiamais klausimais;

42.10. gali sustabdyti kitų Progimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

43. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – Progimnazijos savivaldos institucija pagrindiniams

mokytojų ir kitų švietime dalyvaujančių specialistų profesiniams bei bendriesiems ugdymo

klausimams spręsti. Ją sudaro visi institucijoje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
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bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

43.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Progimnazijos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai;

43.2.Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui;

43.3.Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

43.4.Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (trimestrą),

baigiantys ugdymo procesui ir mokslo metams; 

43.5.Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami

progimnazijos direktoriaus įsakymu.

44. Tarybos funkcijos:

44.1. svarsto Bendrųjų programų įgyvendinimą, optimalių ugdymo sąlygų sudarymą,

ugdymo turinio atnaujinimą, mokinių ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

44.2. teikia siūlymus dėl Progimnazijos metinio veiklos, ugdymo planų įgyvendinimo,

mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;

44.3. analizuoja mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, prevencinės veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;

44.4. deleguoja atstovus į Progimnazijos tarybą, Mokytojų atestacijos ir  viešo  konkurso

 laisvai Progimnazijos direktoriaus vietai užimti komisijas;

44.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Progimnazijos administracijos

teikiamais, klausimais.

45. Seniūnų taryba (toliau – Taryba) – Progimnazijos savivaldos institucija, renkama

vieneriems metams. Tarybą sudaro 5–8 klasių seniūnai.

45.1. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai pirmame posėdyje;

45.2. Taryba apie savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus.

              46. Tarybos funkcijos:

46.1.  deleguoja savo atstovus į Progimnazijos tarybą;

46.2.  padeda organizuoti Progimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

46.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros,

socialinės veiklos;

46.4.  organizuoja savanorių judėjimą;

46.5. atstovauja mokinių interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauja ginant mokinių teises Progimnazijoje;

46.6.  rūpinasi drausmės ir  tvarkos palaikymu Progimnazijoje;

46.7.  dalyvauja rengiant Progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

46.8. svarsto Progimnazijos direktoriaus ar kuruojančio direktoriaus pavaduotojo ugdymui

teikiamus klausimus.

47. Mokykloje veikia klasių, mišrių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų

(globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai,

rūpintojai) renka balsų dauguma grupių, klasių susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu

su klasių vadovais, grupių mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias organizacines ir

kitas problemas.
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VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

48. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Progimnazijos darbuotojams už darbą mokama ir jų veikla vertinama Lietuvos

Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Progimnazijos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pagalbos mokiniui specialistai ir

mokytojai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROGIMNAZIJOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

51. Progimnazija patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

52. Progimnazijos lėšų šaltiniai:

52.1.  valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšos;

52.2.  Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos;

52.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos lėšos, tikslinės

paskirties lėšos pagal pavedimus ir kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

53. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Progimnazijos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

54. Progimnazijos buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

55. Progimnazijos gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

56. Progimnazijos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Progimnazijos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta

tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Progimnazijos

teikiamą ugdymo kokybę.

57. Progimnazijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

58. Progimnazijos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Klaipėdos rajono skyrius.

59. Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Progimnazija turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai. 

61. Progimnazijos buveinė keičiama, filialai (skyriai) steigiami ir jų veikla nutraukiama

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

62. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės ar Progimnazijos tarybos iniciatyva arba

pasikeitus bendriesiems reikalavimams valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų nuostatams.

Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Savivaldybės taryba. 
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63. Progimnazija reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma teisės aktų nustatyta

tvarka. Progimnazijos reorganizavimo procedūros pradedamos ne vėliau kaip 4 mėnesiai iki jų

pabaigos ir turi būti baigtos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (o jeigu mokslo metai prasideda

ne rugsėjo 1 d. – iki mokslo metų pradžios).

64. Progimnazijos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Progimnazijos

reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo arba tipo keitimo, struktūros pertvarkos privalo

informuoti Progimnazijos bendruomenę teisės aktų nustatyta tvarka. Progimnazija privalo vykdyti

mokymo sutartyje numatytus Progimnazijos įsipareigojimus mokiniams bei LR darbo kodekse ir

darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

____________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą,

pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės

veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla; trumpasis

pavadinimas: Endriejavo pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191788789.

3. Mokyklos istorija:

3.1. 1865 m. buvo įsteigta liaudies mokykla, 1948–1956 veikė septynmetė mokykla,

„Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija“, I tomas, 477 p., leidykla „Mintis“, Vilnius, 1966 m. 

3.2. 1956-01-01 pradėjo veikti vidurinė mokykla. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų

neišliko.

3.3. 2015 m. rugsėjo 1 d., vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo

mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruoju planu, patvirtintu Klaipėdos rajono

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T11-124 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės

tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T11-80 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo

ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ dalinio

pakeitimo“, Mokykla tapo pagrindine.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė: Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl., LT-96301 Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas –  pagrindinė mokykla.

11. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymosi kalba –  lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai–

kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

14. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas,

pradinis ugdymas, pagrindinis ugdymas.

15. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

15.1. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.2. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

15.3. Pažymėjimas;

15.4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

15.5. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

15.6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

16. Mokyklos skyrius:

Elektroninio dokumento nuorašas



2

16.1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo skyrius:

       16.1.1. buveinė – Sodų g. 5, Endriejavo mstl., LT-96301 Klaipėdos r. sav.;

       16.1.2. vykdomos švietimo programos – ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

                   16.1.3. mokymosi kalba – lietuvių kalba.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo

įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

19.2.3. pradinis  ugdymas, kodas – 85.20;

19.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

19.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

19.2.6.. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

19.2.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20; 

20.3. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

20.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

20.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

20.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

20.7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

20.8. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

20.9. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

20.10. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma,

kodas – 77.33;

20.11. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29;

20.12. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas – 55.20.20.

21. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam

mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei

informacinio ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias

ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi; plėtoti edukacinių, kultūrinių,

sportinių ir kitokių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto
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ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus

ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti

ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

22.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal

šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą

pagalbą;

22.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

22.4. stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus);

22.5. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų

formavimo židinį.

23. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo,

neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros

kokybės švietimą;

23.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

23.4. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.5. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.6. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

23.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas;

23.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplinką;

23.9. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.10. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

23.11. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta

tvarka;

23.12. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

23.13. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą atsižvelgdama į vietos

bendruomenės poreikius;

23.14. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių

paminėjimą;

23.15. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

23.16. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir

kultūros bei kitus poreikius;

23.17. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

23.18. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

23.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
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24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis; 

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

24.8.skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

24.9.  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokyklos pareiga užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką; 

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

25.6. kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytų pareigų vykdymą.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba; 

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

pritaikytas, individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

28. Mokyklos direktorius:

28.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos

įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

28.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

28.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;
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28.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka; 

28.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir

teikia svarstyti Mokyklos tarybai;

28.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

28.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

28.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

28.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

28.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu; 

28.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

28.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės

administracijos Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos

veiklą;

28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

28.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

28.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

28.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

28.19.  teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

28.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

28.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

28.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

28.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

28.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės

merui reglamento nustatyta tvarka;

28.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

28.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus,

už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

30.1.  dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

30.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros,

Nuostatų pakeitimų;
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30.3.  tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

31. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos

mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti

ugdymo turinį, mokymo (-si), ugdymo (-si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo

procese, pritaikyti ją mokinių individualioms reikmėms nagrinėti praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų

profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais ir kartu siekti mokinių

ir Mokyklos pažangos. 

32. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo

įgyvendinimo. 

33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir Mokyklos

Metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas ir jos veiklą

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

35. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

36. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija,

telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų, vietos

bendruomenės atstovus demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius

klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams. Taryba renkama dvejiems metams.

37. Taryboje tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir mokiniai atstovaujami lygiomis

dalimis.

38. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 – mokytojai, 3 –

mokiniai. 

39. Tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime atviru

balsavimu. Kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys.

40. Mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys.

41. Mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių tarybos posėdyje atviru balsavimu iš jos

narių. Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys.

42. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais

esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

43. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą.

44. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

45. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.
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46. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą  per metus  juos rinkusiems nariams.

47. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos

informaciją apie Mokyklos veiklą.

48. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti

sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai. 

49. Tarybos funkcijos:

49.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį; 

49.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės

veiklos krypčių, Nuostatų papildymo ar keitimo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams,

darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

49.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo, vadovėlių užsakymo;

49.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

49.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti; 

49.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

49.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisiją;

49.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

50. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija

mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje

dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys

darbuotojai.

51. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

52. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiu.

53. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sukviestas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

54. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą

(pusmetį), baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne

mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

55. Tarybos funkcijos:

55.1. svarsto praktinius švietimo organizavimo klausimus;

55.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

55.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;
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55.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

55.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos

darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

55.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

55.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

56. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokyklos savivaldos institucija, į kurią rugsėjo

mėnesį iš kiekvienos 4–10 klasės išrenkami 2 mokiniai.

57. Atstovai į Mokinių tarybą renkami klasės mokinių susirinkime.

58. Taryba renkama vieneriems metams.

59. Tarybai vadovauja mokinių Prezidentas, visuotiniuose Prezidento rinkimuose

išrinktas 7–10 klasių mokinys, kuris pats iškelia kandidatūrą arba jo kandidatūrą iškelia kiti mokiniai.

Kandidatas į Prezidentus pateikia savo veiklos programą, su kuria viešai supažindina visus Mokyklos

bendruomenės narius.

60. Tarybos funkcijos:

60.1. atstovauja mokinių interesams, stiprina klasių savivaldą;

60.2. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių renginių

planus; 

60.3. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

nepamokinę veiklą ir laisvalaikį; 

60.4. analizuoja ir prisideda sprendžiant mokinių pažangumo, lankomumo, mokyklos

vidaus tvarkos ir kitus mokiniams aktualius klausimus;

60.5. deleguoja savo atstovus į Mokyklos Tarybą;

60.6. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus. 

61. Mokykloje veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma

klasės/grupės susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais/grupės

mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias klasės/grupės organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

62. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

63. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

64. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos

direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos

Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir

kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

65. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja 

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.
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66. Mokyklos lėšų šaltiniai:

66.1. valstybės biudžeto lėšos;

66.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

66.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

67. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

68. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. 

69. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės. 

70. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę. 

71. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos. 

72. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

73. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

74. Mokykla turi interneto svetainę (www.endriejavas.klaipeda.lm.lt), atitinkančią teisės

aktais nustatytus reikalavimus. Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos

Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai. 

75. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos

tarybos iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba

pataisas tvirtina Savivaldybės taryba. 

76. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

77. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo raštu

pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji

privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei

Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

 GARGŽDŲ „KRANTO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gargždų

„Kranto“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko

teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir

ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos

organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir

atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Gargždų „Kranto“ pagrindinė mokykla; trumpasis pavadinimas:

Gargždų „Kranto“ pagrindinė  mokykla. Kodas  juridinių asmenų registre  191789019.

    3.  Mokykla įsteigta 1972 m.

    4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

    5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

    6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba  (toliau – Savivaldybės taryba).

    8. Mokyklos buveinė – Kvietinių g. 28, LT – 96112, Gargždai.

                9. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

    10. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis: pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Kitos

paskirtys: pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.

   12.  Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

   13. Mokymo formos: grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis,

ugdymas šeimoje.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos

pradinio ir pagrindinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota ir pagrindinio ugdymo individualizuota,

socialinių įgūdžių ugdymo.

   16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija,

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos

direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos

dokumentais, šiais Nuostatais.
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II SKYRIUS

 MOKYKLOS  VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS UŽDAVINIAI,  FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

             18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

             19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

 19.2.1. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

 19.2.2. pradinis specialusis ugdymas, kodas – 80.10.40;

 19.2.3. bendrasis pagrindinis specialusis ugdymas, kodas – 80.21.20;

 19.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

 19.2.5. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

 19.2.6. kitas, niekur  kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

 19.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60;

 19.2.8. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59.

 20. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 20.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

 20.2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas 43.39;

 20.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

 20.4.  nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –   68.20;

 20.5. buhalterinė apskaita ir  audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

 20.7.  kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

 20.8.  bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

 20.9.  kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

21. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam mokiniui,

besimokančiam pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos pradinio ir pagrindinio ugdymo,

pradinio ugdymo individualizuotą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, socialinių įgūdžių ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei informacinio

ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines

dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, plėtoti edukacinių, kultūrinių, sportinių ir

kitokių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir Bendrąsias

programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį, siūlyti

ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

22.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal šiandienos

ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą pagalbą;

22.3. užtikrinti sveiką ir saugią  mokymo(si) aplinką;

22.4. stiprintiMokyklosbendruomenę,aktyvinti žmogiškųjų ištekliųplėtrą,nuolat siekti pedagoginės

kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus);

            22.5. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų formavimo židinį.

23. Vykdydama  uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis

Bendrosiomis ugdymo programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių

poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
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23.2. vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos pradinio ir pagrindinio ugdymo,

pradinio ugdymo individualizuotą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, socialinių įgūdžių ugdymo

programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

23.4. išduoda mokymosi pagal pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos pradinio ir

pagrindinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą ir pagrindinio ugdymo individualizuotą, socialinių

įgūdžių ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka;

23.5. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją

pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.6. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.7. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

            23.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias kompetencijas;

23.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir

darbo aplinką;

23.10. teikia specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą vaikams, turintiems regos, kalbos ir

kalbėjimo, intelekto, judesio ir padėties, kompleksinių raidos sutrikimų;

23.11. vadovaudamasi gydytojų rekomendacijomis, atlieka masažo, fizioterapijos kineziterapijos

procedūras;

            23.12.  kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

            23.13. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

            23.14. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta tvarka;

            23.15. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

            23.16. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

            23.17. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

23.18. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir kultūros bei

kitus poreikius;

23.19. dalyvauja projektų rengiant projektus, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

23.20.bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis, nevyriausybinė-

mis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

23.21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendinama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius projektus;

24.5.  stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos  įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų nuomos;

24.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją, ugdyti

atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

            24.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokyklos pareiga užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką; 
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25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

               25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą.

            25.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir

Klaipėdos rajono Savivaldybės taryba arba jos įgaliota  institucija;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir

Savivaldybės  vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

26.4. Bendrąsias ugdymo programas (pradinio, pagrindinio), pritaikytas, individualizuotas ugdymo

programas.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams skiria

ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus Mokyklos

direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti

teisės aktai.

28. Mokyklos direktorius:

28.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui.

28.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų rengimą,

aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo politiką;

28.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Mokyklos  bendruomenės santykius;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotojus ugdymui,

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį

personalą, tvirtina darbuotojų  pareigybių aprašymus;

28.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti,

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos nustatyta tvarka;

28.6. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia svarstyti

Mokyklos tarybai;

28.7. kartu su  Mokyklos taryba nustato mokinių  ir darbuotojų skatinimo sistemą;

28.8. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine, darbų

ir civiline sauga;

28.9. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus,

28.10. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos skyriais, Mokyklos rėmėjais, vietos

bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis  organizacijomis;

28.11. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų

nustatyta tvarka;

28.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros organizavimu;

28.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

Elektroninio dokumento nuorašas



5

28.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos veiklą;

 28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais, kitais jų teisėtais atstovais);

28.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

28.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas

smurtas, prievarta, seksualinio arba kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas

institucijas;

28.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir priešgaisrinių

reikalavimų pažeidimus;

28.19. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

28.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant

nustatyto  didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

            28.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo agentūrai;

            28.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

            28.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

            28.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

            28.25. atstovauja Mokyklai  kitose institucijose;

            28.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui reglamento

nustatyta tvarka;

28.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybių

aprašyme;

28.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams, kitiems darbuotojams

atsižvelgdamas į jų kompetencijas.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi

Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų

atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą

vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą. 

30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl mokyklos veiklos plėtros;

30.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų;

30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

31. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba.

32. Metodinei tarybai pagal patvirtintus pareigybių aprašymus vadovauja vienas iš direktoriaus

pavaduotojų ugdymui, kuris, kviesdamas posėdžius, apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja

narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

33. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta pasibaigus įgaliojimo laikui arba kai jis nebegali

eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės.

34. Metodinės tarybos funkcijos:

34.1. dalyvauja ir teikia siūlymus planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą, ugdymo

kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

34.2. koordinuoja mokykloje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės,

tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

34.3. aptaria mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

34.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, profesinės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su

mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis ir kt.;

34.5. vertina mokytojų metodinę ir praktinę veiklą.
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35. Metodinės grupės gali būti sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ar laikinai tam tikrai

konkrečiai pedagoginei problemai spręsti.

36. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu vieneriems arba dvejiems mokslo metams grupės

narių išrinktas pirmininkas.

37. Metodinės grupės funkcijos:

37.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų ugdymo

planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių pasirinkimą;

37.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese

mokytojų sukauptą patyrimą;

37.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų modulių

pasiūlos;

37.4. derina individualizuotas ir pritaikytas mokinių ugdymo programas;

37.5. nagrinėja mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi profesine patirtimi;

37.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

37.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinėmis grupėmis;

37.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

37.9. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo

gerinimo;

37.10. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl jų mokomo dalyko mokytojų pedagoginio krūvio

skyrimo konkretiems mokslo metams.

38. Metodinių grupių pirmininkais renkami mokytojai metodininkai (ekspertai), nesant tokios

kvalifikacinės kategorijos mokytojams, gali būti renkamas vyr. mokytojas. Metodinių grupių pirmininkus

jungia Metodinė taryba.

            39. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

40. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos

Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus

mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai

aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

41. Taryba sudaroma iš 15 narių: 5 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 5 mokytojai, 5 mokiniai. Į

Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų visuotinis

susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – mokinių prezidentūra. Tarybos nario kadencijų

skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

42. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir

baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus tarybos nario

įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos

kadencijos likusiam laikotarpiui.  

43. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo pavaduotoją

ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku negali būti Mokyklos

direktorius. 

44. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus

pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos posėdžiai

organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis Tarybos posėdis.

Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių.

Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose

gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Elektroninio dokumento nuorašas



7

 45. Tarybos funkcijos:

45.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių demokratinės

gyvensenos patirtį;

45.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos krypčių,

Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, darbo tvarkos

taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo rezultatus;

45.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir gebėjimų

vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų

rengimo;

             45.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

45.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos institucijomis,

keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas, teikti siūlymus veiklai

tobulinti;

 45.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

45.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus

vietai užimti komisijas;

45.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą

ištirs kompetentingos institucijos.

46. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei

bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbos

mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

46.1.Mokytojų tarybosnariai atvirubalsavimu dvejiems metams renkaMokytojų tarybospirmininką

ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos direktoriaus narystę

Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

46.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir nutrūksta

pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko įgaliojimams pirma laiko,

naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos kadencijos likusiam

laikotarpiui.

46.3. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius gali

būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Mokytojų tarybos posėdis.

46.4. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą (pusmetį),

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų

dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu.

   47. Mokytojų tarybos funkcijos:

   47.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

            47.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

     47.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;

47.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo

bei panaudojimo tvarką;

47.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

              47.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

47.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.
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48. Mokinių prezidentūra (toliau – Prezidentūra) – Mokyklos savivaldos institucija, susidedanti iš

15–25 narių, kurių sudėtis per mokslo metus gali keistis. Prezidentūra savo veikloje vadovaujasi Nuostatais,

kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.

49. Atstovai į Prezidentūrą renkami visuotiniame 5–8 klasių mokinių, pageidaujančių būti

Prezidentūros nariais, susirinkime.

  50. Prezidentūra renkama vieneriems ar daugiau mokslo metams.

51. Prezidentūrai vadovauja visuotiniuose Prezidento rinkimuose išrinktas 8–10 klasių mokinys,

kuris pats iškelia kandidatūrą arba jo kandidatūrą iškelia kiti mokiniai; kandidatas į Prezidentus pateikia

savo veiklos programą, su kuria viešai supažindina visus Mokyklos bendruomenės narius.

  52. Prezidentūros funkcijos:

  52.1. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių renginių planus;

52.2. koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

popamokinį darbą ir laisvalaikį;

52.3. organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu

Mokykloje;

  52.4. svarsto mokinių teisių ir pareigų Mokykloje bei už Mokyklos ribų klausimus;

  52.5. gali leisti savo periodinį ar proginį laikraštėlį;

52.6. dalyvauja rajono Jaunimo reikalų tarybos veikloje, rajono Savivaldybės tarybos skelbiamose

programose ir projektuose;

  52.7. deleguoja Prezidentūros atstovus į Mokyklos tarybą;

52.8 Prezidentūra už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams pasibaigus

anksčiau rinkto Prezidento įgaliojimams.

53. Mokinių klasių komitetas – mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti klasių interesams

mokyklos savivaldoje: 

  53.1. klasių komitetą sudaro išrinkti klasių seniūnai;

  53.2. mokinių klasių komitetas sprendžia ugdymo(si), tvarkos ir drausmės klausimus.

54. Mokykloje veikia klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų

pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės susirinkime. Tėvų (globėjų,

rūpintojų) komitetai kartu su klasių vadovais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias organizacines ir

kitas klasės bei Mokyklos problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

55. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

56. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių

atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema

ir kitais teisės aktais. 

57. Mokyklos pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

 MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS,  JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
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58. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta

žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

  59. Mokyklos lėšų šaltiniai:

  59.1. valstybės biudžeto lėšos;

         59.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

                59.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir Mokyklos

direktoriaus patvirtintas sąmatas.

61. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos ir

Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatyta tvarka.

62. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų

ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat

tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

63. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę,

savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą  ugdymo kokybę. 

64. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir Savivaldybės

kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.

65. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamento Gargždų skyrius.

             66.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje skelbiami

pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai.

68. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva arba

pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Savivaldybės

taryba.

69. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros

pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

70. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui),

darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus Mokyklos

įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus

įsipareigojimus darbuotojams.

________________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. AGLUONĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą,

pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį veiklos pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos

organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų atleidimą iš darbo, jų darbo

apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla; trumpasis

pavadinimas: Agluonėnų pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191787872.

3. Mokykla Agluonėnuose įkurta 1736 m., kai privalomąjį pradinį mokslą Prūsijoje juridiškai

įtvirtino pagrindinis mokyklų įstatymas „Reguliuojamieji principai“. Tais metais Mažojoje Lietuvoje

buvo įkurta ne viena mokykla. 1980 m. vasarą buvo pastatyta dabartinė mokykla.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). 

8. Mokyklos buveinė – Mokyklos g. 3, Agluonėnai, LT-96252 Klaipėdos r. savivaldybė.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymosi kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymosi formos – grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis,

savarankiškas, nuotolinis.

14. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, pradinio

ugdymo, pagrindinio ugdymo, pritaikytos ir individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo; Mokykla

išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Mokyklos skyrius:

15.1. Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

skyrius:

15.1.1. buveinė – Mokyklos g. 1, Agluonėnai, LT-96252 Klaipėdos r. sav.;

15.1.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas;

15.1.3. mokymosi kalba – lietuvių kalba;

15.1.4. mokymosi formos – grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai:

kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

16. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus teisės aktų nustatyta

tvarka. 

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija,
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Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo įsakymais,

Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais. 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

20. Kitos švietimo veiklos rūšys:

20.1. ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

20.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

20.4. kitas mokymas, kodas – 85.5;

20.5. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

20.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

21.2. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

21.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

21.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

21.6. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 

77.33;

21.7. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

21.8. kita žmonių sveikatos priežiūros  veikla, kodas – 86.90;

21.9. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

21.10. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01.

22. Mokyklos veiklos tikslas – ugdyti vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu

žinių, savarankišku, atsakingu, kūrybingu, turinčiu gyvenimui ir profesinei karjerai reikalingas

kompetencijas, įvaldžiusiu šiuolaikines technologijas piliečiu. 

23. Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. organizuoti kokybišką ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo

programų vykdymą; 

23.2. užtikrinti socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą;

23.3. teikti specialiąją pedagoginę ar/ir specialiąją pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams;

23.4. teikti  mokiniams socialinę pedagoginę ir psichologinę pagalbą;

23.5. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius;

23.6. skatinti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą;

23.7. stiprinti mokinių sveikos gyvensenos įpročius;

23.8. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) ir darbo aplinką.

24. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

24.1. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų
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švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės švietimą;

24.2. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrąsias

programas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų

aprašą, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus

mokymosi būdus ir tempą; 

24.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.4. vertinimą, tėvų informavimą vykdo elektroniniame dienyne;

24.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą;

24.6. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.7. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai;

24.8. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

24.9. kuria Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

24.10. dalyvauja rajono, šalies ir tarptautiniuose švietimo projektuose;

24.11. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti pagrindinį ir siekti aukštesnio

išsilavinimo;

24.12 teikia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokiniams psichologinę,

socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir prireikus specialiąją pagalbą; 

24.13. užtikrina mokinių profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą bei minimalios

priežiūros priemonių vykdymą;

24.14. padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinti vaiko teisę į mokslą, užtikrina jo

saugumą Mokykloje;

24.15. organizuoja neformalųjį švietimą Mokykloje, formuoja dorinį, tautinį, pilietinį

sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą;

24.16. ugdo mokinių talentus ir gabumus;

24.17. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį,

tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms

tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą ir palaikymą

Mokyklos teritorijoje;

24.18. sudaro sąlygas sveikatos priežiūrai Mokykloje;

24.19. statistinę informaciją apie mokinių sveikatą, sveikatos rizikos veiksnius naudoja Mokyklos

veiklos kokybės įsivertinimui ir išoriniam vertinimui bei stebėsenai;

24.20. organizuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, vertina mokinių specialiuosius ugdymosi

poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

24.21. užtikrina saugią nuo smurto, prievartos apraiškų ir žalingų įpročių aplinką;

24.22. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja

pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją; 

24.23. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.24. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias kompetencijas,

dalintis gerąja patirtimi;

24.25. organizuoja pailgintos dienos grupės veiklą;

24.26. organizuoja Mokykloje mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

24.27. atlieka kitas įstatymuose ir teisės aktuose numatytas funkcijas.
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III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

25. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai deleguotas funkcijas, turi teisę

teisės aktų nustatyta tvarka:

25.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir būdus;

25.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

25.3. bendrauti ir bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis;

25.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos įstatymo nustatyta tvarka;

25.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų nuomos;

25.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją, ugdyti

atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

25.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Mokyklos pareiga užtikrinti:

26.1. ugdymo programų vykdymą;

26.2. kokybišką ugdymo procesą;

26.3. mokymo sutarties ir kitų sutarčių sudarymą, jų vykdymą;

26.4. atvirumą vietos bendruomenei;

26.5. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką.

27. Turėti kitų Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytų ir nenustatytų teisių ir pareigų,

jeigu jos neprieštarauja įstatymams. 

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba

ir Savivaldybės tarybą ar jos įgaliota institucija;

28.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba; 

28.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir

Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio), individualizuotas

ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas. 

29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams

skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus

Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos

įstatymai ir kiti teisės aktai.

30. Mokyklos direktorius:

30.1. vadovauja Mokyklos nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų švietimo

programų, ugdymo planų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui; 

30.2. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršijant

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.3. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia
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Mokyklos tarybai derinti;

30.4. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

30.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją ugdymui,

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį

personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

30.6. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų

nustatyta tvarka;

30.7. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo

galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos

išorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenės tradicijų ir pasiekimų skelbimą viešai;

30.8. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui; 

30.9. atsako už demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius,

mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, pedagoginio ir nepedagoginio

personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią nuo bet kokios smurto, prievartos ir žalingų įpročių

aplinką;

30.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus, išteklius, atsako už juos;

30.11. sudaro galimybes direktoriaus pavaduotojui ugdymui savarankiškai dirbti, organizuoja jo

reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

30.12. organizuoja patikrinimus ir teikia informaciją Savivaldybės administracijos švietimo

padaliniui, Nacionalinei švietimo agentūrai, vadovaudamasis teisės aktais; 

30.13. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir vertinti Mokyklos veiklą;

30.14. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui ir mokytojui, kurio atžvilgiu

buvo taikytas (arba yra pagrįstų įtarimų) smurtas, prievarta, seksualinio arba kitokio pobūdžio

išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;

30.15. rūpinasi Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine,

darbų ir civiline sauga;

30.16 palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, vietos bendruomene,

nevalstybinėmis organizacijomis, kitomis ugdymo įstaigomis ir institucijomis, juridiniais bei fiziniais

asmenimis, bažnyčia ir kt.;

30.17. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis; 

30.18. organizuoja kvalifikuotos pagalbos teikimą mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams)

teisės aktų ar Mokyklos veiklos dokumentų nustatyta tvarka; sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi

specialiosios, socialinės ir specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei

Vaiko minimalios priežiūros įstatymo priemonių taikymu;

30.19. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai, energetiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos,

prekiaujama jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 

30.20. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Mokyklos lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų ir turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų

kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

30.21. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus

30.22. užtikrina, kad Mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės

aktų, Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus

ir Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų;
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30.23. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

30.24. rūpinasi Mokyklos tarptautiniais ryšiais;

30.25. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

30.26. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

30.27. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.28. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

30.29. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

30.30. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

31. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi

Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų

atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus; už gerą ir veiksmingą

Vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

32. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kurie:

32.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

32.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų arba papildymų;

32.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

33. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba.

Metodinės grupės ir Metodinė taryba yra skirtos mokytojams kartus su pagalbos mokiniui specialistais

pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi 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 Mokyklos

strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos

prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą

Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo

organizavimo gerinimo.

34. Metodinės grupės nariai yra vieno arba kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei

vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus

pavaduotojas ugdymui.

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Mokyklos veiklos

klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kitų

Mokyklos darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

36. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS  SAVIVALDA

37. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui,

padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

38. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 2 mokiniai,

vietos bendruomenės atstovas. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos

mokinių tėvų visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, vietos bendruomenės atstovą siūlo

vietos bendruomenė. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
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39. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai, ir

baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus Tarybos nario

įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos

kadencijos likusiam laikotarpiui.  

40. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku negali

būti Mokyklos direktorius. 

41. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus klausimus

pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos posėdžiai

organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Tarybos posėdis.

Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų jos narių.

Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose

gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Į mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami mokyklos bendruomenės nariai ir mokyklos

rėmėjai.

43. Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito kartą per metus jos narius rinkusiems

bendruomenės nariams.

44. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams,

Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo.

45. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją apie

Mokyklos veiklą.

46. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos priimti

nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo

Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

47. Tarybos funkcijos:

47.1. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinių veiklos krypčių,

Nuostatų papildymo ar keitimo, pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, vidaus

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

47.2. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių, gebėjimų vertinimo sistemos

parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

47.3. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus;

47.4. atlieka ūkinės ir finansinės Mokyklos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus Savivaldybės tarybai

ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;

47.5. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus

vietai užimti komisijas, vertina Mokyklos direktoriaus kasmetinę veiklą;

47.6. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

47.7. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.

48. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams

bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys mokytojai, pagalbos

mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

48.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

48.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko įgaliojimams
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pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos

kadencijos likusiam laikotarpiui.

48.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Mokytojų tarybos posėdis.

48.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, baigiantis

ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai

Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

49. Tarybos funkcijos:

49.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

49.2. svarsto Mokyklos strateginį ir veiklos planus, aptaria ugdymo planų, Bendrųjų ugdymo

programų įgyvendinimo ir pasiekimų klausimus; 

49.3. derina ugdymo turinį ir metodus prie Mokyklos keliamų uždavinių ir bendruomenės

poreikių, svarsto ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje; 

49.4. svarsto Mokykloje realizuojamas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo

procese dalyvaujančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 

49.5. kartu su Mokyklos socialiniu, specialiuoju pedagogais, visuomenės sveikatos priežiūros

specialistu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus; 

49.6. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas;

49.7. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais

klausimais.

50. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokinių savivaldos institucija, į kurią spalio mėnesį iš

kiekvienos pagal pagrindinio ugdymo programą besimokančios klasės išrenkami 2 mokiniai:

50.1. atstovai į Mokinių Tarybą renkami klasės mokinių susirinkime;

50.2. Taryba renkama vieneriems metams, jos pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu Tarybos

narių balsų dauguma pirmojo posėdžio metu. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas

Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais likusiam laikotarpiui.

            51. Tarybos funkcijos:

51.1. derina su Mokyklos vadovais mokinių renginių planus;

51.2. planuoja ir organizuoja mokinių nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

51.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

51.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

51.5. dalyvauja rajono jaunimo organizacijų veikloje;

51.6. deleguoja mokinių atstovus į Mokyklos tarybą;

51.7. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

52. Mokykloje pagal poreikį veikia klasių savivalda.

53. Mokykloje pagal poreikį veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivalda, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės

susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasių vadovais planuoja veiklą ir padeda

spręsti iškilusias organizacines ir kitas problemas.

54. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir finansavimo

klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Mokyklos nuostatuose, priima sprendimus, daro įtaką

direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo priežiūrą. 
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VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

55. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo

apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

57. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

58. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta

žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

59. Mokyklos lėšų šaltiniai:

59.1. valstybės biudžeto lėšos;

59.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

59.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

60. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir Mokyklos

direktoriaus patvirtintas sąmatas.

61. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos ir

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

62. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų, organizacijų

ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat

tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

63. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja visuomenę,

savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą ugdymo kokybę.

64. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir Savivaldybės

kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

65. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamento Gargždų skyrius.

66. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.
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68. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina

Savivaldybės taryba.

69. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros

pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

70. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui),

darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus

Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse

numatytus įsipareigojimus darbuotojams.  

__________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. DITUVOS  PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Dituvos pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos

grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį veiklos pagrindą,

sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą,

Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą,

darbuotojų atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo

tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Klaipėdos r. Dituvos pagrindinė mokykla; trumpasis

pavadinimas: Dituvos pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191788440.

3. Mokykla Dituvoje įkurta 1830-10-30 m., įsteigta pradinė mokykla. Mokyklos įsteigimo

teisinių aktų neišliko.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė Kuršaičių g. 12, LT-96357 Dituva, Klaipėdos r. savivaldybė.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymosi kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas

mokymasis.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis,

pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio

vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais. 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.
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19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinis amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

19.2.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

19.2.4. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas –  85.60;

19.2.6. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

19.2.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20; 

20.3. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

20.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

20.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

20.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

20.7. kita žmonių sveikatos priežiūros  veikla, kodas – 86.90;

20.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

21. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam

mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei

informacinio ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi; plėtoti edukacinių,

kultūrinių, sportinių ir kitokių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo

planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės,

derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

22.2. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį,

pagrindinį išsilavinimą;

22.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

22.4. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių

asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

22.5. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

22.6. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

22.7. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę

kompetenciją, padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.8. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

22.9. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

22.10. formuoti Mokyklos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų

ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti;

22.11. stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus);

22.12. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų

formavimo židinį.
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23. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo,

neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros

kokybės švietimą; 

23.2. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.4. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.5. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.6. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

23.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas;

23.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplinką;

23.9. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.10. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

23.11. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta

tvarka;

23.12. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

23.13. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą atsižvelgdama į vietos

bendruomenės poreikius;

23.14. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

23.15. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

23.16. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir

kultūros bei kitus poreikius;

23.17. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

23.18. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

23.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai deleguotas funkcijas, turi

teisę:

24.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

24.3. bendrauti ir bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir

juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

24.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

24.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokyklos pareiga užtikrinti:

25.1. ugdymo programų vykdymą;
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25.2. geros kokybės švietimo ir  ugdymo procesą;

25.3. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.4. atvirumą vietos bendruomenei.

25.5. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

25.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo; 

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba; 

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.4. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą;

26.5. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio),

individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas. 

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

28. Mokyklos Direktorius:

28.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

28.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

28.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka; 

28.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

svarstyti Mokyklos tarybai;

28.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

28.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

28.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

28.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

28.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu; 

Elektroninio dokumento nuorašas



5

28.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

28.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės

administracijos Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos

veiklą;

28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

28.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

28.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

28.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

28.19.  teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

28.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

28.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

28.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

28.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

28.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

28.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

28.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus,

už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris:

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

30.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų;

30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

31. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės

skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir

aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi 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 Mokyklos strateginiais tikslais, ir

kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje,

teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo

organizavimo gerinimo. 

Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir Mokyklos
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Metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas ir jos veiklą

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo

įgyvendinimo. 

33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Mokyklos

veiklos klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų,

kitų Mokyklos darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

34. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS  SAVIVALDA

35. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui,

padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

36. Tarybą sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3

mokiniai. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų

visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių tarybos posėdyje atviru

balsavimu iš jos narių. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

37. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

38. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius. 

39. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

40. Tarybos funkcijos:

40.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

40.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, darbo

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

40.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo;

40.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

40.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

40.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

40.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisijas;
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40.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

41.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

41.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

41.3. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sukviestas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

41.4. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį,

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau

kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

42. Mokytojų tarybos funkcijos:

42.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

42.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

42.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;

42.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

42.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

42.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

42.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

43. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokinių savivaldos institucija, į kurią rugsėjo

mėnesį iš kiekvienos 5–10 klasės išrenkami 2 mokiniai:

43.1. atstovai į Mokinių Tarybą renkami klasės mokinių susirinkime;

43.2. Taryba renkama vieneriems metams.

44. Tarybos funkcijos:

44.1. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių renginių

planus; 

44.2. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

44.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

44.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

44.5. dalyvauja rajono jaunimo organizacijų veikloje;

44.6. deleguoja mokinių atstovus į Mokyklos tarybą;

44.7. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus. 

45. Mokykloje pagal poreikį veikia klasių savivalda.

46. Mokykloje gali veikti klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės,
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grupių susirinkimuose. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su mokytojais planuoja veiklą ir

padeda spręsti iškilusias organizacines ir kitas klasės/grupių bei Mokyklos problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

47. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

48. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo

apmokėjimo tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais.

49. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

50. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

51. Mokyklos lėšų šaltiniai:

51.1. valstybės biudžeto lėšos;

51.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

51.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

52. Lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

53. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

54. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

55. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę.

56. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

57. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

58. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia
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paskelbti viešai.

60. Nuostatai keičiami arba papildomi Savivaldybės, Mokyklos tarybos, direktoriaus

iniciatyva, arba pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus

ar pakeitimus tvirtina Savivaldybės taryba.

61. Savivaldybės taryba Mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko, vykdo

Mokyklos struktūros pertvarką vadovaujantis Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo pranešti

mokiniams, darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka. Mokykla privalo vykdyti mokymo sutartyje

numatytus Mokyklos įsipareigojimus mokiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir

darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

__________________________
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 PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę

paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius,

funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo

apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Dovilų pagrindinė mokykla; trumpasis

pavadinimas: Dovilų pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191788593.

3. Mokykla įsteigta: 1739 m. įsteigta pradinė mokykla. Mokyklos veiklos pradžia: 1971

m. rugsėjo 1 d. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė – Klaipėdos g. 35, LT-96222 Dovilai, Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.

11.  Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymo formos: grupinio ir pavienio; mokymo proceso organizavimo būdai:

kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

14. Mokyklos skyriai:

14.1. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

skyrius:

14.1.1. buveinė: Parko g. 3, Dovilų mstl., LT-96011 Klaipėdos r. sav.;

14.1.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

14.1.3. mokymosi kalba: lietuvių kalba.

14.2.  Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Šiūparių skyrius:

14.2.1. buveinė: Mokyklos g. 4, Šiūparių k., Dovilų sen., LT-96165 Klaipėdos r. sav.;

14.2.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ir

pagrindinis ugdymas;

14.2.3. mokymosi kalba: lietuvių kalba.

15. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo

įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.
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II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

16.  Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

17. Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

18. Kitos švietimo veiklos rūšys:

18.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

18.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

18.3. pradinis  ugdymas, kodas – 85.20;

18.4. kitas mokymas, kodas – 85.5;

18.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

18.6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

18.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

18.5. švietimui būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

                   19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1.  kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

19.2. kiti  statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

19.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

19.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

19.5. nuosavo  arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas – 68.20;

19.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,  kodas – 86.90;

19.7. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

19.8. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma,

kodas – 77.33;

19.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

19.10. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

20. Mokyklos veiklos tikslas – kurti sąlygas mokiniui tenkinti prigimtinius, kultūros,

etninius, socialinius, pažintinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas

tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. 

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį,

pagrindinį išsilavinimą;

21.2. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

21.3. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių

asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

21.4. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

21.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

21.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

21.7. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

21.8. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

21.9. formuoti Mokyklos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų

ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.
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22. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

22.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo

bendrąsias programas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir Ikimokyklinio ugdymo

programos kriterijų aprašą, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama

ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

22.2. teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį pradinį, pagrindinį

išsilavinimą.

22.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

22.4. organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu;

22.5. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

22.6. teikia specialiąją ir socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams;

22.7. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

22.8. įtraukia mokinius į savivaldos institucijas, vaikų ir jaunimo organizacijas, į tvarkos

organizavimą ir palaikymą Mokyklos teritorijoje; 

22.9. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti pagrindinį ir siekti vidurinio bei

aukštesnio išsilavinimo; 

22.10. turtina asmeninę patirtį įvairia praktine, teorine veikla atitinkančius pozityvius

poreikius ir gebėjimus, padeda pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam

gyvenimui; 

22.11. organizuoja Mokykloje profesinį informavimą ir konsultavimą;

22.12. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja

pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją; 

22.13. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

22.14. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

22.15. organizuoja ir vykdo mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kitus

pasiekimų tyrimus;

22.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją įvairiomis formomis ir būdais;

22.17. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi, gyvenamąją ir darbo aplinką; 

22.18. užtikrina saugų mokinių ugdymą, rengia ir vykdo narkotinių ir psichotropinių

medžiagų vartojimo prevenciją;

22.19. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje ir pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos;

22.20. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.21. licencijuojamą ar kitą tam tikrą veiklą Mokykla gali vykdyti gavusi atitinkamas

licencijas arba leidimus Lietuvos respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

22.22. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisę:

23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

23.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

23.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis; 

23.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. stoti  ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
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23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

23.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

23.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Mokyklos pareiga užtikrinti:

24.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

24.2. ugdymo programų vykdymą;

24.3. atvirumą vietos bendruomenei;

24.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

24.5.geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

24.6.vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

25.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba; 

25.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba;

25.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

pritaikytas, individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

26. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžiama Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

                   27. Direktorius:

27.1. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

27.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui; 

27.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius; 

27.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

27.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;

27.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka;

27.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

svarstyti Mokyklos tarybai;

27.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo  sistemą;

27.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,
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priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

27.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

27.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais,

Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

27.12. rūpinasi savo, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų  kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

27.13. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu;

27.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir vertinti Mokyklos veiklą;

27.15. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 

27.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais,  rūpintojais);

27.17. organizuoja pasiekimų patikrinimus, nustatyta tvarka teikia informaciją

Savivaldybės administracijos Švietimo padaliniui, Nacionaliniai švietimo agentūrai;

27.18. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

27.19. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas; 

27.20. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus; 

27.21. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

27.22. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

27.23. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

27.24.sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

27.25. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

27.26.inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

27.27. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

27.28. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

27.29. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

27.30. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

 aprašyme;

27.31. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

28. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą

funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą

ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

                   29. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

29.1.dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

29.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų;

29.3.tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

30. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos
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mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti

ugdymo turinį, mokymo (-si), ugdymo (-si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo

procese, pritaikyti ją mokinių individualioms reikmėms nagrinėti praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų

profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais ir kartu siekti mokinių

ir Mokyklos pažangos.

31. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo

įgyvendinimo.

32. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir Mokyklos

Metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas, jos veiklą

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Mokyklos

veiklos klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų,

kitų mokyklos darbuotojų,  kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

34. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

35. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija,

telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti: 

35.1. Taryba renkama dvejiems metams;

35.2. Taryboje tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai ir mokiniai atstovaujami lygiomis

dalimis; 

35.3. Tarybą sudaro 15 narių: 5 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 5 – mokytojai, 5 –

mokiniai. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius;

35.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami visuotiniame tėvų susirinkime.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo susirinkimo dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

35.5. mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje. Kandidatus į

Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

35.6. mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių tarybos posėdyje iš jos narių.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

                   35.7. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas;

35.8. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

35.9. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis;

35.10. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Mokyklos direktorius gali prašyti svarstyti iš naujo;

35.11. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą  per metus  juos rinkusiems nariams.
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36. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos

informaciją apie Mokyklos veiklą.

37. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti

sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai. 

38. Tarybos funkcijos:

38.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį; 

38.2. numato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja

Mokyklos veiklos planus, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo

organizavimo tvarką, priima sprendimus dėl Mokyklos ugdymo plano; 

38.3. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo

sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

38.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

38.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

38.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

38.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisiją;

38.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

39. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

39.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

39.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

39.3. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į

posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sukviestas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

39.4. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą

(pusmetį), baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne

mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

40. Mokytojų tarybos funkcijos:

40.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

40.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

40.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;

40.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

40.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

40.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;
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40.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

41. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokyklos savivaldos institucija, į kurią rugsėjo

mėnesį iš  kiekvienos 5–10 klasės išrenkami 2 mokiniai:

41.1. atstovai į Mokinių Tarybą  renkami mokinių susirinkime;

41.2. Taryba renkama vieneriems metams;

41.3. Tarybos funkcijos:

41.3.1. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių renginių

planus; 

41.3.2. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

41.3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

41.3.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

41.3.5. deleguoja savo atstovus į Mokyklos Tarybą;

41.3.6. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus.

42. Mokykloje veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų

mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės/grupės

susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais/grupės mokytojais planuoja

veiklą ir padeda spręsti iškilusias klasės/grupės organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

43. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

44. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo

apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

45. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

46. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

47. Mokyklos lėšų šaltiniai:

47.1. valstybės biudžeto lėšos;

47.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

47.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

48. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

49. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. 

50. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei
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piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

51. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę. 

52. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

53. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

54. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai. 

56. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės ar Mokyklos tarybos iniciatyva arba

pasikeitus bendriesiems reikalavimams valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų nuostatams.

Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Savivaldybės taryba.

57. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse

ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

 ________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. KRETINGALĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę,

tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės

veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinė mokykla; traumpasis

pavadinimas: Kretingalės pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191790854.

3. Mokykla įsteigta: 1869 m. Mokyklos veiklos pradžia: 1935 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos

krašto pradžios mokyklų Kretingalės liaudies mokykla. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.

3.1. 1949–1950 m. m. Mokykla tapo septynmete;

3.2. 1950–1960 m. m. Mokykla tapo aštuonmete;

3.3. 1987–1988 m. m. Mokykla tapo devynmete;

3.4. 1994–1995 m. m. Mokykla tapo pagrindine.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų

įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai

priskirtus įgaliojimus.

8. Mokyklos buveinė – Klaipėdos g. 32, LT-96330 Kretingalė, Klaipėdos r. sav.

9.  Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio ir pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis,

pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Mokyklos skyriai:

17.1. Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyrius:

17.1.1. buveinė – Sodų g. 2, Girkalių k., Kretingalės sen., LT-00172  Klaipėdos r. sav.;

17.1.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis ugdymas;

17.1.3. mokymo kalba – lietuvių kalba.

17.2. Klaipėdos r. Kretingalės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo skyrius:

17.2.1. buveinė – Gėlių g. 2, Kretingalės mst., LT-96332 Klaipėdos r. sav.;

17.2.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas;

17.2.3. mokymo kalba – lietuvių kalba.
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18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisų konvencija,

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo įsakymais,

Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

20.2.4. kitas mokymas, kodas – 85.5;

20.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.2.6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.2.7. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59;

20.2.8. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

21.Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

21.2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

21.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

21.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

21.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

21.7. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

21.8. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas

– 77.33;

21.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

21.10. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

21.11. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0.

22.Mokyklos veiklos tikslas – kurti sąlygas mokiniui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius,

socialinius, pažintinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti

kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas

tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

23.Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį pradinį, pagrindinį ugdymą;

23.2. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

23.3. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių

asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

23.4. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros,

kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities poreikius;

23.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

23.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;
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23.7. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą

imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

23.8. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

23.9. formuoti Mokyklos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir

vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

24.Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

24.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Pradinio ir pagrindinio ugdymo

bendrąsias programas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir Ikimokyklinio ugdymo

programos kriterijų aprašą, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama

ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

24.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo

vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės

švietimą;

24.3. teikia ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo mokiniams psichologinę,

socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir prireikus specialiąją pagalbą;

24.4. užtikrina mokinių profesinį orientavimą, informavimą ir konsultavimą bei minimalios

priežiūros priemonių vykdymą;

24.5. organizuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, vertina mokinių specialiuosius ugdymosi

poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.6. organizuoja nepamokinę, pailgintos dienos grupės veiklą, neformalųjį švietimą,

integruodama jį su bendruoju ugdymu;

24.7. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

24.8. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.9. sudaro sąlygas pagilintam dalykų mokymui(si);

24.10. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

24.11. rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo ir

pasirenkamųjų dalykų programas;

24.12. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti pagrindinį bei siekti aukštesnio

išsilavinimo;

24.13. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.14. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių

dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,

padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; įtraukia mokinius į tvarkos organizavimą

ir palaikymą Mokyklos teritorijoje;

24.15. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas

(klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;

24.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas, dalintis gerąja patirtimi;

24.17. draudžia Mokykloje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas,

prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius;

24.18. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

24.19. organizuoja Mokykloje mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

24.20. inicijuoja tėvų, ugdytinių, bendruomenės narių ir kitų suinteresuotų atsakingų

pareigūnų budėjimą renginių metu;

24.21. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja

pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją;

24.22. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;
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24.23. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.24. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

25. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

25.1. parinkti mokymo(si) metodus, formas, būdus;

25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

25.3. bendrauti ir bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis;

25.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

25.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

25.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

25.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Mokyklos pareiga užtikrinti:

26.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

26.2. ugdymo programų vykdymą;

26.3. atvirumą vietos bendruomenei;

26.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

26.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

26.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

27.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija;

27.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba;

27.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba

ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

27.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio),

individualizuotas ir pritaikytas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

28. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams

skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus

Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

29. Mokyklos direktorius:

29.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

29.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų

rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo politiką;

29.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Mokyklos bendruomenės santykius;
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29.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją ugdymui,

mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

29.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės

aktų nustatyta tvarka;

29.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti,

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka; 

29.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

svarstyti Mokyklos tarybai;

29.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

29.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine,

darbų ir civiline sauga;

29.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

29.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais, vietos

bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

29.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu; 

29.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

29.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos veiklą;

29.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

29.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

29.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

29.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

29.19.  teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

29.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

29.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

29.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

29.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

29.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

29.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

29.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

29.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

29.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

30. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

31. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kurie:
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31.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

31.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų;

31.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

32. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos Meto dinės grupės ir Metodinė taryba.

33. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai spręsti.

34. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas

pirmininkas.

35. Metodinės grupės funkcijos:

35.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje pačioje klasėje dirbančių mokytojų

ugdymo planavimą, ugdymo procesą, vertinimą, vadovėlių ir mokymo priemonių parinkimą;

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykų integraciją, ugdymo procese

mokytojų sukauptą patyrimą;

35.3. tariasi dėl mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos, mokomųjų dalykų, jų

modulių pasiūlos;

35.4. derina individualizuotas ir pritaikytas mokinių ugdymo programas;

35.5. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, mokinių pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerąja patirtimi;

35.6. dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus;

35.7. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinėmis grupėmis;

35.8. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę;

35.9. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.

36.  Metodinių grupių pirmininkus jungia Metodinė taryba.

37. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu Metodinėje taryboje dvejiems metams

išrinktas pirmininkas, kuris šaukdamas posėdžius apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus

informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

38. Metodinės tarybos pirmininko įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai

jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina.

39. Metodinės tarybos funkcijos:

39.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

39.2. koordinuoja Mokykloje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekdama ugdymo dermės,

tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

39.3. aptaria Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;

39.4. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

39.5. vertina mokytojų metodinius darbus ir mokytojų praktinę veiklą.

40. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

41. Profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

42. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija,

telkianti ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems Mokyklos veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

42.1. Taryba renkama dvejiems metams;
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42.2. Taryboje tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokiniams atstovaujama

lygiomis dalimis;

42.3. Tarybą sudaro 9 nariai: 3 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 – mokytojai, 3 –

mokiniai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti Tarybos

pirmininku;

42.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) į Tarybą renkami Mokyklos tėvų komitetuose atviru

balsavimu: po vieną atstovą iš tėvų komitetų (mokyklos ir dviejų skyrių). Kandidatus į Tarybą pasiūlo

komiteto nariai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

42.5. mokytojų atstovai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu.

Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

42.6. mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių tarybos posėdyje atviru balsavimu iš jos

narių. Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai, arba kandidatai pasisiūlo patys;

42.7. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

43. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai,

ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus tarybos

nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais

esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

44. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius. 

45. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

46. Tarybos funkcijos:

46.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

46.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, darbo

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

46.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo;

46.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

46.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

46.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

46.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisijas;

46.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

47.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai;
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47.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui;

47.3. posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

47.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį (trimestrą),

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau

kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

48. Mokytojų tarybos funkcijos:

48.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

48.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

48.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;

48.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

48.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

48.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

48.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

49. Mokinių taryba – tai mokinių savivaldos institucija, kuri atstovauja mokinių interesams.

Ją sudaro 5–10 klasių slaptu balsavimu išrinkti mokiniai. Mokinių taryba (toliau – Taryba) renkama

vieneriems metams. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys

renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais likusiam laikotarpiui

50. Tarybai vadovauja Mokyklos mokinių slaptu balsavimu išrinktas mokinys.

51. Taryba:

51.1. bendradarbiauja su Mokyklos administracija, Mokyklos savivaldos institucijomis,

deleguoja savo atstovus į Mokyklos tarybą;

51.2. atstovauja mokinių interesams Mokyklos taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauja ginant mokinių teises Mokykloje;

51.3. teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, mokinių neformaliojo švietimo programų

plėtros, socialinės veiklos organizavimo;

51.4. dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus;

51.5. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas, palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, užsienio partneriais.

52. Mokyklos tėvų komitetas – tai tėvų savivaldos institucija, kuri atstovauja tėvų (globėjų,

rūpintojų) interesams. Įstaigoje veikia trys tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai: Mokyklos, Kretingalės

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus, Girkalių skyriaus. Į kiekvieną Mokyklos tėvų

komitetą įeina po du tėvų atstovus iš kiekvienos klasės/grupės tėvų komiteto. Mokyklos tėvų

komitetas renkamas vieneriems metams. Mokyklos tėvų komiteto nario kadencijų skaičius tam

pačiam asmeniui neribojamas. Nutrūkus Mokyklos tėvų komiteto nario įgaliojimams pirma laiko,

naujas narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais likusiam laikotarpiui.

53. Mokyklos tėvų komitetui vadovauja Mokyklos tėvų komiteto narių atviru balsavimu

išrinktas tėvas.

54. Mokyklos tėvų komitetas:

54.1. bendradarbiauja su Mokyklos administracija, Mokyklos savivaldos institucijomis;

54.2. deleguoja atstovus į kitas mokyklos savivaldos struktūras (Mokyklos tarybą, mokyklos

mokytojų atestacijos komisiją);
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54.3. atstovauja vaikų tėvų (globėjų) interesams, sprendžiant Mokyklos finansavimo,

mokinių saugumo užtikrinimo klausimus;

54.4. svarsto tėvų pageidavimus ir teikia pasiūlymus Mokyklos tarybai ir/ar mokyklos

administracijai;

54.5. teikia siūlymus kuriant Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, veiklos

planus;

54.6. padeda organizuojant mokinių tėvų susirinkimus, tėvų švietimą, renginius, akcijas;

54.7. koordinuoja ir skatina klasių/grupių tėvų komitetų veiklą.

55. Mokykloje veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų

mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės/grupės

susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais planuoja veiklą ir padeda

spręsti iškilusias organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

56. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo

apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais. 

58. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

59. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

60. Mokyklos lėšų šaltiniai:

60.1. valstybės biudžeto lėšos;

60.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

60.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

61. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

62. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos

ir Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatyta tvarka.

63. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

64. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą  ugdymo kokybę.

65. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.
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66. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamento Gargždų skyrius.

67. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

69. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos

iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Savivaldybės taryba.

70. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros

pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

71. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse

ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.  

____________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę

paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius,

funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo

apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas – Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinė mokykla;

trumpasis pavadinimas: Ketvergių pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre

–191790669.

3. Mokykla įsteigta – 1889 m. spalio 30 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė: Klaipėdos g. 31, LT-95409 Ketvergiai, Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas

mokymasis.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis,

pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto

skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI  PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10;
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19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

19.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

19.2.4. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

19.2.5.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas –  85.60;

19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59.

20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

20.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20;

20.3. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

20.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

20.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

20.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

20.7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

20.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

21. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam

mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei

informacinio ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi; plėtoti edukacinių,

kultūrinių, sportinių ir kitokių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

22. Mokyklos veiklos uždaviniai:

22.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo

planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės,

derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

22.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal

šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą

pagalbą;

22.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

22.4. stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus);

22.5. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų

formavimo židinį;

23. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo,

neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros

kokybės švietimą;

23.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23.4. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

23.5. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

23.6. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

23.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas;
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23.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplinką;

23.9. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas ;

23.10. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

23.11. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta

tvarka;

23.12. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

23.13. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą atsižvelgdama į vietos

bendruomenės poreikius;

23.14. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių

paminėjimą;

23.15. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

23.16. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir

kultūros bei kitus poreikius;

23.17. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

23.18. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

23.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

24. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisę:

24.1. parinkti mokymosi metodus ir mokymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką

išsilavinimą;

24.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis;

24.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

24.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

24.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

25. Mokyklos pareiga užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems

įpročiams aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

25.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

25.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija;
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26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

26.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

pritaikytas, individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

28. Mokyklos direktorius:

28.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos

įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

28.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

28.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka;

28.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir

teikia svarstyti Mokyklos tarybai;

28.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

28.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

28.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

28.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

28.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu; 

28.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

28.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės

administracijos Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos

veiklą;

28.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

28.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

28.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

28.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

28.19.  teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

Elektroninio dokumento nuorašas



5

28.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

28.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

28.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

28.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės

merui reglamento nustatyta tvarka;

28.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

28.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

30.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros,

Nuostatų pakeitimų;

30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

31. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės

skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir

aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi 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 Mokyklos strateginiais tikslais, ir

kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje,

teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo

organizavimo gerinimo. 

32. Metodinių grupių nariai yra vieno arba kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą organizuoja ir koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir Mokyklos Metodinės tarybos

nariai. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos pirmininkas ir jos veiklą koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

33. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo

įgyvendinimo.

34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Mokyklos

veiklos klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų,

kitų Mokyklos darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

35. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.
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V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

36. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui,

padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

37. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3

mokiniai. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų

visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinių atstovai į Tarybą renkami Mokinių

tarybos posėdyje iš jos narių. Kandidatus į Tarybą pasiūlo posėdžio dalyviai arba kandidatai pasisiūlo

patys. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

38. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

39. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius. 

40. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

41. Tarybos funkcijos:

41.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

41.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, darbo

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

41.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo;

41.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

41.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

41.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

41.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisijas;

41.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

42.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų

tarybos pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

Mokyklos direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir

kiti teisės aktai.
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42.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

42.3. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sukviestas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

42.4. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį,

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau

kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

43. Mokytojų tarybos funkcijos:

43.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

43.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

43.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;

43.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

43.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

43.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

43.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

44. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokyklos savivaldos institucija, į kurią rugsėjo

mėnesį iš  kiekvienos 5–10 klasės išrenkama po 1 mokinį:

44.1. atstovai į Mokinių Tarybą  renkami mokinių susirinkime;

44.2. Taryba renkama vieneriems metams;

44.3. Tarybos funkcijos:

44.3.1. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių

renginių planus;

44.3.2. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

nepamokinę veiklą ir laisvalaikį; 

44.3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

44.3.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

44.3.5. deleguoja savo atstovus į Mokyklos Tarybą;

44.3.6. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus. 

45. Mokykloje veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma

klasės/grupės susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais/grupės

mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias klasės/grupės organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

46. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

47. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
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ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

48. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

49. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

50. Mokyklos lėšų šaltiniai:

50.1. valstybės biudžeto lėšos;

50.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

50.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

51. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

52. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatyta tvarka.

53. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

54. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę. 

55. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.

56. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

57. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

59. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos

iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Savivaldybės taryba.

60. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

61. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi
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sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse

ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.  

________________________________
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                                  PATVIRTINTA

                   Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                              2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. LAPIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Klaipėdos r. Lapių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą,

pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises,

veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo

tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas – Klaipėdos r. Lapių pagrindinė mokykla, trumpasis

pavadinimas: Lapių pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre – 191791237.

3. Mokykla Lapiuose įkurta 1918 m. gruodžio 1 d. Įsteigta Lapių pradžios mokykla.

Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė: Žvelsos g. 13, Lapių k., Vėžaičių sen., LT-96200 Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas

mokymasis.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis

ir pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17. Mokykloje veikia įstaigos struktūrinis padalinys, teikiantis socialinę globą (ilgalaikę,

trumpalaikę) vaikams su negalia, socialinės rizikos vaikams, likusiems be tėvų globos vaikams

socialinės globos įstaigoje (toliau – Globos grupė), neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis

socialines paslaugas vadovaujantis socialinės globos normomis ir socialinės globos padalinio

bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu.

17.1. Globos grupės įsikūrusios šiais adresais: J. Janonio g. 36-10, Gargždai, Klaipėdos

r. sav.; J. Janonio g. 32-18, Gargždai, Klaipėdos r. sav.; J. Janonio g. 28-30, Gargždai, Klaipėdos r.

sav. ir Piliakalnio g. 1A, Lapių k., Klaipėdos r. sav.

17.2. Socialinės globos veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Vaiko

teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos respublikos civiliniu kodeksu, Bendruomeninių vaikų

globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos normų aprašu, Vaiko globos organizavimo nuostatais,
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Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklėmis, Mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais

reglamentuojančiais vaikų socialinę globą.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio

vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

20.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

20.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

20.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas – 85.20;

20.2.4. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.2.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

20.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

21.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20;

21.3. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

21.4. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

21.5. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

21.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

21.7. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

21.8. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

22. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam

mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei

informacinio ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi; plėtoti edukacinių,

kultūrinių, sportinių ir kitokių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje, atsižvelgiant į jos poreikius.

23. Įstaigos struktūrinio padalinio veiklos tikslas – ugdyti globotinio gebėjimus

pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę, tenkinti vaiko nuo 1 iki 18 metų gyvybinius poreikius,

teikiant kompleksinę pagalbą globos grupėje. Paslaugos teikimo trukmę/dažnumą atsižvelgiant į

vaiko, laikinai netekusio tėvų globos, socialinių paslaugų poreikį, nustato Valstybės vaiko teisių

apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.

24. Mokyklos veiklos uždaviniai:

24.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo

planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės,

derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;
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24.2. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį,

pagrindinį išsilavinimą;

24.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

24.4. sudaryti mokiniams įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti išsiugdyti

asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetenciją, reikalingą sėkmingai iškylančių asmeninių

bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

24.5.padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės

kultūros, kompiuterinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

24.6.ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

24.7.atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galais, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

24.8.ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą,

nusiteikimą imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

24.9. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

24.10 . formuoti Mokyklos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų

ir vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti;

24.11stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat siekti

pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus (globėjus,

rūpintojus);

24.12 .kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų

formavimo židinį.

25. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

25.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

25.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo

vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės

švietimą;

25.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

25.4. vykdo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;

25.5. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

25.6. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

25.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas;

25.8. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi ir darbo aplinką;

25.9. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas ;

25.10. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

25.11. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta

tvarka;

25.12. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų  nustatyta tvarka;

25.13. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą atsižvelgdama į vietos

bendruomenės poreikius;

25.14. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;

25.15. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

25.16. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir

kultūros bei kitus poreikius;

25.17. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;
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25.18. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

25.19. užtikrina tinkamą vaiko auklėjimą ir priežiūrą bendruomeninių vaikų globos namų

aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai augti, vystytis, tobulėti, iki bus grąžintas į šeimą arba iki tol, kol

bus išspręstas vaiko globos (rūpybos) klausimas;

25.20. atstovauja ir garantuoja vaiko, laikinai netekusio tėvų globos, teises;

25.21. bendradarbiauja su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba,

Klaipėdos rajono savivaldybės kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriumi bei kitų institucijų

atstovais vaiko globos organizavimo, ugdymo, auklėjimo, mokymo, sveikatos ir kitais klausimais;

25.22. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisę:

26.1. parinkti mokymosi metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti ir bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir

juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

26.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

26.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27. Mokyklos pareiga užtikrinti:

27.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems

įpročiams aplinką;

27.2. ugdymo programų vykdymą;

27.3. atvirumą vietos bendruomenei;

27.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

27.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės taryba arba jos įgaliota institucija;

28.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

pritaikytas, individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos
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Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

30. Mokyklos direktorius:

30.1. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

30.2. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

30.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja

demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

30.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis,

aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

30.5. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;

30.6. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka;

30.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

svarstyti Mokyklos tarybai;

30.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

30.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

30.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

30.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

30.12. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu;

30.13. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

30.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės

administracijos Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos

veiklą;

30.15. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

30.16. bendradarbiauja su vietos bendruomene, seniūnija ir, atsižvelgiant į jų poreikius,

pageidavimus, organizuoja edukacinę, kultūrinę ir kitą neformaliąją veiklą;

30.17. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas;

30.18. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

30.19. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

30.20. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.21. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

30.22. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

30.23. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

30.24. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.25. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
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30.26. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.27. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

30.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

30.29. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

31. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus;

už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

32. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

32.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

32.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų;

32.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

33. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės

skirtos mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir

aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi 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 Mokyklos strateginiais tikslais, ir

kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje,

teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo

organizavimo gerinimo.

34. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia

Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo

įgyvendinimo.

35. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja atviru balsavimu grupės narių dvejiems metams išrinktas pirmininkas. Metodinių

grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių

vadovai yra ir Mokyklos Metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja Metodinės tarybos

pirmininkas ir jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Mokyklos

veiklos klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų,

kitų Mokyklos darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

37. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

38. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui,

padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

39. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3

mokiniai. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų

visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių tarybos posėdyje atviru

balsavimu iš jos narių. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.
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40. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

41. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius.

42. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

43. Tarybos funkcijos:

43.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

43.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, darbo

tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

43.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo,

programų rengimo;

43.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

43.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

43.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

43.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisijas;

43.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

44. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

44.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai;

44.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui;

44.3. posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sukviestas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

44.4. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą

(pusmetį), baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne

mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.
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45. Mokytojų tarybos funkcijos:

45.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

45.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

45.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;

45.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

45.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos darbe,

mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

45.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

45.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

46. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokinių savivaldos institucija, į kurią rugsėjo

mėnesį iš kiekvienos 5–10 klasės išrenkami 2 mokiniai:

46.1. atstovai į Mokinių Tarybą renkami klasės mokinių susirinkime;

46.2. Taryba renkama vieneriems metams.

47. Tarybos funkcijos:

47.1. svarsto ir, suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių renginių

planus;

47.2. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

nepamokinę veiklą ir laisvalaikį;

47.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

47.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

47.5. dalyvauja rajono jaunimo organizacijų veikloje;

47.6. deleguoja mokinių atstovus į Mokyklos tarybą;

47.7. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams kartą per

metus.

48. Mokykloje pagal poreikį veikia klasių savivalda.

49. Mokykloje gali veikti klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės,

grupių susirinkimuose. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su mokytojais planuoja veiklą ir

padeda spręsti iškilusias organizacines ir kitas klasės/grupių bei Mokyklos problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

50. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

52. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
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53. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

54. Mokyklos lėšų šaltiniai:

54.1. valstybės biudžeto lėšos;

54.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

54.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

55. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

56. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

57. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

58. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę.

59. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.

60. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

61. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

63. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos

iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Savivaldybės taryba.

64. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos

struktūros pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

65. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse

ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

_____________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. PLIKIŲ IEVOS LABUTYTĖS PAGRINDINĖS

MOKYKLOS

N U O S T A T A I

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę

formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę,

grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis,

tikslą, uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų

priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir

finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla;

trumpasis pavadinimas: Plikių I. Labutytės pagr. m-kla. Kodas juridinių asmenų registre 191791760.

3. Mokykla įsteigta: 1741 m. įsteigta pradinė mokykla. Klaipėdos rajono savivaldybės

tarybos 2009-05-28 sprendimu Nr. T11-257 Mokyklai suteiktas Ievos Labutytės vardas.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė – Mokyklos g. 4, Plikių mstl., LT-96231, Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.

11.  Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymo kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymo formos: grupinio ir pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas

mokymasis, ugdymas šeimoje.

15. Mokykloje vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis,

pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai.

17.  Mokyklos skyriai:

17.1. Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ir

priešmokyklinio ugdymo skyrius:

17.1.1. buveinė: Klaipėdos g. 2, Plikių mstl., LT-96231 Klaipėdos rajono savivaldybė;

17.1.2. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas;

17.1.3. mokymo kalba: lietuvių kalba.

18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir

sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus

vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.
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II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

19. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

20.  Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

21.  Kitos švietimo veiklos rūšys:

21.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

21.2 priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

21.3. pradinis  ugdymas, kodas – 85.20;

21.4. kitas mokymas, kodas – 85.5;

21.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

21.6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

21.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

21.8. švietimui būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

                   22. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

22.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

22.2. kiti  statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

22.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

22.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

22.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20; 

22.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla,  kodas – 86.90;

22.7. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

22.8. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas

– 77.33;

22.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

22.10. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

23. Mokyklos veiklos tikslas – sudaryti sąlygas įgyti kokybišką išsilavinimą kiekvienam

mokiniui, besimokančiam pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, lavinti komunikacinius bei

informacinio ir finansinio raštingumo gebėjimus, ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai

ir savarankiškam gyvenimui. 

24. Mokyklos veiklos uždaviniai:

24.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo

planus ir Bendrąsias programas, paisyti mokinių bei jų tėvų (globėjų, rūpintojų) poreikių įvairovės,

derinti ugdymo turinį, siūlyti ir taikyti skirtingus mokymo(si) būdus ir tempą;

24.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal

šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą

pagalbą; užtikrinti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;

24.3. sudaryti mokiniams sąlygas įgyti sociokultūrinio raštingumo pagrindus, padėti

išsiugdyti asmeninę, socialinę, pažinimo bei kultūrinę kompetencijas, reikalingas sėkmingam

iškylančių asmeninių bei socialinių gyvenimo klausimų sprendimui;

24.4. padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti informacinės kultūros,

kompiuterinio ir finansinio raštingumo pagrindus, atitinkančius šiandieninio gyvenimo ir ateities

poreikius;

24.5. ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, spręsti problemas;

24.6. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą
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imtis atsakomybės, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą, tobulėti;

24.7. užtikrinti švietimo sistemos principų – lygių galimybių suteikimo, kontekstualumo,

veiksmingumo ir tęstinumo įgyvendinimą;

24.8. formuoti Mokyklos ugdymo programų turinį, kurį sudaro žinių, įgūdžių, gebėjimų ir

vertybinių nuostatų sistema, sistemingai jį atnaujinti.

25. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

25.1. formuoja, individualizuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Pradinio ir

pagrindinio ugdymo bendrąsias programas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir

Ikimokyklinio ugdymo programos kriterijų aprašą, paiso ugdytinių poreikių įvairovės, derindama

ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

25.2. teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, bendrąjį pradinį, pagrindinį išsilavinimą.

25.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;

25.4. organizuoja neformalųjį mokinių švietimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu;

25.5. išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

25.6. teikia specialiąją ir socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams;

25.7. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

25.8. įtraukia mokinius į savivaldos institucijas, vaikų ir jaunimo organizacijas, į tvarkos

organizavimą ir palaikymą Mokyklos teritorijoje; 

25.9. ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti pagrindinį ir siekti vidurinio bei

aukštesnio išsilavinimo; 

25.10. turtina asmeninę patirtį įvairia praktine, teorine veikla atitinkančius pozityvius

poreikius ir gebėjimus, padeda pasirengti tolesniam mokymuisi, kultūriniam bei socialiniam

gyvenimui; 

25.11. organizuoja Mokykloje profesinį informavimą ir konsultavimą;

25.12. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja

pašalinių asmenų patekimą į ją ir jos teritoriją; 

25.13. užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas;

25.14. atlieka Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

25.15. organizuoja ir vykdo mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kitus

pasiekimų tyrimus;

25.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją įvairiomis formomis ir būdais;

25.17. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi, gyvenamąją ir darbo aplinką; 

25.18. užtikrina saugų mokinių ugdymą, rengia ir vykdo narkotinių ir psichotropinių

medžiagų vartojimo prevenciją;

25.19. draudžia Mokykloje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas,

prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, riboja pašalinių asmenų patekimą

į mokyklą;

25.20. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje ir pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos;

25.21. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

25.22. licencijuojamą ar kitą tam tikrą veiklą Mokykla gali vykdyti gavusi atitinkamas

licencijas arba leidimus Lietuvos respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

25.23. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26. Mokykla, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai deleguotas
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funkcijas, turi teisę:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

26.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

26.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais  fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5. stoti  ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

26.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

26.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27. Mokyklos pareiga užtikrinti:

27.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

27.2. ugdymo programų vykdymą;

27.3. atvirumą vietos bendruomenei;

27.4.  mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

27.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

28.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba; 

28.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba

ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

30. Mokyklos direktorius:

30.1. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų

rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo politiką;

30.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikių

ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui; 

30.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Mokyklos bendruomenės santykius; 

30.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius

asmenis, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

30.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savarankiškai

dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą;

30.6. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės

aktų nustatyta tvarka;
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30.7. rengia Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia

Mokyklos tarybai aprobuoti;

30.8. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo  sistemą;

30.9. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine,

darbų ir civiline sauga; 

30.10. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus;                                    

30.11. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos skyriais, Mokyklos rėmėjais, vietos

bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

30.12. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų  kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

30.13. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros organizavimu;

30.14. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Švietimo skyriui ir kitoms

įgaliotoms institucijoms stebėti ir vertinti Mokyklos veiklą;

30.15. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 

30.16. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais,  rūpintojais);

30.17. organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, nustatyta tvarka teikia

informaciją Savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, Nacionaliniam egzaminų centrui;

30.18. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.19. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas; 

30.20. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus; 

30.21. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

30.22. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršijant

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

30.23. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

30.24. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

30.25. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą,

30.26. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

30.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme;

30.28. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

31. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi

Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą

funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą

ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

32. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

32.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

32.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų; 

32.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

33. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės ir Metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos

mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti

ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymo(si) metodus, kontekstą mokinių pasiekimų ir

pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo
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procese, pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų

profesines kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir

Mokyklos pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos

tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos

direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

34. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinių grupių vadovai yra ir Mokyklos

metodinės tarybos nariai. Metodinei tarybai vadovauja metodinės tarybos pirmininkas ir jos veiklą

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

            36. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

37. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius

klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

38. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 3

mokiniai. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų

visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – Mokinių susirinkimas. Tarybos

nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

39. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

40. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius. 

41. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

43. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą  per metus  juos rinkusiems nariams.

44. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją

apie Mokyklos veiklą.

45. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti

sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai. 

46. Tarybos funkcijos:

46.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį; 

46.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinių veiklos

krypčių, Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos planams, vidaus
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tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo

rezultatus;

46.3. pritaria siūlymams dėl Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir

gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių

organizavimo, programų rengimo vadovėlių užsakymo;

46.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

46.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti;

46.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

46.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisiją;

46.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

47. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

47.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

47.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

47.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į

posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

47.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus,

baigiantis mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai

Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų

dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

48. Mokytojų Tarybos funkcijos:

48.1. aptaria praktinius  švietimo organizavimo klausimus;

48.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, Mokyklos

strateginį ir veiklos planus, pasiekimų klausimus;

48.3. derina ugdymo turinį ir metodus prie Mokyklos keliamų uždavinių ir bendruomenės

poreikių, svarsto ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

48.4. svarsto Mokykloje realizuojamas mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų

ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas; 

48.5. kartu su Mokyklos socialiniu, specialiuoju pedagogais, visuomenės sveikatos

priežiūros specialistu ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir

mitybos klausimus;

48.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

48.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

49. Mokinių taryba (toliau – Taryba) – Mokyklos savivaldos institucija. Mokinių tarybą

sudaro 7 – 9 nariai, kurių sudėtis per mokslo metus gali keistis.

50.  Atstovai į Mokinių Tarybą  renkami  5–10  klasių mokinių susirinkimuose.

51. Taryba renkama vieneriems metams, jos pirmininkas išrenkamas atviru balsavimu

Tarybos narių balsų dauguma pirmojo posėdžio metu. Nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma

Elektroninio dokumento nuorašas



 8

laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais likusiam laikotarpiui.

52. Mokinių taryba:

52.1. svarsto ir suderinusi su Mokyklos vadovais, tvirtina svarbiausių mokinių renginių 

planus; 

52.2. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja mokinių

popamokinę  veiklą ir laisvalaikį;

52.3. organizuoja mokinių socialinės rūpybos veiklą, rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu

Mokykloje; 

52.4. svarsto mokinių teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

52.5. dalyvauja stendų ir lankstinukų leidyboje;

52.6. dalyvauja rajono jaunimo reikalų tarybos veikloje, Savivaldybės skelbiamose

programose ir projektuose; 

52.7. Taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams pasibaigus

anksčiau rinkto Mokinių tarybos pirmininko įgaliojimams kartą per metus.

53. Mokykloje veikia klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos kiekvienų

mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma klasės/grupės

susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais/grupės mokytojais

planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias klasės/grupės organizacines ir kitas problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

54. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais. 

56. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

57. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

58. Mokyklos lėšų šaltiniai:

58.1. valstybės biudžeto lėšos;

58.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

58.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

59. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

60. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos

ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. 

61. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės. 
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62. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą ugdymo kokybę.

63. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

64. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

65.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai. 

67. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos

iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Savivaldybės taryba.

68. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros

pertvarka vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

69. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

 ________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. VĖŽAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę,

tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės

veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos pilnas pavadinimas: Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinė mokykla; trumpasis

pavadinimas: Vėžaičių pagrindinė mokykla. Kodas juridinių asmenų registre 191793430.

3. Mokykla įsteigta:

3.1. 1919-11-10 – Vėžaičių pradžios mokykla, Mokyklos archyvinė medžiaga.

Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.

3.2. 1949–1950 m. m. Mokykla tapo septynmete.

3.3. 1959–1960 m. m. Mokykla tapo aštuonmete.

3.4. 1984 m. Mokykla tapo vidurine.

3.5. 2002–2003 m. m. Mokykla reorganizuota į pagrindinę.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Mokyklos buveinė – Gargždų g. 28, Vėžaičių mstl., LT-96216 Klaipėdos r. sav.

9. Mokyklos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.

10. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla.

11.  Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla.

12. Mokymosi kalba: lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio, pavienio.

14.  Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

15. Vykdomos švietimo programos: priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas,

pagrindinis ugdymas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:

16.1. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.2. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

16.3. Pažymėjimas;

16.4. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;

16.5. Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;

16.6. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas

17.  Mokyklos skyriai:

17.1. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius:

17.1.1. buveinė: Liepų g. 1, Vėžaičių mstl., LT-96210 Klaipėdos r. sav.;

17.1.2. mokymosi kalba: lietuvių kalba.

17.1.3. mokymo formos – grupinio, pavienio.
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17.1.4.  mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis.

17.1.5. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ugdymas;

17.2. Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos Girininkų skyrius:

17.2.1. buveinė: Mokyklos g. 6, Girininkų k., Vėžaičių sen., LT-96212 Klaipėdos r.

sav.;

16.2.2. mokymosi kalba: lietuvių kalba;

16.2.3. mokymo formos – grupinio, pavienio;

16.2.4. mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, savarankiškas, nuotolinis;

16.2.5. vykdomos švietimo programos: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

17. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo

ir sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio

vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Pagrindinė veiklos rūšis: pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10.

20. Kitos švietimo veiklos rūšys:

20.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

20.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;

20.3. pradinis  ugdymas, kodas – 85.20, kodas 85.31.10.;

20.4. kitas mokymas, kodas – 85.5;

20.5. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

20.6. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

20.7. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

20.8. švietimui būdingų paslaugų veikla,  kodas – 85.60.

21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

21.1. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas – 49.39;

21.2. kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kodas – 43.39;

21.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

21.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

21.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas – 68.20;

21.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas – 86.90;

21.7. variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas – 77.1;

21.8. įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma,

kodas – 77.33;

21.9. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas – 91.01;

21.10. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas – 88.91;

22. Mokyklos veiklos tikslas – kurti sąlygas mokiniui tenkinti prigimtinius, kultūros,

etninius, socialinius, pažintinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

ugdyti kūrybingą atsakingą pilietį, įgijusį bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas

tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. 

23. Mokyklos veiklos uždaviniai:

23.1. formuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministerijos patvirtintus Bendruosius ugdymo planus, Pradinio ir pagrindinio
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ugdymo bendrąsias programas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir Ikimokyklinio

ugdymo programos kriterijų aprašą, paisyti ugdytinių poreikių įvairovės, derinti ugdymo turinį,

siūlyti ir taikyti skirtingus mokymosi būdus ir tempą;

23.2. nuolat stebėti mokinių kūrybinius gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, pagal

šiandienos ir ateities aktualijas formuoti nuostatą mokytis visą gyvenimą, teikti mokiniams reikiamą

pagalbą;

23.3. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;

23.4. stiprinti Mokyklos bendruomenę, aktyvinti žmogiškųjų išteklių plėtrą, nuolat

siekti pedagoginės kompetencijos, skleisti gerąją patirtį, informuoti ir šviesti mokinių tėvus

(globėjus, rūpintojus);

23.5. kurti Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros bei vertybinių nuostatų

formavimo židinį.

24. Vykdydama uždavinius, Mokykla atlieka šias funkcijas:

24.1. vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Bendrosiomis

programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat mokinių poreikius ir

interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

24.2. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo,

neformaliojo vaikų švietimo programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros

kokybės švietimą;

24.3. išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus

įteisinančius dokumentus Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

24.4. vykdo informacinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę,

specialiąją pagalbą mokiniams, profesinį orientavimą, užtikrina minimalios priežiūros priemonių

vykdymą;

24.5. organizuoja nepamokinę, pailgintos mokymosi dienos grupės veiklą;

24.6. organizuoja ir vykdo mokinių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir kitus

pasiekimų tyrimus;

24.7. atlieka Mokyklos veikos kokybės įsivertinimą;

24.8. organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje;

24.9. organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos į namus teisės aktų nustatyta

tvarka;

24.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

mokymosi, gyvenamąją ir darbo aplinką;

24.11. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines

aplinkas;

24.12. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti dalykines, metodines bei bendrąsias

kompetencijas;

24.13. organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių

paminėjimą;

24.14. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą atsižvelgdama į vietos

bendruomenės poreikius;

                   24.15. rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu;

24.16. organizuoja etninę kultūrą bei tenkina kitus vietos bendruomenės švietimo ir

kultūros bei kitus poreikius;

                   24.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

24.18. dalyvauja projektų rengime, ieško rėmėjų jiems įgyvendinti;

24.19. bendradarbiauja su Savivaldybės administracijos skyriais bei tarnybomis,

nevyriausybinėmis organizacijomis, seniūnijos darbuotojais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

                   24.20. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
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III SKYRIUS

 MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

25. Mokykla, įgyvendindama tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi

teisę:

25.1. parinkti mokymosi metodus ir mokymosi veiklos būdus;

25.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką

išsilavinimą; 

25.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis; 

25.4. vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

25.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

25.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

25.7. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų

nuomos;

25.8. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą,

toleranciją, ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

                   25.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

26. Mokyklos pareiga užtikrinti:

26.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką; 

26.2. ugdymo programų vykdymą;

26.3. atvirumą vietos bendruomenei;

26.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

26.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

26.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

27.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Mokyklos taryba ir Savivaldybės taryba ar jos įgaliota institucija;

27.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba; 

27.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

27.4. Bendrąsias ugdymo programas (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio),

pritaikytas, individualizuotas bei ikimokyklinio ugdymo programas.

28. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Švietimo,

mokslo ir sporto ministras. Direktorius pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

29. Mokyklos direktorius:

29.1. inicijuoja Mokyklos strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų

dokumentų rengimą, aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo

politiką;

29.2. telkia Mokyklos bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos

įgyvendinimui, ilgalaikių ir trumpalaikių Mokyklos veiklos planų vykdymui;

29.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja
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demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius;

29.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius

asmenis, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus; 

29.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams ugdymui, sudaro galimybes jiems

savarankiškai dirbti, organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jų veiklą

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

29.6. suderinęs su Savivaldybe, tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą,

neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

29.7. rengia Mokyklos darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir

teikia svarstyti Mokyklos tarybai;

                   29.8. inicijuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo vykdymą;

29.9. priima mokinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis

teisės aktų nustatyta tvarka;

       29.10. organizuoja ir užtikrina mokinių maitinimą ir pavėžėjimą;

29.11. kartu su Mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

29.12. rūpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais,

priešgaisrine, darbų ir civiline sauga;

29.13. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos kokybę, ugdymo rezultatus;

29.14. palaiko ryšius su Savivaldybės administracijos padaliniais, Mokyklos rėmėjais,

vietos bendruomene, Pedagogine psichologine tarnyba, nevalstybinėmis organizacijomis;

29.15. rūpinasi savo ir mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų ugdymo procese

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis; 

29.16. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos mokiniams teikimu bei minimalios priežiūros priemonių

organizavimu;

29.17. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės

administracijos Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Mokyklos

veiklą; 

29.18. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojamas tabakas ir jo gaminiai,

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės bei psichoaktyviosios medžiagos, prekiaujama

jomis, platinama šia tema literatūra, spaudiniai ir kiti leidiniai; 

29.19. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais);

29.20. organizuoja pasiekimų patikrinimus, nustatyta tvarka teikia informaciją

Savivaldybės administracijos Švietimo padaliniui, Nacionalinei Švietimo agentūrai; 

29.21. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

29.22. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo

taikytas (arba yra pagrįstų įtarimų) smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas,

ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas; 

29.23. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus; 

29.24. teikia Savivaldybei reikalingus duomenis apie Mokyklos veiklą;

29.25. užtikrina laiku švietimo statistikos duomenų perdavimą Nacionalinei švietimo

agentūrai;

29.26. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta

tvarka;

29.27. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

29.28. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

29.29. rengia Mokyklos direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės

merui reglamento nustatyta tvarka;

29.30. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose ir direktoriaus

pareigybės aprašyme;
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29.31. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kitiems

darbuotojams.

30. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,

tinkamą funkcijų atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus,

už gerą ir veiksmingą vaikų minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

31. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

31.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros;

31.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros,

Nuostatų pakeitimų;

31.3.tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

32. Mokykloje sudaromos Metodinės grupės, kurių nariai yra visi mokykloje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos

mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas,

mokymo ir mokymosi 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 praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų

profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais ir kartu siekti

mokinių ir Mokyklos pažangos. 

33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas mokytojas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

34. Mokykloje sudaroma Metodinė taryba, į kurią įeina metodinių grupių pirmininkai,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja Mokyklos direktoriaus įsakymu

paskirtas metodinės tarybos pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas

ugdymui. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos

tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos

direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo.

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

36. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 MOKYKLOS SAVIVALDA

37. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija,

sudaryta iš ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir vietos bendruomenės atstovų. Taryba

telkia narius demokratiniam Mokyklos valdymui, aktualiems Mokyklai veiklos klausimams spręsti,

atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams. Taryba renkama dvejiems metams.

38. Tarybą sudaro 15 narių: 5 – tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 5 – mokytojai, 5 –

mokiniai. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų

visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba. Tarybos nario

kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

39. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

40.Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius. 
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41. Posėdžius kviečia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sukviestas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis. Už savo veiklą mokyklos

taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

42. Tarybos funkcijos:

42.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį; 

42.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Mokyklos veiklos perspektyvų, pagrindinės

veiklos krypčių, Nuostatų papildymo ar keitimo, pritaria Mokyklos strateginiams ir veiklos

planams, darbo tvarkos taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

42.3. pritaria siūlymams dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo

sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų rengimo;

40.4. priima nutarimą dėl Mokyklos vadovo veiklos vertinimo;

40.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Mokyklos savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Mokyklos problemas,

teikti siūlymus veiklai tobulinti; 

40.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Mokyklos veiklą;

40.7. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai užimti komisiją;

40.8. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

41. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija

mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje

dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei kiti ugdymo procese dalyvaujantys

darbuotojai.

42. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

43. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

44. Posėdžius kviečia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios.

Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sukviestas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

45. Mokytojų tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus,

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne

mažiau kaip 2/3 narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio

nutarimai gali būti įforminami mokyklos direktoriaus įsakymu.

  46.  Mokytojų tarybos funkcijos:

46.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

46.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

46.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų

realizavimą;

46.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
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46.5. kartu su sveikatos priežiūros specialistu sprendžia mokinių sveikatos, saugos

darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

46.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

46.7. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

47. Mokinių taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija aktualiems

mokinių klausimams Mokykloje spręsti. Ją sudaro po du 5–10 klasių mokinius, išrinktus klasių

susirinkimuose. Mokinių taryba renkama vieneriems metams.

48. Mokinių tarybai vadovauja Mokinių tarybos susirinkime atviru balsavimu išrinktas

mokinys. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Mokyklos direktoriaus paskirtas mokytojas.

49. Mokinių tarybos funkcijos:

49.1. planuoja ir organizuoja mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį Mokykloje;

49.2. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;

49.3. koordinuoja klasių savivaldos institucijų veiklą;

49.4. svarsto mokinių pareigų ir teisių Mokykloje ir už Mokyklos ribų klausimus;

49.5. deleguoja savo atstovus į Mokyklos Tarybą.

50. Mokykloje gali veikti klasių/grupių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai, kuriuos

kiekvienų mokslo metų pradžioje ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) renka balsų dauguma

klasės/grupės susirinkime. Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su klasės vadovais/grupės

mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias klasės/grupės organizacines ir kitas

problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

52. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos

darbuotojų darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

53. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos

direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos

Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir

kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

54. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja 

paskirta žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

55. Mokyklos lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės biudžeto lėšos;

55.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

55.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

57. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. 
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58. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės. 

59. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą

ugdymo kokybę. 

60. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos. 

61. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Klaipėdos visuomenės sveikatos centro Klaipėdos rajono skyrius. 

62.  Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus.

Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais,

reikia paskelbti viešai. 

64. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos

tarybos iniciatyva arba pasikeitus bendriesiems reikalavimams valstybinių ir savivaldybių švietimo

įstaigų nuostatams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Savivaldybės taryba. 

65. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdo Mokyklos

struktūros pertvarką vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

66. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo raštu

pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka.

Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei

Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus

darbuotojams.

________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ (toliau – Lopšelio-darželis) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę,

tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės

veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“,

trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. Kodas juridinių asmenų registre –

191789542.

3. Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

3.1. įsteigtas lopšelis-darželis 1966 m. spalio 23 d.;

3.2. reorganizuotas į mokyklą-darželį 1993 m. balandžio 29 d.;

3.3. reorganizuotas į lopšelį-darželį 2007 m. gegužės 24 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus

įgaliojimus.

8. Lopšelio-darželio buveinė – Žemaitės g. 23, LT-96121, Gargždai, Klaipėdos r. sav.

9. Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

10. Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

11. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis,

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

14. Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Gobergiškės skyrius:

14.1. buveinė: Kaštonų g. 4, LT-96173, Gobergiškės k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos

r. sav.;

14.2. institucijos grupė:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

14.3. institucijos  tipas:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

14.4. pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

14.5. mokymo kalba – lietuvių kalba;

14.6. mokymo forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis,

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

15. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos

rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės
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administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais,

šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

16. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

17. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

17.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.

17.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

17.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

17.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

                17.5. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

                17.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

18.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

                18.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

18.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

18.5. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20.

19. Licencijuojamą ar kitą tam tikra tvarka vykdomą veiklą Lopšelis-darželis gali vykdyti

tik gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

20. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės

raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės,

socialinius, pažintinius poreikius.

21. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

21.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą įvairių gebėjimų ir

poreikių vaikams;

21.2. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir

psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos

įgūdžius;

21.3. padėti vaikams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus: ugdyti gebėjimą suprasti,

suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;

21.4. padėti išsiugdyti ir plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir emocinę patirtį;

21.5. sudaryti palankias sąlygas pažinimo kompetencijai ugdytis: žadinti vaiko poreikį

pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

21.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

21.7. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas

etninei vaikų saviraiškai;

21.8. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityvią patirtį;

21.9. teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

22. Vykdydamas pavestus uždavinius Lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

22.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, ikimokyklinio ugdymo

programas, derindamas ugdymo turinį, siūlydamas ir taikydamas skirtingus ugdymosi būdus paiso

ugdytinių poreikių įvairovės;

22.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų

amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

22.3. vykdo Mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;
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22.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, vykdo ligų prevenciją;

22.5. sudaro sąlygas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti

vaikų sveikatos priežiūrą;

22.6. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, siunčia į Klaipėdos rajono

pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiosios pagalbos skyrimo ir organizuoja specialųjį ugdymą

teisės aktų numatyta tvarka;

22.7. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi,

bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus,

diskusijas, konferencijas;

22.8. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir

statistinius tyrimus;

22.9. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis institucijomis veiklos organizavimo ir

sveikatos priežiūros bei kitais klausimais;

              22.10. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

  22.11. organizuoja vaikų maitinimą;

22.12. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

(ekskursijas, spektaklius, sporto, šokių užsiėmimus ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.13. atlieka Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

22.14. užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Lopšelyje-darželyje

vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema

nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Įstaigą;

22.15. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą,

organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

22.16. vaikų ugdymosi pasiekimus, pažangą (brandumo mokyklai įvertinimą) įteisina ir

pasiekimus patvirtinančius dokumentus išrašo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigoje

patvirtintų lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka;

22.17. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

III SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

23. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas

priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

23.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;

23.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

23.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

23.7. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

24. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

24.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

24.2. ugdymo programų vykdymą;

24.3. atvirumą vietos bendruomenei;

24.4. mokymo sutartyje numatytus Lopšelio-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei

Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus

darbuotojams.
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IV SKYRIUS

  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

25.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Lopšelio-darželio taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

25.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Lopšelio-darželio taryba;

25.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą

su Lopšelio-darželio taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

25.4. bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro;

25.5. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu

penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

Kvalifikacinius reikalavimus Lopšelio-darželio direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką

nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir

atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

26. Direktorius:

26.1. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

26.2. vadovauja Lopšelio-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų

švietimo programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui, parengtus

dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka derina su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis bei

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

26.3. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pavaduotoją ugdymui, pedagogus, kitus ugdymo

procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

26.4. teikia visuomenei informaciją apie Lopšelyje-darželyje vykdomas neformaliojo

švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų

kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio išorinio vertinimo rezultatus, įstaigos bendruomenės

tradicijas ir pasiekimus;

26.5. atsako už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus

santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus,

bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą,

sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

26.6. ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Lopšelio-darželio

veiklos klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų, kitų Lopšelio-darželio darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu,

pasitarimus.

26.7. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus;

26.8. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

26.9. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Lopšelio-darželio lėšomis, skirtomis

programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines

operacijas, užtikrina tikslingą biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi

finansų kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atsiskaitomybę;

26.10. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui teikiančiomis

įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis įstaigomis, atsakingomis už vaiko

gerovę;

26.11. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui, administracijos ar kitiems darbuotojams;
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26.12. kiekvienais metais teikia Lopšelio-darželio bendruomenei svarstyti bei viešai

paskelbia direktoriaus metų veiklos ataskaitą; 

26.13. atlieka kitas teisės aktuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

27. Lopšelio-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  28. Lopšelio-darželio valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

28.1.   dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Lopšelio-darželio veiklos plėtros;

teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio metinio veiklos plano, Lopšelio-darželio struktūros, Nuostatų

pakeitimų; 

28.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

29. Lopšelyje-darželyje sudaroma Metodinė grupė.

29.1. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti

ugdyti vaikus: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus,

kontekstą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si) priemones bei patyrimą, kurį

vaikai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį vaikų individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę

veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Lopšelio-darželio

strateginiais tikslais, ir kartu siekti vaikų ir Lopšelio-darželio pažangos, nustato mokytojų metodinės

veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų

diegimą Lopšelyje-darželyje, teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio

formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 

29.2. Metodinės grupės nariai – Lopšelio-darželio pedagogai.

29.3. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas pirmininkas.

29.4. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

30. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Lopšelyje-darželyje reglamentuoja Lietuvos

respublikos įstatymai.

V SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

31. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti

ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

31.1. Taryba renkama dvejiems metams;

31.2. Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 2 pedagogai, 2 aptarnaujančiojo personalo

darbuotojai, direktorius arba pavaduotojas ugdymui;

31.3. tėvus į Tarybą deleguoja Grupių tėvų komitetai, pedagogus – Mokytojų taryba, kitus

bendruomenės narius – bendruomenės susirinkimas, slaptu arba atviru balsavimu;

31.4. Tarybos pirmininką sekretorių renka Tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu

(sprendžia Taryba);

31.5. Tarybos pirmininku negali būti Lopšelio-darželio direktorius;

31.6. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali būti

sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai, Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti;

31.7. pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Lopšelio-darželio

direktorius. Tarybos nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės;

31.8. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma;

31.9. naują Tarybos narį, nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, deleguoja jo

atstovaujama bendruomenė;

 31.10. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus Lopšelio-darželio

bendruomenei;
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31.11. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio administracijos

informaciją apie institucijos veiklą;

31.12. Tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai Lopšelio-

darželio bendruomenei;

31.13. Lopšelio-darželio savininkas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę,

kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

31.14. Tarybos funkcijos:

31.15.1. plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

31.15.2. numato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis,

aprobuoja strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, vidaus (darbo) tvarkos taisykles, nustato

ugdymo organizavimo tvarką;

31.15.3. svarsto ir aprobuoja Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų

įgyvendinimo būdus ir galimybes;

31.15.4. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;

31.15.5. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;

31.15.6. svarsto Lopšelio darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų

paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;

31.15.7. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus;

31.15.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;

31.15.9. priima nutarimą dėl Lopšelio-darželio vadovų atestacijos;

31.15.10. talkina organizuojant  pedagogų ir kitų darbuotojų bei vaikų poilsį, šventes;

31.15.11. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;

31.15.12. kartu su Mokytojų taryba, visuomenės sveikatos priežiūros specialiste svarsto ir

teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;

31.15.13. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų

įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

32. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Lopšelyje-darželyje

dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys

darbuotojai:

32.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Lopšelio-

darželio direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti

teisės aktai.

32.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

32.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

32.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį,

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau

kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Lopšelio-darželio

direktoriaus įsakymu.

32.  Mokytojų tarybos funkcijos:

33.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;
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33.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos dokumentus, analizuoja ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, pasiekimų ir brandumo mokyklai  klausimus; 

33.3. derina ugdymo turinį ir metodus prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir

bendruomenės poreikių, svarsto  ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

33.4. teikia siūlymus dėl modernių ugdymo būdų diegimo, patirties sklaidos ir

kvalifikacijos tobulinimo;

33.5. kartu su Lopšelio-darželio vadovais, pagalbos vaikui specialistais, asmens sveikatos

priežiūros specialistais, bendruomenės slaugytojais ir Vaiko gerovės komisija aptaria ugdytinių

sveikatos, saugos darbe, ugdymosi, poilsio, mitybos ir kitus klausimus;

33.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

33.7. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisijas.

34. Lopšelyje-darželyje veikia grupės tėvų komitetai. Grupės tėvų komitetą kiekvienų

mokslo metų pradžioje renka ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma susirinkimuose.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetai kartu su mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias

organizacines ir kitas grupės bei Lopšelio-darželio problemas.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,  JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

35. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

36. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, pedagogai ir švietimo pagalbą

teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

38. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų numatyta tvarka

disponuoja priskirta žeme, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo

priemonėmis. 

49. Lopšelis-darželis yra išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

40. Lopšelis-darželis gali turėti kitų lėšų. Jas sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama ir

labdara, parama rajono, šalies ir tarptautinių projektų įgyvendinimui.

41. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintas sąmatas.

42. Lopšelis-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški

asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių

organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

43. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų

ministerijos nustatyta tvarka.

44. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri savininkas ar jo įgaliotas asmuo teisės aktų nustatyta

tvarka. Lopšelio-darželio veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta

tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Lopšelyje-darželyje

atliekamo ugdymo kokybę.
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45. Lopšelio-darželio finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos

institucijos, Klaipėdos  rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

46. Lopšelio-darželio bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir

kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kontroliuojančios institucijos.

47. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Lopšelio-darželio direktorius.

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas,

pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami

Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje.

49. Nuostatai keičiami ir papildomi direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas

tvirtina Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

50. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas vadovaujantis

Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, savininko iniciatyva Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta

tvarka.

51. Lopšelio-darželio savininkas apie Lopšelio-darželio reorganizavimą, likvidavimą ar

pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui), darbuotojui

teisės aktų nustatyta tvarka. Jis privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus Lopšelio-

darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse

numatytus  įsipareigojimus darbuotojams.

___________________________________
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    PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ NUOSTATAI

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą,

pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į

darbą ir atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo

tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis“,

trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų

registre, kodas 191789161

3. Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

3.1. įsteigtas lopšelis-darželis Nr. 3 1979 m. liepos  6 d.;

                3.2. suteiktas „Gintarėlio“ vardas  1993 m.;

3.3. reorganizuotas į mokyklą-darželį 1993 m. balandžio 29 d.;

3.4. reorganizuotas į lopšelį-darželį 2007 m. gegužės 24 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus

įgaliojimus.

8. Lopšelio-darželio buveinė – Melioratorių g. 16, LT-96141 Gargždai.

9. Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas –3110.

10. Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas –3110.

11. Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111.

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo forma – grupinio, pavienio, mokymo proceso organizavimo būdas –

kasdieninis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

14. Gargždų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ skyrius:

14.1. buveinė: P. Cvirkos g. 19, „Minijos“ progimnazija, Gargždai LT-96134, 2014 m.

birželio 26 d. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T11-279 „Dėl patalpų

perdavimo valdyti pasitikėjimo teise Klaipėdos rajono Gargždų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“;

14.2. Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas –3110.

14.3. Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111.

14.4. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

     14.5. Mokymo kalba – lietuvių.

14.6. Mokymo forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis,

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

15. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo.

16. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos
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Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vaiko teisių konvencija, Klaipėdos rajono

savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės

administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais, šiais

Nuostatais.

II SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS

17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

                18.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

     19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

                19.3. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.

19.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10.

20. Licencijuojamą ar kitą tam tikra tvarka vykdomą veiklą Lopšelis-darželis gali vykdyti

tik gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – teikti saugų, kokybišką, vaiko raidą ir visuomenės

kaitą atitinkantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pritaikyti jį specialiųjų ugdymosi poreikių

turintiems vaikams, sudaryti prielaidas tolimesniam sėkmingam mokymui(si) mokykloje.

22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. kurti ir įgyvendinti modelius, orientuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą,

bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą;

22.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo

poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;

22.3. ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save

pažįstant pasaulį;

22.4. plėtoti vaiko socialinę ir emocinę patirtį, skatinti savarankiškumą ir puoselėti

individualybę;

22.5. žadinti vaiko poreikį pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio

pažinimo būdus, palengvinti vaiko perėjimą nuo ugdymosi šeimoje prie institucinio ugdymo;

22.6. plėtoti vaiko estetinį, meninį jautrumą, ugdyti gebėjimą išreikšti savo patirtį taikant

įvairius meninės raiškos būdus;

22.7. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas

etninei vaikų saviraiškai;

22.8. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviąją patirtį;

22.9. laiduoti ugdymo tęstinumą, kurti mokymosi visą gyvenimą prielaidas.

23. Vykdydamas pavestus uždavinius Lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

23.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

rekomendacijomis, atsižvelgdamas į rajono, miesto ir Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip

pat vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų

amžių, asmeninius jų ypatumus atitinkančias individualias ir pritaikytas ugdymo programas;
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23.3. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų

nustatyta tvarka;

23.4. vykdo Mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą,  užtikrina vaikų sveikatos priežiūrą;

23.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

23.7. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams;

23.8. bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu

organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;

23.9. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir

statistinius tyrimus;

23.10. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis;

23.11. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.12. organizuoja vaikų maitinimą;

23.13. atlieka Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

23.14. užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Lopšelyje-darželyje

vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema

nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Lopšelį-

darželį;

23.15. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą,

organizuoja tėvų švietimą;

23.16. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių Lopšelyje-darželyje, kontrolę ir

griežtai riboja pašalinių asmenų patekimą į jo teritoriją. 

23.17. atlieka kitas  įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas

priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.7. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

25. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

25.2. ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

IV SKYRIUS

  LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Lopšelio-darželio taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
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26.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Lopšelio-darželio taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą

su Lopšelio-darželio taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

26.4. bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro;

26.5. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę

reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

27. Direktorius:

27.1. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2. inicijuoja ir vadovauja Lopšelio-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos

bei kitų švietimo programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui, parengtus

dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka derina su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis bei

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

27.3. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pavaduotoją ugdymui, pedagogus, kitus ugdymo

procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina

juos, skiria drausmines nuobaudas;

27.4. teikia visuomenei informaciją apie Lopšelyje-darželyje vykdomas švietimo

programas, priėmimo sąlygas, pedagogų kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio išorinio

vertinimo rezultatus, bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

27.5. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui teikiančiomis

įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis įstaigomis, atsakingomis už vaiko

gerovę.

27.6. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-

darželyje, demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius,

mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių

informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią,

užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.7. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus;

                27.8. atstovauja darželiui kitose institucijose;

27.9. Įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Lopšelio-darželio lėšomis, skirtomis

programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines

operacijas, užtikrina tikslingą biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi

finansų kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

27.10. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojui

ugdymui, administracijos ar kitiems darbuotojams;

27.11. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lopšelio-darželio nuostatuose ir direktoriaus

pareigybės aprašyme;

27.12. kiekvienais metais teikia Lopšelio-darželio bendruomenei svarstyti bei viešai

paskelbia direktoriaus metų veiklos ataskaitą.

28. Lopšelio-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Lopšelio-darželio valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

29.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Lopšelio-darželio veiklos plėtros;

29.2. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio metinio veiklos plano, Lopšelio-darželio

struktūros, Nuostatų pakeitimų;

29.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
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 30. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė grupė. Metodinė

grupė skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams kartu su pagalbos mokiniui

specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį, mokymo(si), ugdymo(si)

priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti ją mokinių individualioms

reikmėms nagrinėti praktinėje veikloje, plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, suderintas su

strateginiais tikslais ir kartu siekti mokinių pažangos. Teikia direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio

formavimo ir jo įgyvendinimo.

31. metodinės grupės nariai yra Lopšelio-darželio ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos mokiniui specialistai. Metodinei grupei vadovauja grupės

narių išrinktas mokytojas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Lopšelio-darželio

veiklos klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų, kitų lopšelio darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

33. Darbo tarybos veiklą Lopšelyje-darželyje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

34. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti

ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

34.1. Taryba renkama dvejiems metams;

34.2. Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 2 pedagogai, 2 aptarnaujančiojo personalo

darbuotojai.

34.3. tėvus į Tarybą siūlo grupių tėvų komitetai, pedagogus – Mokytojų taryba, kitus

bendruomenės narius – bendruomenės susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiūlo patys;

34.4. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia

Taryba);

34.5. Tarybos pirmininku negali būti Lopšelio-darželio direktorius. Jis gali dalyvauti

kviestinio nario teisėmis.

34.6. pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Lopšelio-darželio

direktorius. Tarybos nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės;

34.7. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali būti

sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai, Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti;

34.8. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma;

34.9. Tarybos narį gali atšaukti juos rinkusi institucija ir į jų vietą  išrinkti naujus narius;

34.10. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems nariams;

34.11. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio administracijos

informaciją apie institucijos veiklą;

34.12. Tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai Lopšelio-

darželio bendruomenei;

34.13. Lopšelio-darželio savininkas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę,

kad Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

35. Tarybos funkcijos:

35.1. plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;
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35.2. numato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis,

aprobuoja strateginį planą, metinį veiklos planą, nuostatus, vidaus (darbo) tvarkos taisykles, nustato

ugdymo organizavimo tvarką;

35.3. svarsto ir aprobuoja Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo

būdus ir galimybes;

35.4. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;

35.5. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;

35.6. svarsto Lopšelio darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų

paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;

35.7. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus;

35.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;

35.9. talkina organizuojant  pedagogų ir kitų darbuotojų bei vaikų poilsį, šventes;

35.10. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;

35.11. kartu su Mokytojų taryba, visuomenės sveikatos specialistu svarsto ir teikia

pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;

35.12. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų

įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

36. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos

institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi

Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese

dalyvaujantys darbuotojai:

36.1. į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų

atstovai; 

36.2. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per metus (sausio, gegužės, rugpjūčio

mėnesiais), prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

36.3. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo

metu dirbančiųjų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

36.4. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Lopšelio-

darželio direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos respublikos įstatymai ir kiti

teisės aktai.

36.5. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

36.6. posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Prireikus

gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

36.7. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį,

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų

dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

37.  Tarybos funkcijos:

37.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

37.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, Išsilavinimo standartų pasiekimo ir brandumo

mokyklai klausimus; 

37.3. ugdymo turinį ir metodus derina atsižvelgiant į Lopšelio-darželio keliamus

uždavinius ir bendruomenės poreikius, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si)

turinio derinimą tarpusavyje;  

37.4. kartu su vadovais, Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais

darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus; 
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37.5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

programas, skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;

37.6. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisijas.

38. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos:

38.1. grupėse renkami tėvų komitetai;

38.2. komitetai renkami atviru balsavimu, rinkimai vyksta rugsėjo mėnesį;

38.3. komitetai kartu su mokytojais planuoja grupių veiklą, aptaria ugdymo turinį, formas,

sprendžia iškilusias organizacines ir kitas problemas;

38.4. padeda organizuoti išvykas, kurti edukacinę aplinką;

38.5. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui, administracijai ir kitoms savivaldos

institucijoms.

VI SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,  JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

39. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą

teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto  ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

 LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

42. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų numatyta tvarka

disponuoja priskirta žeme, Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo

priemonėmis. 

43. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai – valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos bei kitos

teisėtu būdu įgytos lėšos.

44. Lopelio-darželio lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir

vadovaujantis Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

45. Lopšelis-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški

asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių

organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

46. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. 

47. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Švietimo mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė ar jo įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelio-darželio

veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybės valdžios institucijas apie Lopšelyje-darželyje atliekamo ugdymo

kokybę.

48. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

49. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Klaipėdos visuomenės sveikatos priežiūros centro Klaipėdos rajono skyrius.

50. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Lopšelio-darželio direktorius.
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VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

51. Informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas,

pranešimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami

Lopšelio-darželio  internetinėje svetainėje.

52. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės ar lopšelio-darželio tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus ar

pakeitimus  tvirtina Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

53. Savivaldybės taryba Lopšelį-darželį reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko, vykdo

Lopšelio-darželio struktūros pertvarką vadovaujantis Civiliniu kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta

tvarka.

54. Lopšelio-darželio direktorius apie Savivaldybės sprendimą dėl reorganizavimo,

likvidavimo, pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo pranešti Lopšelio-darželio

bendruomenei teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelis-darželis privalo vykdyti mokymo sutartyje

numatytus Lopšelio-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir

darbuotojų  sutartyse numatytus  įsipareigojimus darbuotojams.

___________________________________
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                                                                                      PATVIRTINTA

                                                                                      Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                      2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NAMINUKAS“ NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS  NUOSTATOS

1. Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę

paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius,

funkcijas, udymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises, veiklos organizavimą ir

valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų atleidimo iš darbo, jų darbo apmokėjimo

tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų panaudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialus pavadinimas – Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“,

trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis „Naminukas“. Kodas juridinių asmenų registre – 191789695.

3. Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

3.1. Gargždų  5-asis  vaikų lopšelis-darželis įsteigtas 1984 m. rugpjūčio 16 d.;

3.2. reorganizuotas į Gargždų specialųjį darželį-mokyklą 1993 m. sausio 28 d.;

3.3. reorganizuotas į Gargždų specialųjį vaikų darželį „Naminukas“ 1999 m. vasario 4 d.;

3.4. pakeistas pavadinimas į Gargždų ugdymo centras ,,Naminukas“ 2004 m. gruodžio 2 d.;

3.5. pakeistas pavadinimas į Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas“ 2016 m. rugsėjo 1 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

6. Priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba

(toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

8. Lopšelio-darželio  buveinė – Kranto g. 3,  LT-96112 Gargždai.

9. Institucijos grupė:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110.

10. Institucijos  tipas:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111.

11. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo forma – grupinio, pavienio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis, 

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

14. Gargždų lošelio-darželio „Naminukas“ Kvietinių skyrius:

14.1. buveinė: Jaunimo g. 3, LT-96174,  Kvietinių k., Dauparų-Kvietinių sen., Klaipėdos r. 

sav.;

14.2. institucijos grupė:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

14.3. institucijos  tipas:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

14.4. pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

14.5. mokymo kalba – lietuvių kalba;

14.6. mokymo forma – grupinio, pavienio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis, 

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

15. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo.
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16. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis atspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vaiko teisių

konvencija, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo

įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,  

FUNKCIJOS, UGDYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ

IŠDAVIMAS

17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

18. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.2. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.5. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

19.6. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20.

20. Licencijuojamą ar kitą tam tikra tvarka vykdomą veiklą Lopšelis-darželis gali vykdyti tik

gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos

tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės,

socialinius, pažintinius poreikius.

22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą įvairių gebėjimų ir

poreikių vaikams;

22.2. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę

sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;

22.3. padėti vaikams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus: ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti

kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;

22.4. padėti išsiugdyti ir plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir emocinę patirtį;

22.5. sudaryti palankias sąlygas pažinimo kompetencijai ugdytis: žadinti vaiko poreikį pažinti

aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

22.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti

įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.7. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei

vaikų saviraiškai;

22.8. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityvią patirtį;

22.9. teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Elektroninio dokumento nuorašas



3

              23. Vykdydamas pavestus uždavinius Lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

23.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

patvirtintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, ikimokyklinio ugdymo programas,

derindamas ugdymo turinį, siūlydams ir taikydamas skirtingus ugdymosi būdus paiso ugdytinių poreikių

įvairovės;

23.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų amžių,

asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

23.3. vykdo Mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją

pagalbą, vykdo ligų prevenciją;

23.5. teikia masažo, kineziterapijos, bendruomenės slaugytojo (regos korekcijos specialisto)

paslaugas vadovaujantis gydytojų rekomendacijomis;

23.6. sudaro sąlygas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų

sveikatos priežiūrą;

23.7. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, siunčia į Klaipėdos rajono pedagoginę

psichologinę tarnybą dėl specialiosios pagalbos skyrimo ir organizuoja specialųjį ugdymą teisės aktų

numatyta tvarka;

23.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi,

bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus,

diskusijas, konferencijas;

23.9. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir

statistinius tyrimus;

23.10. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis institucijomis veiklos organizavimo ir

sveikatos priežiūros bei kitais klausimais;

              23.11. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

  23.12. organizuoja vaikų maitinimą;

23.13. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

(ekskursijas, spektaklius, sporto, šokių užsiėmimus ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

23.14. atlieka Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

23.15. užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Lopšelyje-darželyje vartoti

tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią

literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Įstaigą;

23.16. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą,

organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

23.17. vaikų ugdymosi pasiekimus, pažangą (brandumo mokyklai įvertinimą) įteisina ir

pasiekimus patvirtinančius dokumentus išrašo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigoje

patvirtintų lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka;

23.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas paskirtas

funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
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24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.7. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

25. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

25.2. kokybišką švietimą, ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutartyje numatytus Lopšelio-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos

Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus  įsipareigojimus darbuotojams.

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Lopšelio-darželio taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Lopšelio-darželio taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra

pritarusios Lopšelio-darželio taryba ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

26.4. bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro;

26.5. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems

metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius

reikalavimus Lopšelio-darželio direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

27. Direktorius:

27.1. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2. inicijuoja ir vadovauja Lopšelio-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos

bei kitų švietimo planų, programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui,

parengtus dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka derina su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis

bei Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

27.3. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia direktoriaus pavaduotoją ugdymui, pedagogus, kitus

ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus,

skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;

27.4. teikia visuomenei informaciją apie Lopšelyje-darželyje vykdomas švietimo programas, jų

pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų, pagalbos vaikui specialistų

kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio veiklos kokybės vertinimo rezultatus, bendruomenės

tradicijas ir pasiekimus;

27.5. atsako už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus

santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priima nutarimus, bendruomenės narių

informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią

kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms  ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.6. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus;

27.7. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
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27.8. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Lopšelio-darželio lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų kontrolės

taisyklių, pasirašo finansinę atsiskaitomybę;

27.9. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui teikiančiomis įstaigomis,

policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis įstaigomis, atsakingomis už vaiko gerovę;

27.10. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui, administracijos ar kitiems darbuotojams;

27.11. kiekvienais metais teikia Lopšelio-darželio bendruomenei svarstyti bei viešai paskelbia

direktoriaus metų veiklos ataskaitą; 

27.12. atlieka kitas teisės aktuose ir diektoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

28. Lopšelio-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  29. Lopšelio-darželio valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:

29.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Lopšelio-darželio veiklos plėtros;

29.2. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio metinio veiklos plano, Lopšelio-darželio struktūros,

Nuostatų pakeitimų; 

29.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

30. Lopšelyje-darželyje sudaroma metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams kartu

su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti vaikus: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas,

mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, ugdymo(si)

priemones bei patyrimą, kurį vaikai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį vaikų individualioms

reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su

Lopšelio-darželio strateginiais tikslais, ir kartu siekti vaikų ir Lopšelio-darželio pažangos, nustato

mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja

pedagoginių inovacijų diegimą Lopšelyje-darželyje, teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl

ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo. 

31. Metodinės grupės nariai yra vieno arba kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus

pavaduotojas ugdymui. 

32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Lopšelio-darželio

veiklos klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų, kitų Lopšelio-darželio darbuotojų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu,

pasitarimus.

33. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Lopšelyje-darželyje reglamentuoja įstatymai.

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

34. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti

ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų atstovus ir kitus Lopšelio-darželio darbuotojus

svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

34.1. Taryba renkama dvejiems metams;

34.2. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 tėvų atstovai, 3 pedagogai, 3 aptarnaujančio personalo

darbuotojai;

34.3. tėvus į Tarybą deleguoja Grupių tėvų komitetai, pedagogus – Mokytojų taryba,

aptarnaujančio personalo narius – aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkimas slaptu arba atviru

balsavimu;
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34.4. Tarybos pirmininką ir sekretorių renka Tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu

(sprendžia Taryba);

34.5. Tarybos pirmininku negali būti Lopšelio-darželio direktorius;

34.6. pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Lopšelio-darželio direktorius.

Tarybos nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės;

34.7. naują Tarybos narį, nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, deleguoja jo

atstovaujama bendruomenė;

    34.8. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui, gali būti

sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai, Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti.

Lopšelio-darželio direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis;

34.9. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių, nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Lopšelio-darželio veiklą

reglamentuojantiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti pakartotinai;

34.10. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus Lopšelio-darželio

bendruomenei;

34.11. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio vadovų informaciją

apie Lopšelio-daželio veiklą;

34.12. Tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai Lopšelio-

darželio bendruomenei;

34.13. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti

nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės aktams,

siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

35. Tarybos funkcijos:

35.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų bei kitų

bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį; 

35.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Lopšelio-darželio veiklos perspektyvų, pagrindinių

veiklos krypčių, Nuostatų papildymo ar keitimo, pritaria Lopšelio-darželio strateginiam, metiniam

veiklos planams, vidaus (darbo) tvarkos taisyklėms,  nustato ugdymo organizavimo tvarką;

35.3. svarsto ir pritaria Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo būdams

ir galimybėms;

35.4. įvertina ir teikia siūlymą dėl Lopšelio-darželio direktoriaus metinės veiklos rezultatų;

35.5. svarsto Lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą,

prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;

35.6. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;

35.7. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;

35.8. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus bei vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;

35.9. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;

35.10. talkina organizuojant Lopšelio-darželio  bendruomenės poilsį ir šventes;

35.11. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;

35.12. kartu su Mokytojų taryba, asmens sveikatos priežiūros specialistais, bendruomenės

slaugytojais svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos

klausimus;

35.13. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol

jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 
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36. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Lopšelyje-darželyje dirbantys

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai:

  36.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Lopšelio-darželio

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

  36.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko įgaliojimams

pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais esamos

kadencijos likusiam laikotarpiui.

  36.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas

neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

 36.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, baigiantis

ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai

Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.

37.  Mokytojų tarybos funkcijos:

37.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

37.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos dokumentus, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio

ugdymo programų įgyvendinimą, pasiekimų ir brandumo mokyklai  klausimus;

37.3. derina ugdymo turinį ir metodus prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir

bendruomenės poreikių, svarsto  ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

37.4. teikia siūlymus dėl modernių ugdymo būdų diegimo, patirties sklaidos ir kvalifikacijos

tobulinimo;

37.5. kartu su Lopšelio-darželio vadovais, pagalbos vaikui specialistais, asmens sveikatos

priežiūros specialistais, bendruomenės slaugytojais ir Vaiko gerovės komisija aptaria ugdytinių

sveikatos, saugos darbe, ugdymosi, poilsio, mitybos ir kitus klausimus;

37.6. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

37.7. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso

laisvai lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisijas.

38. Lopšelyje-darželyje veikia grupės tėvų komitetai. Grupės tėvų komitetą kiekvienų mokslo

metų pradžioje renka ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma susirinkimuose. Tėvų (globėjų,

rūpintojų) komitetai kartu su mokytojais planuoja veiklą ir padeda spręsti iškilusias organizacines ir kitas

grupės bei Lopšelio-darželio problemas.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ , JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

39. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų

teisės aktų nustatyta tvarka.
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41. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pagalbos vaikui specialistai

atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta

tvarka.

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO  TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

42. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta žeme, Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

43. Lopšelis-darželis yra išlaikomas iš  valstybės ir Savivaldybės  biudžeto.

44. Lopšelis-darželis gali turėti kitų pajamų už mokamas paslaugas ir kitų lėšų.

45. Mokamų paslaugų ir kitų pajamų lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas

taisykles ir  Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintas sąmatas.

46. Lopšelis-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

47. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.   

48. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Klaipėdos rajono savivaldybė ar jos įgaliotos institucijos

teisės aktų nustatyta tvarka.

49. Lopšelio-darželio finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos,

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

50. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos

Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

51. Lopšelio-darželio bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę

vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kontroliuojančios institucijos.

52. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Lopšelio-darželio direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

53. Informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai,

kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami Lopšelio-darželio

internetinėje svetainėje.

54. Nuostatai keičiami ir papildomi direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva arba

pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina

Savivaldybės taryba.

55. Savivaldybės taryba Lopšelį-darželį reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko vadovaujantis

Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

56. Lopšelio-darželio direktorius apie Lopšelio-darželio reorganizavimą, likvidavimą ar

pertvarkymą, tipo keitimą, struktūros pertvarką privalo informuoti Lopšelio-darželio bendruomenę teisės

aktų nustatyta tvarka. Lopšelis-darželis privalo vykdyti visus mokymo sutartyse numatytus

įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus

įsipareigojimus darbuotojams.

________________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m.  spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gargždų

lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką,

savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį,

ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,

ugdymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises, veiklos organizavimą ir valdymą,

savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų atleidimo iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką

ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų panaudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, trumpasis

pavadinimas – Lopšelis-darželis „Saulutė“. Kodas juridinių asmenų registre – 191789357.

3. Lopšelio-darželio veiklos pradžia ir tęstinumas:

3.1. įsteigtas lopšelis-darželis 1981 m. kovo 2 d.;

3.2. reorganizuotas į mokyklą-darželį 1992 m. birželio 7 d.;

3.3. reorganizuotas į lopšelį-darželį 2011 m. rugsėjo 1 d.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba

(toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos

Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus įgaliojimus.

8. Lopšelio-darželio buveinė – Vingio g. 4, LT-96138 Gargždai.

9. Institucijos grupė:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

10. Institucijos  tipas:  ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

11. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

12. Mokymo kalba – lietuvių.

13. Mokymo formos: grupinis, pavienis.

14. Mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis, nuotolinis, savarankiškas mokymasis ir

ugdymas šeimoje.

15.  Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo.

16. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės

nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Vaiko teisių

konvencija, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo

įsakymais, Mokyklos veiklos dokumentais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS

17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

18. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:
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18.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10;

19.5. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20.

20. Licencijuojamą ar kitą tam tikra tvarka vykdomą veiklą Lopšelis-darželis gali vykdyti tik

gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės

raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės,

socialinius, pažintinius poreikius.

22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą įvairių gebėjimų ir

poreikių vaikams;

22.2. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę

sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius;

22.3. padėti vaikams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus: ugdyti gebėjimą suprasti, suvokti

kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save pažįstant pasaulį;

22.4. padėti išsiugdyti ir plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir emocinę patirtį;

22.5. sudaryti palankias sąlygas pažinimo kompetencijai ugdytis: žadinti vaiko poreikį pažinti

aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

22.6. atskleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją, padėti

įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.7. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas etninei

vaikų saviraiškai;

22.8. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityvią patirtį;

22.9. teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

23. Lopšelio-darželio  funkcijos:

23.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis,

atsižvelgdamas į rajono, miesto ir Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat vaikų poreikius

ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

23.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų

amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

23.3. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria ir organizuoja specialųjį ugdymą

teisės aktų nustatyta tvarka;

23.4. vykdo Mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.5. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, užtikrina vaikų sveikatos prevenciją;

23.6.  sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

23.7. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams;

23.8. bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja

seminarus, diskusijas, konferencijas;

23.9. sudaro sąlygas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti vaikų

sveikatos priežiūrą;
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23.10. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir

statistinius tyrimus;

23.11. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis;

23.12. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.13. organizuoja vaikų maitinimą;

23.14. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

teisės aktų nustatyta tvarka;

23.15. atlieka Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

23.16. užtikrina sveiką, saugią ugdymo(si) ir darbo aplinką, draudžia Lopšelyje-darželyje

vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema

nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą, riboja pašalinių asmenų patekimą į Lopšelį-

darželį;

23.17. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą,

organizuoja tėvų švietimą;

23.18. vaikų ugdymosi pasiekimus, pažangą (brandumo mokyklai įvertinimą) įteisina ir

pasiekimus patvirtinančius dokumentus išrašo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigoje

patvirtintų lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka;

23.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas priskirtas

funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą ir naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.7. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

25. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

25.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams

aplinką;

25.2. kokybišką švietimą, ugdymo programų vykdymą;

25.3. atvirumą vietos bendruomenei;

25.4. mokymo sutartyje numatytus Lopšelio-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos

Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

IV  SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Lopšelio-darželio taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas

asmuo;

26.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinę veiklos programą, kuriai yra pritarusi

Lopšelio-darželio taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, suderintą su

Lopšelio-darželio taryba ir Klaipėdos rajono savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu

asmeniu;
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26.4. Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro;

26.5. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu

penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

Kvalifikacinius reikalavimus Lopšelio-darželio direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką

nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir

atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

27. Direktorius:

27.1. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

27.2. inicijuoja ir vadovauja Lopšelio-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos

bei kitų švietimo programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui, parengtus

dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka derina su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis bei

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

27.3. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia pavaduotoją ugdymui, mokytojus, kitus ugdymo

procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, skatina

juos, skiria drausmines nuobaudas;

27.4. teikia visuomenei informaciją apie Lopšelyje-darželyje vykdomas neformaliojo švietimo

programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, pedagogų

kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės

tradicijas ir pasiekimus;

27.5. atsako už demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus

santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės

narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią,

užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

27.6. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus;

27.7. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

27.8. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Lopšelio-darželio lėšomis, skirtomis programoms

įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina

tikslingą biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų kontrolės

taisyklių, pasirašo finansinę atskaitomybę;

27.9. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais), pagalbą vaikui teikiančiomis įstaigomis,

policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis įstaigomis, atsakingomis už vaiko gerovę;

27.10. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui, administracijos ar kitiems darbuotojams;

27.11. kiekvienais metais teikia Lopšelio-darželio bendruomenei svarstyti bei viešai paskelbia

direktoriaus metų veiklos ataskaitą; 

27.12. atlieka kitas teisės aktuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

28. Lopšelio-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

29. Lopšelio-darželio mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė grupė.

30. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinę tarybą sudaro

5 nariai išrinkti trejiems metams atviru balsavimu mokytojų taryboje.

31. Metodinė grupė:

31.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

31.2. koordinuoja metodinių grupių (joms esant) veiklą, siekiant ugdymo dermės,

tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

31.3. kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodine veikla;

31.4. aptaria įstaigos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
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31.5. inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

31.6. prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą;

31.7. teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo

gerinimo.

32. Metodinės grupės nariai yra Lopšelio-darželio ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu

paskirtas mokytojas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

33. Metodinės grupės funkcijos:

33.1. racionaliai derina ugdymo sritis, toje pačioje grupėje dirbančių mokytojų ugdymo

planavimą, ugdymo procesą, daromos pažangos vertinimą, priemonių pasirinkimą;

33.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese mokytojų, vaikų

sukauptą patyrimą;

33.3. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pažangą ir pasiekimus, pedagogines problemas,

dalijasi gerąja darbo patirtimi;  

33.4. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, taiko įgytas žinias ir kompetencijas.

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

34. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti

ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti:

34.1. Taryba renkama dvejiems metams;

34.2. Tarybą sudaro 7 asmenys: 2 tėvų atstovai, 2 pedagogai, 2 aptarnaujančiojo personalo

darbuotojai, direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

34.3. tėvus į Tarybą deleguoja Grupių tėvų komitetai, pedagogus – Mokytojų taryba,

aptarnaujančio personalo narius – aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkimas, slaptu arba

atviru balsavimu;

34.4. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia Taryba);

34.5. Tarybos pirmininku negali būti Lopšelio-darželio direktorius;

34.6. pasibaigus Tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja Lopšelio-darželio

direktorius. Tarybos nariu asmuo gali būti renkamas ne daugiau kaip 2 kadencijoms iš eilės;

34.7. naują Tarybos narį, nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, deleguoja jo

atstovaujama bendruomenė;

34.8. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui gali būti

sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai, Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti;

34.9. posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma;

34.10. Tarybos narius gali atšaukti juos rinkusios institucijos ir į jų vietą  išrinkti naujus narius;

34.11. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems nariams;

34.12. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio administracijos

informaciją apie institucijos veiklą;

34.13. Tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi visai Lopšelio-

darželio bendruomenei;

34.14. Lopšelio-darželio savininkas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad

Tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą

reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

34.15. Tarybos funkcijos:
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34.15.1. plėtoja vaikų, tėvų, (globėjų, rūpintojų) pedagogų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės  gyvensenos patirtį;

34.15.2. numato Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja

strateginį planą, metinę veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, nustato ugdymo

organizavimo tvarką;

34.15.3. svarsto ir aprobuoja Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo

būdus ir galimybes;

34.15.4. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams spręsti;

34.15.5. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;

34.15.6. svarsto Lopšelio darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų

paskirstymą, prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;

34.15.7. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus;

34.15.8. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;

35.15.9. įvertina ir teikia siūlymą dėl Lopšelio-darželio direktoriaus metinės veiklos rezultatų;

34.15.10. talkina organizuojant  pedagogų ir kitų darbuotojų bei vaikų  poilsį, šventes;

34.15.11. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;

34.15.12. kartu su Mokytojų taryba, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu svarsto ir teikia

pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimais;

34.15.13. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą,

kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

35. Mokytojų taryba (toliau – Taryba) – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija

mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Lopšelyje-

darželyje dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys

darbuotojai:

35.1. į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų

atstovai; 

35.2. Tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, taip pat ne rečiau

kaip vieną kartą per ketvirtį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

35.3. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu

dirbančiųjų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma;

35. 4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per metus. Prireikus gali

būti šaukiamas neeilinis  Mokytojų tarybos posėdis;

35.5. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

35.6.  Tarybos funkcijos:

35.6.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus;

35.6.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio

ugdymo programų įgyvendinimą, Išsilavinimo standartų pasiekimo ir brandumo mokyklai klausimus;

35.6.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir

bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą

tarpusavyje;  

35.6.4. kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto

vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;

35.6.5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo

programas;  

35.6.6. skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

35.6.7. priima nutarimus kitais, teisės aktais nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus

teikiamais klausimais.

36. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijos:
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36.1. grupėse renkami tėvų komitetai;

36.2. komitetas renkamas atviru balsavimu, rinkimai vyksta rugsėjo mėnesį;

36.3. pasitraukus komiteto nariui, nedelsiant organizuojami naujo nario rinkimai;

36.4. komitetui vadovauja pirmininkas, kurį atviru balsavimu iš komiteto narių išrenka grupės

tėvų susirinkimas;

36.5. grupių tėvų susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

36.6. grupių tėvų komiteto funkcijos:

36.6.1. aptaria ugdymo turinį ir formas;

36.6.2. svarsto vaikų elgesio ir teisių klausimus;

36.6.3. teikia siūlymus administracijai ir savivaldai;

36.6.4. organizuoja grupės renginius ir savitvarką;

36.6.5. palaiko ryšius su Lopšelio-darželio taryba.

37. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Lopšelyje-darželyje reglamentuoja įstatymai.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ,  JŲ  DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

38. Darbuotojai į darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

39. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų

teisės aktų nustatyta tvarka.

40. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, pedagogai ir švietimo pagalbą

teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka.

41. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos

Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

42. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų numatyta tvarka disponuoja

priskirta žeme, savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

43. Lopšelis-darželis yra išlaikomas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto.

44. Lopšelis-darželis gali turėti kitų lėšų. Jas sudaro fizinių ir juridinių asmenų parama ir

labdara, parama rajono, šalies ir tarptautinių projektų įgyvendinimui.

45. Mokamų paslaugų ir kitų pajamų lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas

taisykles ir  Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintas sąmatas.

46. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintas sąmatas.

47. Lopšelis-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

48. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Finansų

ministerijos nustatyta tvarka.

49. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.   

50. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Klaipėdos rajono savivaldybė ar jos įgaliotos institucijos

teisės aktų nustatyta tvarka.
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51. Lopšelio-darželio finansinę veiklą kontroliuoja Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos,

Klaipėdos  rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

52. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

53. Lopšelio-darželio bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir

kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kontroliuojančios institucijos.

54. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja Lopšelio-darželio direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Informacija visuomenei apie Lopšelio-darželio veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai,

kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami Lopšelio-

darželio internetinėje svetainėje.

56. Nuostatai keičiami ir papildomi direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva arba

pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.

57. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas vadovaujantis Civiliniu

kodeksu, Švietimo įstatymu, savininko iniciatyva Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

58. Lopšelio-darželio savininkas apie Lopšelio-darželio reorganizavimą, likvidavimą ar

pertvarkymą privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui), darbuotojui

teisės aktų nustatyta tvarka. Jis privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus Lopšelio-

darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse

numatytus  įsipareigojimus darbuotojams.

______________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelio-darželio nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Priekulės vaikų lopšelio-darželio (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę,

tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą,

uždavinius, funkcijas, ugdymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, teises, veiklos

organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų atleidimo iš darbo, jų

darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų panaudojimo tvarką ir finansinės veiklos

kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Lopšelio-darželio oficialus pavadinimas – Klaipėdos r. Priekulės vaikų lopšelis-darželis,

trumpasis pavadinimas – Priekulės vaikų lopšelis-darželis. Kodas juridinių asmenų registre –

191787491.

3. Lopšelis-darželis įsteigtas 1978 m. kovo 23 d. Įsteigimo teisiniai aktai neišliko.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

6. Priklausomybė – Savivaldybės mokykla.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija –Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai paskirtus

įgaliojimus.

8. Lopšelio-darželio buveinė – Lietuvininkų g. 11, Priekulė, LT-96341, Klaipėdos r.

9. Institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110.

10. Institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111.

11. Pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis.

14. Priekulės vaikų lopšelio-darželio Derceklių skyrius:

14.1. buveinė: Pavasario g. 79, Derceklių k., Priekulės sen., LT- 96376, Klaipėdos r.;

14.2. institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

14.3. institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

14.4. pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

14.5. mokymosi kalba – lietuvių kalba;

14.6. mokymosi forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis;

14.7. vykdoma ikimokyklinio ugdymo programa.

15. Priekulės vaikų lopšelio-darželio Drevernos skyrius:

15.1. buveinė: Žvejų g. 2, Drevernos k., Priekulės sen., LT-96240, Klaipėdos r.;

15.2. institucijos grupė: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3110;

15.3. institucijos tipas: ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas – 3111;

15.4. pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis;

15.5. mokymo kalba – lietuvių kalba;

15.6. mokymo forma – grupinio, mokymo proceso organizavimo būdas – kasdieninis,

nuotolinis, savarankiškas mokymasis.

16. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos
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Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais dokumentais, Vaiko teisių

konvencija, kitais teisės aktais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjo

įsakymais, Lopšelio-darželio veiklos dokumentais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, UGDYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas.

18. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

18.1.pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10.;

18.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

18.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto  nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

19.5. finansinių ataskaitų rengimas, kodas 69.20.20;

19.6. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.10.

20. Licencijuojamą ar kitą tam tikra tvarka vykdomą veiklą Lopšelis-darželis gali vykdyti

tik gavęs atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės ar Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės

raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės,

socialinius, pažintinius poreikius.

22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:

22.1. teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, įvairių gebėjimų ir

poreikių vaikams;

22.2. sudaryti sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir

psichinę sveikatą, tenkinti judėjimo, saugumo poreikius, plėtoti saugios ir sveikos gyvensenos

įgūdžius;

22.3. padėti vaikams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus: ugdyti gebėjimą suprasti,

suvokti kalbos prasmę, ją vartoti bendraujant, išreikšti save ir pažįstant pasaulį;

22.4.padėti išsiugdyti ir plėtoti vaiko asmeninę, socialinę ir emocinę patirtį;

22.5. padėti vaikui ir šeimai pažinti ir perimti tautos kultūros pagrindus, sudaryti sąlygas

etninei vaikų saviraiškai;

22.6. sudaryti palankias sąlygas pažinimo kompetencijai ugdytis: žadinti vaiko poreikį

pažinti aplinkinį pasaulį, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus;

22.7.atskleisti ir plėtoti kūrybines vaikų galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją,

padėti įsitraukti į kultūrinį bendruomenės gyvenimą;

22.8. kurti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityvią patirtį;

22.9. teikti švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

23. Vykdydamas pavestus uždavinius Lopšelis-darželis atlieka šias funkcijas:

23.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

patvirtintą Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, ikimokyklinio ugdymo

programą, derindamas ugdymo turinį, siūlydamas ir taikydamas skirtingus ugdymosi būdus paiso

ugdytinių poreikių įvairovės;
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23.2. vykdo priešmokyklinio ugdymo, rengia ir įgyvendina ikimokyklinio bei kitas vaikų

amžių, asmenines jų ypatybes atitinkančias individualizuotas ugdymo programas;

23.3. vykdo Mokymo sutarčių įsipareigojimus, užtikrina kokybišką švietimą;

23.4. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą;

23.5 sudaro sąlygas Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui vykdyti

vaikų sveikatos priežiūrą;

23.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti kvalifikaciją, dalintis gerąja patirtimi;

23.7. bendradarbiauja su pedagogų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu

organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;

23.8. priima pedagogų rengimo institucijų studentus praktikai, organizuoja studentų bei

dėstytojų projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir

statistinius tyrimus;

23.9. bendradarbiauja su žiniasklaida ir kitomis švietimo, mokslo institucijomis veiklos

organizavimo ir sveikatos priežiūros bei kitais klausimais;

23.10. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.11. įvertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius, siunčia į Klaipėdos rajono

pedagoginę psichologinę tarnybą dėl specialiosios pagalbos skyrimo ir organizuoja specialųjį ugdymą

teisės aktų numatyta tvarka;

23.12. organizuoja vaikų maitinimą;

23.13. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

teisės aktų nustatyta tvarka;

23.14. atlieka Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

23.15. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią

ugdymo(si) ir darbo aplinką;

23.16. draudžia Lopšelyje-darželyje vartoti tabaką, alkoholį ir kitas psichiką veikiančias

medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, spaudinius, vykdo prevencinę veiklą,

riboja pašalinių asmenų patekimą į įstaigą;

23.17. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą,

organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimą;

23.18. vaikų ugdymosi pasiekimus, pažangą (brandumo mokyklai įvertinimą) įteisina ir

pasiekimus patvirtinančius dokumentus išrašo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir įstaigoje

patvirtintų lokalinių teisės aktų nustatyta tvarka;

23.19. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdamas

priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi būdus;

24.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti vietos, rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. įstatymų nustatyta tvarka stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. gauti paramą  Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

                24.7.  naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

24.8. sudaryti mokymo ir kitas sutartis.

25. Lopšelis-darželis privalo užtikrinti:

25.1. kokybišką švietimą;

25.2. ugdymo programų vykdymą;
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25.3. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

25.4. atvirumą vietos bendruomenei;

25.5. mokymo sutartyje numatytus Lopšelio-darželio įsipareigojimus ugdytiniams bei

Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus

darbuotojams.

IV SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios

Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) ir Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

26.2. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi

Taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra

pritarusios Taryba ir Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

26.4. bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro;

27. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu

penkeriems metams skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

Kvalifikacinius reikalavimus Lopšelio-darželio direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką

nustato Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir

atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.  

28. Direktorius:

28.1. tvirtina Lopšelio-darželio struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto

didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. inicijuoja Lopšelio-darželio nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų

švietimo planų, programų rengimą;

28.3. inicijuoja ir rengia Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus

(įsakymus, darbo tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo tvarką ir kitus tvarkos aprašus), parengtus

dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka derina su Lopšelio-darželio savivaldos institucijomis bei

Savivaldybės tarybos įgaliota institucija;

28.4. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, direktoriaus pavaduotoją

ugdymui, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir aptarnaujantį personalą, tvirtina jų

pareigybių aprašymus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas;

28.5. teikia visuomenei informaciją apie Lopšelyje-darželyje vykdomas švietimo

programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų, pagalbos

vaikui specialistų kvalifikaciją, svarbiausius Lopšelio-darželio veiklos kokybės vertinimo rezultatus,

bendruomenės tradicijas ir pasiekimus;

28.6. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Lopšelyje-

darželyje, demokratinį Lopšelio-darželio valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius,

mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priima nutarimus, bendruomenės narių informavimą,

pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet

kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

28.7. analizuoja Lopšelio-darželio veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Lopšelio-

darželio veiklos rezultatus;

28.8. inicijuoja Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą;

28.9. kiekvienais metais teikia Lopšelio-darželio bendruomenei ir Tarybai svarstyti bei

viešai paskelbia direktoriaus metų veiklos ataskaitą;

28.10. kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka;
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28.11. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Lopšelio-darželio lėšomis, skirtomis

programoms įgyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines

operacijas, užtikrina tikslingą biudžetinių ir kitų gautų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų

laikomasi finansų kontrolės taisyklių, pasirašo finansinę atsiskaitomybę;

28.12.atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;

28.13. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui, administracijos ar kitiems darbuotojams;

28.14. atlieka kitas teisės aktuose ir direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas funkcijas;

28.15. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

28.16. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,

mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

28.17 sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi specialiosios, socialinės ir specialiosios

pedagoginės, psichologinės pagalbos vaikams teikimu;

28.18. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui

teikiančiomis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos ir kitomis įstaigomis, atsakingomis už vaiko

gerovę;

28.19. priima vaikus į Lopšelį-darželį Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, komplektuoja

ir formuoja vaikų grupes, sudaro ugdymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.20. rūpinasi tarptautiniais Lopšelio-darželio ryšiais.

29. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Lopšelio-

darželio direktorius organizuoja mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su

nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

30. Direktoriui nesant darbe (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas atlieka

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui – kitas Savivaldybės mero

potvarkiu paskirtas asmuo.

31. Lopšelio-darželio direktorius ar kiti darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

32. Lopšelio-darželio mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodinė taryba ir

metodinės grupės.

33. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinę tarybą

sudaro 5 nariai išrinkti trejiems metams atviru balsavimu Mokytojų taryboje.

34. Metodinė taryba:

34.1.dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso aprūpinimą,

ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant įstaigos pedagogų metodinės veiklos prioritetus;

34.2. koordinuoja metodinių grupių (joms esant) veiklą, siekiant ugdymo dermės,

tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;

34.3. kaupia informaciją ir metodines priemones, susijusias su metodine veikla;

34.4. inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą,

bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo

pagalbos įstaigomis ir kt.;

34.5. teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo;

34.6. prireikus vertina pedagogų metodinius darbus bei praktinę veiklą.

35. Metodinės grupės. Metodinių grupių nariai yra Lopšelio-darželio ikimokyklinio,

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Metodinėms grupėms vadovauja

direktoriaus įsakymu paskirti mokytojai. Metodinių grupių vadovai yra ir Metodinės tarybos nariai.

Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Metodinių grupių funkcijos:

36.1. racionaliai derina ugdymo sritis, toje pačioje grupėje dirbančių mokytojų ugdymo

planavimą, ugdymo procesą, daromos pažangos vertinimą, priemonių pasirinkimą;
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36.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese mokytojų, vaikų

sukauptą patyrimą;

36.3. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, vaikų pažangą ir pasiekimus, pedagogines

problemas, dalijasi gerąja darbo patirtimi;

36.4. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, taiko įgytas žinias ir

kompetencijas.

V SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

37. Lopšelio-darželio taryba (toliau – Taryba) –aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos

institucija, telkianti ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų atstovus ir kitus Lopšelio-darželio

darbuotojus svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams įgyvendinti:

37.1. Taryba renkama dvejiems metams;

37.2. Tarybą sudaro 9 asmenys: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai, 3 pedagogai, 3

aptarnaujančiojo personalo darbuotojai. Tarybos pirmininką renka Tarybos nariai slaptu arba atviru

balsavimu (sprendžia Taryba). Lopšelio-darželio direktorius negali būti Tarybos pirmininku;

37.3. tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą deleguoja Grupių tėvų komitetai arba kandidatai

pasisiūlo patys;

37.4. pedagogus deleguoja Mokytojų taryba arba kandidatai pasisiūlo patys;

37.5. aptarnaujančio personalo atstovai į Tarybą renkami personalo darbuotojų susirinkime

arba kandidatai pasisiūlo patys;

37.6. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami

dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Lopšelio-darželio veiklą

reglamentuojamiems dokumentams, direktorius prašo svarstyti pakartotinai;

37.7. Tarybos posėdžiai šaukiami tris kartus per mokslo metus. Esant reikalui, gali būti

sušauktas neeilinis Tarybos posėdis. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai, Lopšelio-darželio administracija, pedagogai, tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kt.

Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus Lopšelio-darželio bendruomenei.

37.8. naują Tarybos narį, nutrūkus Tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, paskiria jo

atstovaujama bendruomenė.

38. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Lopšelio-darželio vadovų

informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą. Tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai yra

privalomi visai Lopšelio-darželio bendruomenei.

39. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustatę, kad Tarybos priimti

nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems teisės

aktams, siūlo Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

40. Tarybos funkcijos:

40.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų bei

kitų bendruomenės narių demokratinės gyvensenos patirtį;

40.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Lopšelio-darželio veiklos perspektyvų, pagrindinių

veiklos krypčių, Nuostatų papildymo ar keitimo, pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui,

metiniam veiklos planui, vidaus (darbo)  tvarkos taisyklėms, nustato ugdymo organizavimo tvarką;

40.3. svarsto ir pritaria Lopšelio-darželio socialinių edukacinių funkcijų įgyvendinimo

būdams ir galimybėms;

40.4. įvertina ir teikia siūlymą dėl Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos rezultatų;

40.5. svarsto Lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, kontroliuoja jų paskirstymą,

prižiūri ūkinę-finansinę veiklą;

40.6. telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti;

40.7. inicijuoja šeimos ir Lopšelio-darželio bendradarbiavimą;

40.8. svarsto Lopšelio-darželio naujų padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus bei vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
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40.9. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio kultūrinės veiklos;

40.10. talkina organizuojant Lopšelio-darželio bendruomenės poilsį ir šventes;

40.11. rūpinasi tinkamų darbo ir ugdymosi sąlygų sudarymu Lopšelyje-darželyje;

40.12. kartu su Mokytojų taryba, sveikatos priežiūros specialistais svarsto ir teikia siūlymus

vaikų sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimus;

40.13. deleguoja atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos ir viešo

konkurso laisvai Lopšelio-darželio direktoriaus vietai užimti komisiją;

40.14. gali sustabdyti kitų Lopšelio-darželio savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą,

kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Lopšelyje-darželyje

dirbantys mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys

darbuotojai:

41.1. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 3 kartus per metus.

Prireikus gali būti sušaukiamas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis;

41.2. į Mokytojų tarybos posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Lopšelio-darželio savivaldos

institucijų atstovai; 

41.3. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių.

Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma;

41.4. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Lopšelio-

darželio direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti

teisės aktai.

42. Mokytojų tarybos funkcijos:

42.1. svarsto praktinius valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimo klausimus,

Lopšelio-darželio veiklos dokumentus, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų

įgyvendinimą, pasiekimų ir brandumo mokyklai klausimus;

42.2. derina ugdymo turinį ir metodus prie Lopšelio-darželio keliamų uždavinių ir

bendruomenės poreikių, svarsto ugdymo(si) turinio derinimą tarpusavyje;

42.3. kartu su Lopšelio-darželio vadovais, pagalbos vaikui specialistais, Vaiko gerovės

komisija, sveikatos priežiūros specialistais aptaria ugdytinių sveikatos, saugos darbe, ugdymosi,

poilsio, mitybos ir kitus klausimus;

42.4. deleguoja atstovus į Lopšelio-darželio tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui

specialistų atestacijos komisiją;

42.5. priima nutarimus kitais, teisės aktais nustatytais ar Lopšelio-darželio direktoriaus

teikiamais klausimais;

42.6. teikia siūlymus dėl modernių ugdymo būdų diegimo, patirties sklaidos ir

kvalifikacijos tobulinimo.

43. Lopšelyje-darželyje veikia grupės tėvų komitetai. Grupės tėvų komitetą kiekvienų

mokslo metų pradžioje renka ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai) balsų dauguma susirinkimuose.

43.1. grupės tėvų funkcijos:

43.2. inicijuoja paramos Lopšeliui-darželiui teikimą;

43.3. deleguoja tris atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;

43.4. nagrinėja tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) diskusijose, Lopšelio-darželio renginiuose,

svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus;

43.5. grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas kartu su grupių mokytojais aptaria veiklą,

ugdymo turinį ir formas, sprendžia iškilusias organizacines ir kitas problemas;

43.6. padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką;

43.7. deleguoja atstovus į Tėvų tarybą;

43.8. teikia siūlymus Lopšelio-darželio tarybai ir direktoriui.

44. Darbo tarybos, Profesinės sąjungos veiklą Lopšelyje-darželyje reglamentuoja įstatymai.
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VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

45. Darbuotojai darbą Lopšelyje-darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Lopšelio-darželio darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir

kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

47. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir pagalbos vaikui

specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina teisės aktų nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS

VEIKLOS KONTROLĖ IR LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

48. Lopšelis-darželis patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka

disponuoja priskirta žeme, Savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo

priemonėmis.

49. Lopšelio-darželio lėšų šaltiniai:

49.1. valstybės biudžeto lėšos;

49.2. Savivaldybės biudžeto;

49.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

50. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas taisykles ir Lopšelio-

darželio direktoriaus patvirtintas sąmatas.

51. Lopšelis-darželis buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

52. Lopšelis-darželis gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški

asmenų, organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių

organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

53. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos

institucijos, Savivaldybė ar Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

Lopšelio-darželio veiklą prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta

tvarka informuoja visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Lopšelio-darželio

teikiamą ugdymo kokybę.

54. Lopšelio-darželio finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos..

55. Lopšelio-darželio higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir

veterinarijos tarnyba bei Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos

ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

56. Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Lopšelis-darželis turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus

reikalavimus. Joje skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės

aktais, reikia paskelbti viešai.

59. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems reikalavimams valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų nuostatams.

Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina Savivaldybės taryba.
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60. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas vadovaujantis

Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos Respublikos įstatymų

nustatyta tvarka.

61. Lopšelio-darželio direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Lopšelio-

darželio reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio

tėvui (globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Lopšelis-darželis privalo vykdyti

visus mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

___________________________________
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų muzikos mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Gargždų muzikos

mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas

įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir formas, veiklos

teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir

valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, darbuotojų atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo

tvarką ir atestaciją, mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos

pertvarkymo ar likvidavimo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Gargždų muzikos mokykla. Trumpasis pavadinimas –

Muzikos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre 2005 m. sausio 27 d., kodas

191649661.

3. Įsteigimo data: 1965 m. rugpjūčio 15 d. Mokyklos įsteigimo teisiniai aktai neišliko. 

Mokyklos pavadinimo pakeitimai:

1965–2012 m.– Gargždų vaikų muzikos mokykla. 

Nuo 2012-01-01 – Gargždų muzikos mokykla.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Mokyklos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono

savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų

įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus

įgaliojimus.

8. Mokyklos buveinė – Kvietinių g. 2, Gargždai, LT-96135 Klaipėdos r. savivaldybė.

9. Mokyklų grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio

ugdymo mokykla, kodas 3160.

10. Mokyklos tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio

ugdymo mokykla, kodas 3161.

11. Mokyklos pagrindinė paskirtis – vaikų ugdymas vykdomas pagal neformaliojo švietimo

programas  ir  formalųjį švietimą papildantis ugdymas.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo  forma  –  grupinio  mokymosi,  pavienio  mokymosi.

14. Mokymo  proceso  organizavimo  būdai  – kasdienis, nuotolinis, individualus.

15. Mokyklos skyriai:

15.1. Gargždų muzikos mokyklos Veiviržėnų skyrius:

15.1.1. buveinė – Šermukšnių g. 3, Veiviržėnų mstl., LT-96272 Klaipėdos r. sav.;

15.1.2. vykdomos neformaliojo švietimo programos ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas;

15.1.3. mokymo kalba  – lietuvių kalba.

15.2. Gargždų muzikos mokyklos Endriejavo skyrius:

15.2.1. buveinė – Mokyklos g. 21, Endriejavo mstl., LT-96301  Klaipėdos r. sav.;
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15.2.2. vykdomos neformaliojo švietimo programos  ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas;

15.2.3. mokymo kalba  – lietuvių kalba.

15.3. Gargždų muzikos mokyklos Priekulės skyrius.

15.3.1. buveinė: – Naujoji g. 3, Priekulė, LT-96340 Klaipėdos r. sav.;

15.3.2. vykdomos neformaliojo švietimo programos ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas;

15.3.3. mokymo kalba  – lietuvių kalba;

15.4. Gargždų muzikos mokyklos Kretingalės skyrius:

15.4.1. buveinė – Klaipėdos g. 32, Kretingalės mstl. LT-96330 Kretingos r. sav.,

15.4.2. vykdomos neformaliojo švietimo programos ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas;

15.4.3. mokymo kalba – lietuvių kalba.

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atributiką, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Mokykla savo veiklą grindžia Vaiko teisių

konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo įsakymais,

Mokyklos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

 II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS  ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

18. Pagrindinė Mokyklos veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85. 52.

19. Kitos veiklos rūšys:

19.1. scenos pastatymų veikla, kodas  90.01;

19.2. meninė kūryba, kodas 90.03;

19.3. kitas mokymas, kodas 85.5;

19.4. bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;

19.5. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.6. kita, pramogų ir poilsio organizavimo veikla kodas 93.29;

19.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

19.8. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.9. koncertinė veikla, kodas 85.59;

19.10. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Mokyklos veiklos tikslas – užtikrinti aukštos kokybės meninio švietimo prieinamumą,

vykdyti neformalaus ir formalaus švietimo vaikų meninės raiškos ir kryptingo meninio ugdymo

programas ir projektus, ugdymo procesą orientuoti į Lietuvos, Europos bei pasaulio kultūros vertybes.

Ugdymo turinį ir metodus grįsti laisvanoriškumo ir demokratiškumo principais, tenkinti mokinių meninio

ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems įgyti kompetencijas: aktyviai veikti visuomenėje bei

prisitaikyti prie kintančios aplinkos.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. atskleisti mokinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą;

21.2. ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per

saviraiškos, pažinimo ir lavinimosi poreikių tenkinimą;

21.3. skatinti  moksleivių dalyvavimą meistriškumo konkursuose;

21.4. suteikti meninę brandą, laiduoti ugdymosi tęstinumą aukštesnėse meninio profilio

institucijose;
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21.5. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, toleranciją, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų,

įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę;

21.6. ugdyti pagarbą gimtajai kalbai, tautos tradicijoms ir kultūrai, gerbti, tausoti ir puoselėti

istorinį paveldą;

21.7. ugdyti mokinio asmenybę, diegti bendrąsias žmogaus vertybes, tvirtus dorovės ir sveikos

gyvensenos pagrindus, brandinti jų kūrybinę mąstyseną, savitumą, savarankiškumą ir atsakomybę už savo

veiksmus;

21.8. kurti kultūrinę aplinką, reprezentuoti ir aktyvinti rajono ir regiono jaunimo kultūrinį

gyvenimą, inicijuoti menines programas ir projektus ir jų įgyvendinimui pritraukti rėmėjus ir mecenatus;

21.9. bendradarbiauti su užsienio, šalies ir rajono švietimo ir kultūros įstaigomis, vystyti

kultūrinius mainus.

22. Mokyklos funkcijos. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Mokykla:

22.1. vykdo Nuostatuose įvardintas neformaliojo meninio švietimo programas: ilgalaikes ir

trumpalaikes kryptingo meninio ugdymo – muzikos, dramos ir šokio programas; ankstyvojo, pradinio,

pagrindinio, mėgėjų, sutrikusio intelekto meninės raiškos bei kryptingo muzikinio ugdymo meno

kolektyvuose programas;

22.2. rengia ugdytinių poreikius atitinkančias programas ir ugdymo programas papildančius bei

mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius;

22.3. konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį atsižvelgiant į vaiko amžių, gebėjimus ir

poreikius;

22.4. garantuoja  mokinio  teisę  laisvai  rinktis  tinkamiausią  ugdymosi  programą,  kryptį  ir

trukmę;

22.5. organizuoja kokybišką ugdymo procesą;

22.6. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimą, keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus;

22.7. gabiausiems mokiniams vykdo profesinį orientavimą;

22.8. baigus pagrindinio meninio ugdymo programą, išduoda Lietuvos Respublikos

Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimus, baigus kitas programas ar jų dalį, išduoda Mokyklos

pažymėjimus;

22.9. vykdo mokymo sutartyse  numatytus įsipareigojimus;

22.10. specialiųjų poreikių vaikams sudaro sąlygas integruotis  į meninį švietimą;

22.11. tėvų  (globėjų,  rūpintojų)  pageidavimu  organizuoja  apmokamas  papildomas  paslaugas 

(stovyklas, ekskursijas, koncertines išvykas ir kt.);

22.12. teikia informaciją bendruomenei ir viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

22.13. plėtoja  vietos  bendruomenės  švietėjišką  veiklą,  kuria  atvirą  visuomenei  kultūros  židinį, 

reprezentuoja ir aktyvina vaikų ir jaunimo kultūrinį gyvenimą;

22.14. sudaro  sąlygas  darbuotojams  tobulinti  profesinę  kompetenciją,  dalintis  gerąja  patirtimi, 

rengti mokymus;

22.15. užtikrina  sveiką,  saugią  ugdymosi  ir  darbo  aplinką,  riboja  pašalinių  asmenų  patekimą  į 

Mokyklą.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

23. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai paskirtas

funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ugdymo (si) metodus ir veiklos būdus;

23.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

23.3. bendradarbiauti su užsienio ir šalies mokyklomis bei kultūrinėmis organizacijomis

įgyvendinat projektus;

23.4. vykdyti ir dalyvauti rajono, šalies ir tarptautiniuose  švietimo projektuose;

23.5. stoti ir jungtis  į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

Elektroninio dokumento nuorašas



4

aplinką;

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos  įstatymo nustatyta tvarka;

23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

24. Mokyklos pareiga užtikrinti:

24.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams

24.2. ugdymo programų vykdymą;

24.3. atvirumą vietos bendruomenei;

24.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

24.5. geros kokybės paslaugų teikimą;

24.6. vykdyti kitais įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

24.7. informacijos  apie  Mokyklą,  vykdomas  švietimo  programas,  jų  pasirinkimo  galimybes,

mokinių  priėmimo  į  Mokyklą  sąlygas,  mokamas  paslaugas,  mokytojų  kvalifikaciją,  Mokyklos  veiklos 

kokybės vertinimo rezultatus ir pasiekimus teikimą.

25. Mokytojų, mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja

Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymas.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS STRUKTŪRA, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

IR VALDYMAS

26. Mokykloje veikia Muzikos, Dramos ir Choreografijos skyriai:

26.1. Muzikos skyrius vykdo fortepijono, akordeono, styginių, tautinių, pučiamųjų instrumentų,

mušamųjų instrumentų, gitaros, džiazinio ir berniukų chorinio dainavimo, muzikos teorijos programų

įgyvendinimą ir švietėjišką kultūrinę veiklą;

26.2. Dramos  skyrius  vykdo  dramos  ugdymo  programų  įgyvendinimą  ir  švietėjišką  kultūrinę

veiklą;

26.3. Choreografijos skyrius vykdo klasikinio šokio ir bendrojo choreografinio ugdymo

programų įgyvendinimą ir švietėjišką kultūrinę veiklą.

27. Susidarius palankioms ekonominėms bei socialinėms sąlygoms, Mokykla, suderinusi su

Savivaldybe, gali koreguoti struktūrą ir ugdomųjų dalykų skaičių.

28. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus  patvirtintą  Mokyklos  strateginį  planą,  kuriam  yra  pritarusios  Mokyklos  taryba 

ir Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos  įgaliotas asmuo;

28.2. direktoriaus  patvirtintą  Mokyklos  metinį  veiklos  planą,  kuriam  yra  pritarusi  Mokyklos

taryba;

28.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir

Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;

28.4. direktoriaus patvirtintas Mokyklos neformaliojo švietimo programas, kurios yra suderintos su

Mokyklos taryba.

29. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams

skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus

Mokyklos direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos

įstatymai ir kiti teisės aktai.

30. Mokyklos direktorius:

30.1. suderinęs su Savivaldybe tvirtina Mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą neviršijant

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.2. tvirtina direktoriaus pavaduotojo (ų) ugdymui veiklos sritis;

30.3. nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius ir funkcijas;
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30.4. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas,

atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

30.5. vykdo mokinių priėmimą Mokyklos nustatyta tvarka ir tenkina tėvų prašymus renkantis

pedagogą;

30.6. tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato Mokyklos bendruomenės narių

teises, pareigas, atsakomybę, ir derina jas su Mokyklos taryba;

30.7. rengia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.8. vadovauja Mokyklos nuostatų, strateginio plano ir metinių veiklos bei kitų švietimo

programų, ugdymo planų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui;

30.9. sudaro mokymo sutartis;

30.10. sudaro Mokyklos mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

ugdymo(si) ir darbo sąlygas;

30.11. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų

optimalų valdymą ir naudojimą;

30.12. atsako už biudžeto asignavimų valdymą, vykdo paskesniąją finansų kontrolę ir atsako už

visą Mokyklos veiklą;

30.13. sudaro komisijas, darbo ir metodines grupes  Mokyklos funkcijoms atlikti;

30.14. organizuoja pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą, sudaro sąlygas tobulinti

kvalifikaciją ir atestuotis;

30.15. valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka;

30.16. organizuoja Mokyklos dokumentų  valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.17. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą, skatina jų veiklą;

30.18. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir

Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis,

Valstybine vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos

srityje;

30.19. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

30.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojui (-ams) ugdymui, skyrių vedėjams;

30.21. nustato direktoriaus pavaduotojui (-ams) ugdymui ir nepedagoginiams darbuotojams

metines veiklos užduotis ir atlieka jų veiklos vertinimo procedūras Lietuvos Respublikos valstybės ir

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

30.22. kiekvienais metais teikia Mokyklos tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metųveiklos

ataskaitą teisės aktų nustatyta tvarka.

30.23. vykdo kitas teisės aktuose ir  direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

31. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi

Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų

atlikimą, Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

32. Mokyklos direktoriui ir kitiems darbuotojams, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos

Respublikos  įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos.

33. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių padalinių vedėjai:

33.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus  dėl Mokyklos veiklos plėtros;

33.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, Nuostatų

pakeitimų arba papildymų;

33.3. kelia kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka;

33.4. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
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34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, kurių veikla

susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

35. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodinė taryba (toliau – Taryba).

Ją sudaro atskirų specialybių atstovai, turintys metodinės veiklos patirties. Taryba veikia pagal

Mokyklos direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Tarybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Tarybos funkcijos:

36.1. tiria Mokyklos bendruomenės metodinę veiklą;

36.2. planuoja ir aptaria ugdymo turinį, pritaikant jį vaikų individualioms reikmėms;

36.3. nagrinėja praktinę veiklą, konsultuojasi dėl pedagoginių problemų sprendimo

būdų  ir darbo metodikos;

36.4. plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, dalijasi gerąja darbo patirtimi;

36.5. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę, jų atitikimą Mokyklos ir

mokytojų poreikiams;

36.6. teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Mokyklos mokytojų atestacijos komisijai, dėl

mokytojų kvalifikacinės kategorijos suteikimo;

36.7. vykdo atrankas į tarptautinius, respublikinius bei apskrities organizuojamus konkursus.

37. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

38. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija.

Mokyklos Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Mokyklos mokytojus, tėvus (globėjus,

rūpintojus), kitus mokyklos darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui,

padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos

interesams:

38.1. Taryba sudaroma iš 9 narių: 3 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 3 mokytojai, 2

mokiniai, vietos bendruomenės atstovas, kurį siūlo vietos bendruomenė. Į Tarybą tėvus (globėjus,

rūpintojus) atviru balsavimu išrenka Mokyklos mokinių tėvų visuotinis susirinkimas (mokyklos ir

trijų skyrių), mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius – mokinių visuotinis susirinkimas. Tarybos

nario kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

38.2. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos

nariai, ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus

tarybos nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais

esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

38.3. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Mokyklos direktorius.

38.4. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Tarybos posėdis. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis

38.5. Tarybos nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems

dokumentams, Mokyklos direktorius prašo svarstyti iš naujo;

38.6. Tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito kartą per metus juos rinkusiems Mokyklos

bendruomenės nariams.

39. Taryba pagal savo kompetenciją turi teisę gauti iš Mokyklos administracijos informaciją

apie   Mokyklos veiklą.
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40. Savivaldybė, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos, nustačiusios, kad Tarybos

priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės

aktams, siūlo  Tarybai svarstyti juos pakartotinai.

41. Tarybos funkcijos:

41.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo

priemonių;

41.2. pritaria Mokyklos strateginiam, metiniams veiklos planams, darbo tvarkos taisyklėms,

kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

41.3. teikia siūlymus direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos

vidaus struktūros tobulinimo;

41.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

41.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui

dėl  veiklos tobulinimo,  saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;

41.6. atlieka ūkinės ir finansinės Mokyklos veiklos priežiūrą, teikia siūlymus Savivaldybės

tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų

panaudojimo;

41.7. svarsto kitų Mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia

siūlymus Mokyklos direktoriui;

41.8. deleguoja atstovus į Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus  vietai užimti komisijas,  vertina Mokyklos direktoriaus kasmetinę veiklą.

41.9. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais;

41.10. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių ugdymo ir darbo sąlygų

sudarymo;

41.11. teikia siūlymus formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius

išteklius;

41.12. vadovaudamasi Savivaldybės tarybos sprendimais, svarsto mokiniams mokesčio už

mokslą lengvatų suteikimą;

41.13. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų nutarimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytojai:

42.1. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Mokyklos

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

42.2. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

42.3. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į

posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti

sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.

42.4. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą (pusmetį),

baigiantis ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau

kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje

dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami mokyklos

direktoriaus įsakymu.

43. Mokytojų tarybos funkcijos:

43.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

43.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

43.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;
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43.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

43.5. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

43.6. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai

mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas.

44. Mokykloje gali veikti ir kitos savivaldos grupės.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO                                                      APMOKĖJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA

45. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų

darbo apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

47. Mokyklos pagalbos vaikui specialistai, mokytojai atestuojasi, Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir kiti darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos

įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės

aktais.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,  

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS 

PRIEŽIŪRA

48. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja

paskirta  žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei  ugdymo priemonėmis.

49. Mokyklos lėšų šaltiniai:

49.1. valstybės biudžeto lėšos;

49.2. Savivaldybės biudžeto lėšos;

49.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

50. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir

Mokyklos direktoriaus patvirtintas sąmatas.

51. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos

ir  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

52. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybinių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

53. Mokyklos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybines valdžios institucijas apie Mokyklos teikiamą ugdymo kokybę.

54. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

55. Mokyklos higieninę ir maisto kokybės priežiūrą vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos

tarnyba bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos

departamento Gargždų skyrius.

56. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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57. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.

58. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina

Savivaldybės taryba.

59. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, vykdoma Mokyklos struktūros

pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

60. Mokyklos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Mokyklos

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui

(globėjui, rūpintojui), darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi

sutartyje numatytus Mokyklos įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.
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PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

GARGŽDŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę,

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę

paskirtį, ugdymo kalbą ir ugdymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius,

funkcijas, teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo

apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Centro pilnas pavadinimas – Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras, trumpasis

pavadinimas – Gargždų Laisvalaikio centras. Kodas juridinių asmenų registre – 195174984.

3. Centras įsteigtas – 1967 m. rugsėjo 1 d.

4. Centro teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga.

5. Centro priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Centro savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

8. Centro buveinė: Laugalių g. 6, Gargždai LT-96178 Klaipėdos r. sav.

9. Centro grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kodas – 3160.

10. Centro tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla, kodas – 3161.

11. Centro pagrindinė paskirtis – vaikų ugdymas pagal neformaliojo švietimo programas.

12. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

13. Mokymo formos – grupinio, pavienio.

14. Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, individualus.

15. Centre vykdomos švietimo programos: neformalusis vaikų ir suaugusių švietimas.

16. Išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantis dokumentas: Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyto pavyzdžio neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas.

17. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikos registruotuose bankuose. Centras savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija,

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir kitais

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

norminiais dokumentais Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės

administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo padalinio vedėjo įsakymais,

Centro veiklos dokumentais, šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI  PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

19.  Centro švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – kitas mokymas, kodas –  85.5;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas – 85.10.10;

19.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas  – 85.10.20;
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19.2.3. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51;

19.2.4. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52;

19.2.5.  švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas –  85.60;

19.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59.

19.2.7. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas – 55.20.20;

20.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20;

20.2. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas – 90.0;

20.3. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29;

20.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10;

20.5. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93.29.

          20.6.  scenos pastatymų veikla, kodas – 90.01;

          20.7. muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas – 77.29.30;

          20.8. meninė kūryba, kodas – 90.03;

          20.9. sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas – 93;

          20.10. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas – 94.99.

21. Centro veiklos tikslas –– per kompetencijų įgijimą tenkinti ugdytinių (vaikų, jaunimo)

pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius; sudaryti sąlygas įgyti dalykinių ir bendrųjų, socialinių

kompetencijų, įgyvendinant kryptingas trumpalaikes ir ilgalaikes neformaliojo švietimo programas. 

22. Centro veiklos uždaviniai:

22.1. ugdyti vaikus ir jaunimą savarankiškomis, kūrybingomis asmenybėmis, atsakingus

piliečius, tautos kultūros perėmėjus ir tęsėjus; 

22.2. tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, pažintinius interesus, plėtoti gebėjimus;

22.3. ugdyti pagarbą ir toleranciją tautinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į įsitikinimų,

gyvenimo būdo, pasaulėžiūrų įvairovę; 

22.4. padėti specialių poreikių vaikams adaptuotis visuomenėje per neformaliojo švietimo

veiklą; 

22.5. ugdyti  vaikų ir jaunimo motyvaciją, socialinį aktyvumą;

22.6. organizuoti mokytojų ir kitų specialistų, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

22.7. ugdyti sveikos gyvensenos poreikį;

         22.8. užtikrinti ugdymo kokybę;

22.9. plėtoti bendradarbiavimą su užsienio, šalies, miesto švietimo, kultūros įstaigomis bei

kitomis organizacijomis.

         23. Vykdydamas uždavinius, Centras atlieka šias funkcijos:

23.1. užtikrina sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

23.2. individualizuoja ir diferencijuoja ugdymą skirtingų gebėjimų ugdytiniams;

23.3. siūlo ugdymo programas;

23.4. konsultuoja mokymo (-si) metodų, įvairių neformaliojo švietimo programų metodikos

klausimais; 

23.5. rengia seminarus mokytojams, švietėjiškus užsiėmimus vaikams ir suaugusiems;

23.6. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su vietos, šalies ir užsienio partneriais;

23.7. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines aplinkas;

23.8. inicijuoja ir rengia vietos, šalies bei tarptautinius renginius: konkursus, parodas,

festivalius; vykdo šalies ir tarptautinius švietimo, kultūros ir meninius projektus; 

23.9. sudaro sąlygas ugdytiniams perimti lietuvių tautos ir Europos kultūros pagrindus;

23.10. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį;

23.11. teikia informaciją visuomenei apie pasirinkimo galimybes, programas;

23.12. viešai žiniasklaidos priemonėse skelbia apie ugdytinių priėmimo sąlygas į Centrą;

23.13. skleidžia ilgametės Centro veiklos suformuotą metodinę patirtį;

23.14. taiko Centro tikslus ir uždavinius atitinkančius vertinimo modelius;
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23.15. sudaro mokymo (-si) sutartis su tėvais (kitais atstovais pagal įstatymą) ir vykdo sutartus

įsipareigojimus; 

23.16. tvarko Centro ugdytinių duomenis;

23.17. vykdo ugdymo (-si) stebėseną;

23.18. nustato ugdymo organizavimo tvarką, kurią reglamentuoja pamokų ir renginių

tvarkaraščiai; 

23.19. vykdo švietėjiškas, kultūrines ir metodines funkcijas;

23.20. sudaro sąlygas Centre dirbančių pedagogų profesiniam tobulėjimui;

23.21. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

23.22. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

24. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

25. Centre gali veikti formalios ir neformalios mokinių, jaunimo ir suaugusių organizacijos,

kurios skatina mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę bei

socialinę brandą, padeda tenkinti jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. Šių organizacijų veikla neturi

prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams. Centre

veikiančioms organizacijoms padedama sudaryti veiklos sąlygas. Šias organizacijas gali finansuoti ir

kitais būdais remti valstybė, rajono savivaldybė ar kiti fiziniai bei juridiniai asmenys.

III SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

26. Centras, įgyvendindamas tikslą ir uždavinius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, turi

teisę:

26.1.  parinkti tinkamas ugdymo(si) formas ir metodus;

26.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;

26.3.  vykdyti rajono, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.4. bendradarbiauti su Centro veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7. skatinti vietos bendruomenės socialinį aktyvumą, tarpusavio supratimą, toleranciją,

ugdyti atsakomybę už konkrečių problemų sprendimą;

26.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27. Centro pareiga užtikrinti:

27.1. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems

įpročiams aplinką;

27.2. ugdymo programų vykdymą;

27.3. atvirumą vietos bendruomenei;

27.4. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;

27.5. geros kokybės švietimo ir ugdymo procesą;

27.6. vykdyti kitas įstatymais, kitais teisės aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Centro veikla organizuojama pagal:

28.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir

Savivaldybės taryba ar jos įgaliotas asmuo;                 

28.2. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;

Elektroninio dokumento nuorašas



4

28.3. direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir

Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

29. Centrui vadovauja direktorius, kurį į pareigas viešo konkurso būdu penkeriems metams

skiria ir iš jų atleidžia Savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka. Kvalifikacinius reikalavimus

Centro direktoriui ir konkurso šioms pareigoms eiti tvarką nustato Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministras. Direktoriaus pavaldumą ir atskaitomybę reglamentuoja Lietuvos

Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

30. Direktorius:

30.1. telkia Centro bendruomenę valstybės ir rajono švietimo politikos įgyvendinimui,

ilgalaikių ir trumpalaikių Centro veiklos planų vykdymui;

30.2. inicijuoja Centro strateginio plano, veiklos planų, ugdymo planų ir kitų dokumentų

rengimą, aiškina Centro bendruomenės nariams valstybinę bei rajono švietimo politiką;

30.3. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius

Centro bendruomenės santykius;

30.4.  tvirtina Centro struktūrą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.5. skiria ir atleidžia darbuotojus, tvirtina jų pareigybių aprašymus, pareigybių sąrašą,

neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, atlieka kitas su darbo santykiais

susijusias funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;

30.6. priima vaikus Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir sudaro mokymo

sutartis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka;  

30.7. skiria vadybines funkcijas pavaduotojui, sudaro galimybes jam savarankiškai dirbti,

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą ir vertina jo veiklą švietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;

30.8. rengia Centro darbo tvarkos taisykles, organizuoja jų projekto svarstymą ir teikia svarstyti

Centro tarybai;

30.9. kartu su Centro taryba nustato mokinių ir darbuotojų skatinimo sistemą;

30.10. rūpinasi Centro intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, priešgaisrine,

darbų ir civiline sauga;

30.11. leidžia įsakymus, juos keičia, kontroliuoja jų vykdymą;

30.12. organizuoja Centro veiklos įsivertinimą, išorinį vertinimą;

30.13. analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, užtikrina jų optimalų valdymą ir

naudojimą;

30.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;

30.15. rūpinasi mokytojų kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos

tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis;

30.16. sudaro sąlygas Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Savivaldybės administracijos

Švietimo padaliniui ir kitoms įgaliotoms institucijoms stebėti ir įvertinti Centro veiklą;

30.17. valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jomis disponuoja teisės aktų nustatyta tvarka,

vadovaudamasis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo, viešosios teisės principais;

30.18. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas

smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas

institucijas;

30.19. skiria darbuotojams drausmines nuobaudas už darbo drausmės, darbų saugos ir

priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus;

30.20. sudaro Centro vardu sutartis;

30.21. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

30.22. inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.23. bendradarbiauja su vaikų ir jaunimo tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos,

teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir

kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko ir jaunimo teisių apsaugos srityje; 

30.24. atstovauja Centrui kitose institucijose;

30.25. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
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30.26. rengia Centro direktoriaus veiklos metinę ataskaitą ir teikia Savivaldybės merui

reglamento nustatyta tvarka;

30.27. dalį savo funkcijų gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui, kitiems darbuotojams;

30.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Centro nuostatuose ir direktoriaus pareigybės

aprašyme.

31. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi

Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų

atlikimą, nustatytų Centro tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus, už gerą ir

veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

32. Centro valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojas, kuris:

32.1. dalyvauja priimant strateginius veiksmus dėl Centro veiklos plėtros;

32.2. teikia siūlymus dėl Centro metinio veiklos plano, Centro struktūros, Nuostatų pakeitimų;

32.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

33. Centre sudaroma metodinė grupė. Metodinė grupė skirta mokytojams pasirengti ugdyti

mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi 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 Centro strateginiais

tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Centro pažangos, nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Centre, teikia

Centro direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo

gerinimo. 

34. Metodinės grupės nariai yra vieno arba kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei

grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinės grupės veiklą koordinuoja direktoriaus

pavaduotojas. 

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, kitais Centro veiklos

klausimais Centro direktorius gali organizuoti mokytojų, kitų Centro darbuotojų, kurių veikla susijusi

su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

36. Darbo tarybos veiklą Centre reglamentuoja teisės aktai.

V SKYRIUS

 CENTRO SAVIVALDA

37. Centro taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Centro

Tarybos kadencijos trukmė 2 metai. Taryba telkia Centro mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus),

mokytojus demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, atstovauti

direktoriui teisėtiems Centro interesams.

38. Tarybą sudaroma iš 5 narių: 2 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 2 mokytojai, 1

aptarnaujančio personalo darbuotojas. Į Tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) atviru balsavimu išrenka

Centro mokinių tėvų visuotinis susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, aptarnaujantį personalą

– aptarnaujančio personalo darbuotojų susirinkimas. Tarybos nario kadencijų skaičius tam pačiam

asmeniui neribojamas

39. Tarybos nario įgaliojimai prasideda, kai į pirmąjį posėdį susirenka išrinkti Tarybos nariai,

ir baigiasi, kai į pirmąjį posėdį susirenka naujai kadencijai išrinkti Tarybos nariai. Nutrūkus tarybos

nario įgaliojimams pirma laiko, naujas Tarybos narys renkamas vadovaujantis šiais Nuostatais

esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.  

40. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posėdyje išrenka Tarybos pirmininką, jo

pavaduotoją ir sekretorių. Tarybos pirmininkas organizuoja Tarybos veiklą. Tarybos pirmininku

negali būti Centro direktorius. 

41. Posėdžius šaukia Tarybos pirmininkas. Apie posėdžio laiką ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Tarybos

posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis
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Tarybos posėdis. Centro tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai visų jos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Centro

direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

42. Tarybos funkcijos:

42.1. plėtoja vaikų, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų bendruomenės narių

demokratinės gyvensenos patirtį;

42.2. svarsto ir išreiškia nuomonę dėl Centro veiklos perspektyvų, pagrindinės veiklos krypčių,

Nuostatų keitimo ir papildymo, pritaria Centro strateginiams ir veiklos planams, darbo tvarkos

taisyklėms, ugdymo planui, nustato ugdymo organizavimo tvarką, analizuoja ugdymo rezultatus;

42.3. pritaria siūlymams dėl Centro veiklos kokybės įsivertinimo, mokinių žinių ir gebėjimų

vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo švietimo užsiėmimų ir renginių organizavimo, programų

rengimo;

42.4. priima nutarimą dėl Centro vadovo veiklos vertinimo;

42.5. ieško įvairių būdų bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis Centro savivaldos

institucijomis, keistis patirtimi, rengti bendrus renginius, projektus, svarstyti Centro problemas, teikti

siūlymus veiklai tobulinti;

42.6. kontroliuoja ūkinę ir finansinę Centro veiklą;

42.7. deleguoja atstovus į Centro atestacijos ir viešo konkurso laisvai Centro direktoriaus vietai

užimti komisijas;

42.8. gali sustabdyti kitų Centro savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų

teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

43. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojų profesiniams

bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro visi Centre dirbantys mokytojai.

44. Mokytojų tarybos nariai atviru balsavimu dvejiems metams renka Mokytojų tarybos

pirmininką ir sekretorių, kurių kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas. Centro

direktoriaus narystę Mokytojų taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės

aktai.

45. Mokytojų tarybos pirmininko įgaliojimai prasideda užbaigus rinkimų procedūrą ir

nutrūksta pradėjus pirmininko rinkimo naujai kadencijai procedūrą. Nutrūkus pirmininko

įgaliojimams pirma laiko, naujas Mokytojų tarybos pirmininkas renkamas vadovaujantis šiais

Nuostatais esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

46. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir svarstyti

parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. Į posėdžius

gali būti kviečiami ir kitų Centro savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis

Mokytojų tarybos posėdis.

47. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, baigiantis

ugdymo procesui ir mokslo metams. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du

trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų

balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami Centro direktoriaus įsakymu.

48. Mokytojų tarybos funkcijos:

48.1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;

48.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;

48.3. analizuoja ugdymo planų, Mokyklos veiklos planų ir ugdymo programų realizavimą;

48.4. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,

fiksavimo bei panaudojimo tvarką;

48.5. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus;

48.6. deleguoja atstovus į Centro tarybą, Mokytojų atestacijos ir viešo konkurso laisvai Centro

direktoriaus vietai užimti komisijas.

49. Centre gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali burtis į įvairių

interesų grupių (vaikų ir jaunimo, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų)) asociacijas, organizacijas,

sąjungas, vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas.
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VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

50. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

51. Centro darbuotojams už darbą mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir

komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Centro direktoriaus patvirtinta įstaigos darbuotojų darbo

apmokėjimo sistema ir kitais teisės aktais.

52. Centro mokytojai atestuojasi, Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir kiti

darbuotojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir kitais teisės aktais.

VII SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA , FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

53. Centras patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja paskirta

žeme, pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

54. Centro lėšų šaltiniai:

54.1. valstybės biudžeto lėšos;

54.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

54.3. pajamos už teikiamas paslaugas;

54.4. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

54.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

55. Lėšos naudojamos pagal Savivaldybės tarybos patvirtintas naudojimo taisykles ir Centro

direktoriaus patvirtintas sąmatas.

56. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir atskaitomybę tvarko Savivaldybės tarybos ir

Lietuvos Respublikos  finansų ministerijos nustatyta tvarka.

57. Centras gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

58. Centro veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos veiklą

prižiūrinčios institucijos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka informuoja

visuomenę, savivaldos ir valstybinės valdžios institucijas apie Centro teikiamą  ugdymo kokybę.

59. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir Savivaldybės

kontrolės ir audito tarnyba bei kitos  Savivaldybės įgaliotos institucijos.

60. Centro higieninę priežiūrą vykdo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos

apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento Gargždų skyrius.

61. Centro veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

VIII  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Centras turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktais nustatytus reikalavimus. Joje

skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia

paskelbti viešai.
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63. Nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės, direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva

arba pasikeitus bendriesiems nuostatų reikalavimams. Nuostatų redakciją arba pataisas tvirtina

Savivaldybės taryba.

64. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas, vykdoma Centro struktūros

pertvarka vadovaujantis Civilinio kodeksu, Švietimo įstatymu, Savivaldybės iniciatyva Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

65. Centro direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Centro reorganizavimo,

likvidavimo ar pertvarkymo privalo raštu pranešti kiekvienam ugdytinio tėvui (globėjui, rūpintojui),

darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka. Ji privalo įvykdyti visus ugdymosi sutartyje numatytus

Centro įsipareigojimus ugdytiniams bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir darbuotojų sutartyse

numatytus įsipareigojimus darbuotojams.  

________________________________
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                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos 

                                                                                        2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T11-301

KLAIPĖDOS R.  PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

 NUOSTATAI

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai (toliau – Nuostatai)

reglamentuoja Klaipėdos r. pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) teisinę formą,

priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, institucijos

grupę, tipą, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Tarnybos teises ir

pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką

ir atestaciją, Tarnybos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Tarnybos

veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Tarnybos pilnas pavadinimas – Klaipėdos r. pedagoginė psichologinė tarnyba, trumpasis

pavadinimas: PPT. Tarnyba įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 300016203.

3. Tarnyba įsteigta Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimu

Nr. T11-157.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.  Tarnybos priklausomybė – savivaldybės.

6.  Tarnybos savininkas – Klaipėdos rajono Savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono Savivaldybės

taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,

Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus

įgaliojimus.

8.  Tarnybos buveinė – Kvietinių g. 30, LT-96112 Gargždai.

9.  Institucijos  grupė – švietimo pagalbos įstaiga (kodas – 3150).

10.  Institucijos tipas – pedagoginė psichologinė tarnyba (kodas – 3151).

11. Tarnyba išduoda pažymas apie mokymosi sutrikimus, nustato specialiuosius ugdymosi

poreikius.

12. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas

sąskaitas Lietuvos Respublikoje registruotuose bankuose. Tarnyba savo veiklą grindžia Vaiko teisių

Konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto

ministerijos norminiais dokumentais, Klaipėdos rajono Savivaldybės tarybos sprendimais,

Savivaldybės administracijos direktoriaus bei Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto

skyriaus vedėjo įsakymais, Tarnybos veiklos dokumentais, šiais Nuostatais.

II SKYRIUS 

TARNYBOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

13. Tarnybos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85.

14. Tarnybos švietimo veiklos rūšys:

14.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas – 85.59;

14.2. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60.

14.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys:

14.3.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas –

68.20;

14.3.2. moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla, kodas – 72;

14.3.3. posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas – 82.30;

14.3.4. buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, kodas – 69.20.10.
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15. Tarnybos veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir

ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą, atliekant

mokinių gebėjimų vertinimą ir teikiant reikalingą rekomendacinę, informacinę, ekspertinę ir

konsultacinę pagalbą,  jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokykloms ir mokytojams.

16. Tarnybos veikla vykdoma, jei joje dirba šie reikiamą profesinę kvalifikaciją turintys

specialistai: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas (turintis psichologijos magistro

kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją), socialinis pedagogas, gydytojas

neurologas ir (ar) neurologas (jei Tarnyba turi licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas)

arba Tarnyba yra sudariusi sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga dėl mokinių (vaikų)

medicininio įvertinimo, ir tarnyba yra įsigijusi asmens pedagoginio psichologinio vertinimo

metodikas, joje yra įrengti atskiri kabinetai ir kompiuterizuotos darbo vietos. Tarnyboje gali dirbti ir

kiti specialistai – surdopedagogas, tiflopedagogas, psichoterapeutas, psichiatras, karjeros

specialistas ir kt. Pageidautina, kad specialistai turėtų ne mažesnę kaip trejų metų praktinio darbo

patirtį.

17. Tarnybos veiklos uždaviniai:

17.1. nustatyti mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemas, įvertinti specialiuosius

ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, teikti švietimo pagalbą mokiniams

(vaikams), ją koordinuoti, atskirais atvejais (kai savivaldybės vykdomoji institucija yra pavedusi

Tarnybai) – teikti psichologinę pagalbą mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams,

smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje

17.2.  koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą;

17.3. stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų

ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti

teigiamas nuostatas jų atžvilgiu;

17.4. padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių,

asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

18. Tarnybos funkcijos:

18.1. įvertinti asmenų nuo 0 iki 18 metų (turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų,

jei mokosi bendrojo lavinimo ar specialiojoje mokykloje, ir vyresnius, jei nori įgyti pagrindinį

išsilavinimą), lankančių ir nelankančių ugdymo įstaigą mokymosi sunkumus, sutrikimus,

pedagogines, psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu

pedagoginiu aspektais, vaiko brandumą mokyklai, prireikus skirti specialųjį ugdymąsi;

18.2. siūlyti ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoti teikti specialiąją

pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą,;

18.3. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams

(vaikams), specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims iki 21

metų; Mokinio (vaiko) specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu,

socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimas, prireikus – specialiojo ugdymosi skyrimas atliekamas

ir švietimo pagalba teikiama Tarnyboje, prireikus – artimiausioje mokinio (vaiko) gyvenimo ar

ugdymosi aplinkoje.

18.4. teikti informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams)

bei mokykloms, jų pedagoginiams darbuotojams;

18.5. teikti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokyklose,

kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų;

18.6. konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi

problemų turinčius asmenis, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, specialistus, specialiosios

pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi

problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais;

18.7. teikti metodinę pagalbą mokytojams, specialistams (specialiesiems pedagogams,

logopedams, psichologams) ir tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko pažinimo, specialiųjų

ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymo bei jo

organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų

sprendimo klausimais, skleisti ir diegti specialiojo ugdymo ir psichologijos mokslo naujoves;
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18.8. koordinuoti švietimo pagalbos teikimą savo aptarnaujamos teritorijos mokiniams

(vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams

ir švietimo tiekėjams; inicijuoti naujų ugdymo vietų steigimą, specialiosios pedagoginės ir/ar

psichologinės pagalbos teikimą, didinant švietimo pagalbos prieinamumą ir aplinkos pritaikymą

specialiųjų poreikių asmenims.

18.9. formuoti mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių,

psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis ir jų ugdymą kartu su

bendraamžiais;

18.10. rengti ir įgyvendinti prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis,

sumažinti specialiosios pedagoginės pagalbos poreikį, išvengti psichologinių, asmenybės ir

ugdymosi problemų ar jas spręsti;

18.11. kaupti, analizuoti ir vertinti informaciją apie Tarnybos aptarnaujamoje teritorijoje

gyvenančius specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų

turinčius asmenis, jų problemas, ugdymo organizavimą, aplinkos pritaikymą bei specialiosios

pedagoginės ir psichologinės pagalbos teikimo veiksmingumą;

18.12. esant poreikiui, padėti organizuoti krizių valdymą mokyklose.

18.13. teikti psichologinę pagalbą mokytojams ar kitiems švietimo įstaigos darbuotojams,

smurtavusiems ar smurtą patyrusiems švietimo įstaigoje, jei savivaldybės vykdomoji institucija

Tarnybai yra delegavusi šią funkciją.

19. Tarnyba gali vykdyti ir kitas jos nuostatuose nenurodytas bet įstatymų ir kitų teisės aktų

numatytas funkcijas, atitinkančias jos veiklos tikslus ir uždavinius.

III SKYRIUS

 TARNYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

20. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestą tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,

turi teisę:

20.1. pasirinkti tinkamas darbo formas ir metodus;

20.2. parinkti ir taikyti vertinimo metodikas ir konsultavimo technikas;

20.3.  inicijuoti naujas veiklas, užtikrinančias kokybiškesnį klientų poreikių tenkinimą;

20.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.5. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti šalies ir tarptautiniuose projektuose;

20.6. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

20.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;

20.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

21. Tarnyba privalo:

21.1. užtikrinti vykdomos veiklos kokybę, saugią ir sveiką aplinką; bendradarbiaujant ir

keičiantis informacija darbuotojai turi laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Visi

dokumentai, esantys vaiko byloje, ir duomenys, susiję su vaiku ir asmeniniu gyvenimu yra

konfidencialūs ir naudojami tik tiek, kiek tai būtina institucijoms atlikti pavestas funkcijas, užtikrinti

vaiko teises ir teisėtus interesus.

21.2. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;

21.3. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose

teisės aktuose.

IV SKYRIUS

 TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS  IR VALDYMAS

 22. Tarnybos veikla organizuojama pagal:

22.1. direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Savivaldybės

vykdomoji institucija  ar  jos įgaliotas asmuo;

22.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.

23.   T a r n y b a i v a d o v a u j a d i r e k t o r i u s , k u r į į p a r e i g a s v i e š o k o n k u r s o b ū d u p e n k e r i e m s 

m e t a m s s k i r i a i r i š j ų a t l e i d ž i a S a v i v a l d y b ė s m e r a s t e i s ė s a k t ų n u s t a t y t a t v a r k a . K v a l i f i k a c i n i u s 
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r e i k a l a v i m u s T a r n y b o s d i r e k t o r i u i i r k o n k u r s o š i o m s p a r e i g o m s e i t i t v a r k ą n u s t a t o L i e t u v o s 

R e s p u b l i k o s š v i e t i m o , m o k s l o i r s p o r t o m i n i s t r a s . D i r e k t o r i a u s p a v a l d u m ą i r a t s k a i t o m y b ę 

r e g l a m e n t u o j a   L i e t u v o s   R e s p u b l i k o s   į s t a t y m a i   i r   k i t i   t e i s ė s   a k t a i . 

24. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai.

25. Direktorius:

25.1. atstovauja Tarnybą kitose institucijose, Tarnybos vardu sudaro civilinius sandorius;

25.2. suderinus su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu,  tvirtina

Tarnybos struktūrą ir pareigybių sąrašus neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių

skaičiaus;

25.3. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Tarnyboje,

demokratinį Tarnybos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų

laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų

atlikimą, nustatytų Tarnybos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Tarnybos veiklos rezultatus, už

personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos

apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

25.4. inicijuoja ir vadovauja Tarnybos nuostatų, strateginio, metinio veiklos bei kitų švietimo

planų, programų, metinių išlaidų ir pajamų sąmatų rengimui ir įgyvendinimui;

25.5. inicijuoja ir rengia Tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus (įsakymus, darbo

tvarkos taisykles, darbo apmokėjimo tvarką ir kitus tvarkos aprašus), organizuoja jų projektų

svarstymą;

25.6. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Tarnybos darbuotojus, tvirtina Tarnybos

darbo tvarkos taisykles ir darbuotojų pareigybių aprašymus;

25.7. teikia visuomenei informacinę, statistinę, švietėjišką,  metodinę ir kitą informaciją;

25.8. atsako už Tarnybos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, analizuoja ir vertina įstaigos

veiklą, paslaugų kokybę ir valdymo išteklių būklę, nustatyta tvarka atsiskaito už Tarnybos veiklos

rezultatus;

25.11. inicijuoja Tarnybos veiklos kokybės įsivertinimą;

25.12. kiekvienais metais teikia Tarnybos bendruomenei svarstyti bei viešai paskelbia

direktoriaus metų veiklos ataskaitą; 

25.13. kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka;

25.14. įstatymų nustatyta tvarka disponuoja Tarnybos lėšomis, veiklai vykdyti pagal

patvirtintus asignavimus, vykdo su šia veikla susijusias ūkines operacijas, užtikrina tikslingą

biudžetinių ir kitų lėšų, turto panaudojimą, rūpinasi, kad būtų laikomasi finansų kontrolės taisyklių,

pasirašo finansinę atskaitomybę;

25.15. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti kitiems darbuotojams;

25.16. nustato Tarnybos specialistų darbo laiką mokinių (vaikų) specialiesiems ugdymosi

poreikiams (išskyrus atsirandantiems dėl išskirtinių gabumų) įvertinti, gautiems duomenims

apibendrinti ir rekomendacijoms dėl tolesnio mokinio (vaiko) ugdymosi rengti, prevencinėms

programoms vykdyti, konsultacinei pagalbai teikti, profesinei kvalifikacijai tobulinti ir kitoms

funkcijoms atlikti.

25.16. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

26. Direktorius ar kiti Tarnybos darbuotojai, pažeidę darbo drausmę, atsako Lietuvos

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

27. Direktoriaus laikinai nesant dėl komandiruotės, kasmetinių atostogų, laikino

nedarbingumo ar kitų priežasčių, jo funkcijas atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

V SKYRIUS

 DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

28. Darbuotojai į darbą Tarnyboje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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29. Tarnybos darbuotojams už darbą mokama remiantis Lietuvos Respublikos

įstatymų, teisės aktų nustatyta tvarka.

30. Darbuotojų atestacija vykdoma teisės aktų  nustatyta tvarka.

31. Direktoriaus metinės veiklos vertinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių

švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo.

VI SKYRIUS

 TARNYBOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR TARNYBOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

32. Tarnyba valdo perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

33. Tarnybos lėšų šaltiniai: valstybės biudžeto lėšos, Klaipėdos rajono Savivaldybės biudžeto

lėšos ir kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

34. Tarnyba gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai yra savanoriški asmenų,

organizacijų ir įmonių įnašai, pajamos iš paties fondo veiklos, užsienio valstybių organizacijų bei

piliečių, taip pat tarptautinių organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės.

35. Tarnybos lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos teisės aktų nustatyta tvarka ir

vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintomis sąmatomis.

36. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Savivaldybės

tarybos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.

37. Tarnybos finansinę veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos ir

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei kitos Savivaldybės įgaliotos institucijos.

38.   Tarnybos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja direktorius.

39. Tarnybos veiklą prižiūri Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, jos įgaliotos institucijos,

Savivaldybė arba Savivaldybės įgaliotos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. 

  VII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

40. Informacija visuomenei apie Tarnybos veiklą, pasiekimus, tradicijas, pranešimai, kuriuos

remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia skelbti viešai, skelbiami Tarnybos interneto

svetainėje.

41. Nuostatai keičiami arba papildomi Savivaldybės ar Tarnybos direktoriaus iniciatyva, arba

pasikeitus bendriesiems nuostatų įforminimo reikalavimams. Nuostatų papildymus ar pakeitimus

tvirtina Savivaldybės taryba.

42. Savivaldybės taryba Tarnybą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko, vykdo Tarnybos

struktūros pertvarką vadovaudamasi Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

43. Tarnybos direktorius apie Savivaldybės tarybos sprendimą dėl Tarnybos

reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo, tipo pakeitimo, struktūros pertvarkos privalo pranešti

darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnyba privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbo

kodekse ir darbuotojų sutartyse numatytus įsipareigojimus darbuotojams.

________________________________
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