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Taurages raj ono savivaldybes tarybos
2018 m. gruodZio 19 d. sprendimuNr. 1-421

TAURAGE S L OPSELIO-DARZELrO,,i,V AIGZ,DUTE *
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taurages lop5elio-darLelio ,,Zvaigidttt6" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Taurages lop5elio-darZ elio ,,LvaigL&fie* (toliau - mokykla) teising form4, priklausomybg, savinink4,

savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 instituclj4, buveinE, mokyklos grupg, tip4, pagrinding

paskirti, mokymo kalbas, ugdymo formas ir budus, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, istaigos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq

priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir

'v finansines veiklos kontrolg, rcorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Oficialus mokyklos pavadinimas - Taurages lop5elis-darLelis ,,ZvaigZdutd", trumpasis

mokyklos pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Zvaig1dtte". Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq

registre, kodas -19045697 6.

3. Lop5elio-darZelio ,,LvaigLdute" lsteigimo data ir veiklos pradhia 1977 m.liepos 1 d.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga, kodas 950.

5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla, kodas 20.

6. Mokyklos savininkas - Taurages rajono savivaldybe, identifikavimo kodas - llll074l0,
Respubliko s g. 2, LT -7 225 5, Taurage.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas iglvendinanti institucija - Taurages rajono

savivaldybes taryba, Respubliko s g. 2, 7 225 5, Taurage. Savivaldybes taryba:

7 .l . tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;

7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidLiabiudZetines istaigos vadov4;
\-' 

7.3. priimasprendim4 del biudZetines istaigos buveinds pakeitimo;

7.4. priima sprendim4 del biudZetines istaigos reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendim4 del biudZetines istaigos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.6. sprendZia kitus istatymuose ir biudZetines istaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus

klausimus.

8. Mokyklos veiklos koordinatorius - Taurages rajono savivaldybes administracijos Svietimo

skyrius.

9. Mokyklos buveine - Moksleiviq aleja 7,LT-72279 Taurage.

10. Mokyklos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3111.

11. Mokyklos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.

12. Mokyklos pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis,

kodas 3TT14102.

13. Mokyrno kalba - lietuviq, kodas lit
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14. Mokymo forma - grupine, mokymo organizavimo bldas - kasdienis;

15. Vykdomos Svietimo programos:

- ikimokyklinio ugdymo programa;

- prie5mokyklinio ugdymo programa.

1 6. Mokyklos finansavimo Saltiniai:

16.1. savivaldybes biudZetas, kodas 2;

16.2. parama, kodas 9.

17. Mokyklayra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqjq ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindZia Lietuvos

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais

nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDA\INIAI, FUNKCIJOS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

19. Mokyklos Svietimo veiklos ruSys:

19.1. Pagrindine veiklos ruSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10.

19.2. Kitos Svietimo veiklos ruSys:

19.2.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

19.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51 ;

19.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

19.2.5. Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

19.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

19.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

19.3'.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3.3. gydytojq specialistq veikla, kodas 86.22;

19.3.4. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas 86.90;

19.3.5. vaikq dienos prieZi[ros veikla, kodas 88.91.

20. Lop5elio-darZelio veiklos tikslai:

20.1. teikia kokybi5k4, orientuot4 i vaiko poreikius ugdym4(si);

20.2. puoseleja visas vaiko galias (intelektualines, emocines, valios, fizines ), lemiandias

asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg;

20.3. skatina atskleisti ir ugdl.ti vaiko ivairius gebejimus, puoseleti individualybg,

savarankiSkum4, iniciatyv4, kurybi5kumq;

20.4. padeda vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes, sudaro palankias s4lygas perimti

tautos dvasines kultlros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius).

21. LopSelio-darZelio veiklos uZdaviniai:
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21.1. sudaro s4lygas kiekvienam vaikui nuolat tenkinti paZinimo poreikius ir skatina

tobulejimq;

21.2. Ladina vaikq ktrybingumq, atsilvelgia ikiekvieno polinkius ir gebejimus;

21.3. tenkina vaikq savirai5kos poreikius, puoseleja dvasines vertybes, tauting savimong;

21.4. vaiko ugdym4 grindiia pilieti5kumo, humani5kumo, demokratiSkumo, atsinaujinimo

principais;

21.5. vykdo prie5mokyklinio ugdymo program4, uZtikrina ikimokyklinio ir pradinio ugdymo

tgstinum4;

21 .6. teikia vaikams reikiam4 pagalbq;

21.7. virlkina sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.

22. Y ykdy dama j ai pave stus uZdavinius, I stai ga :

22.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis,

atsiZvelgdama i rajono ir istaigos bendruomenes reikmes, taip pat vaikq poreikius ir interesus,

konkretina ir individualiruojaugdymo turini;

22.2.vykdo ikimokyklinio irpriesmokyklinio ugdymo bei rengiakitas vaikq arrLit4, asmenines

jq ypatybes, atitinkandias individualizuotas ugdymo programas;

22.3. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqii ugdym4 teises aktq

nustatyta tvarka;

22.4. vykdo ugdymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina kokybi5k4 Svietim4;

22.5. dalyvauja vaikq ugdymo(si) pasiekimq tyrimuose;

22.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4 pedagoging,

speciali4j4 pagalbE, alerginiq ligq prevencijos ir reabilitacijos paslaugas, uZtil<rina vaikq sveikatos

prieLirxE;

22.7. organizuoja tevq (kitq teisetq vaikq atstovq) pageidavimu mokamas papildomas

paslaugas teises aktq nustatyta tvarka;

22.8. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerqapatirtimi;

22.9.'rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams, kuria mokom4sias priemones;

22.T0. bendradarbiauja su pedagogq kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja

seminarus, diskusij as, Taurages raj ono konferencij as;

22.11. priima pedagogq rengimo institucijq studentus praktikai;

22.12. bendradarbiauja su Ziniasklaida ir kitomis Svietimo, mokslo institucijomis;

2z.l3.uZtikrina sveik4, saugi4mokymo(si) ir darbo aplink4, draudhiamokykloje vartoti tabakq,

alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti jomis, platinti Sia tema nelegali4 literatur4,

spaudinius, vykdo prevencing veikl4, riboja pa5aliniq asmeil+ patekimE i mokykl4;

22.14. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazq ir edukacines aplinkas;

22.1 5 . organizuoj a vaikq maitinim4 mokykloj e;

22.16. viesai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka, organizuoja

tevq Svietim4;

22.17. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
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III. MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

23. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdarna jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:

23.1. pari*ti ugdymo metodus ir ugdymo(si) bfldus;

23 .2. kvrti naujus ugdymo(si) modelius;

23.3.bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

23.4. vykdWi miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

23.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

23.6. gauti paranrq ir naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

24. Mokykla, vykdydamajai paskirtas funkcijas, privalo:

24.1. \Ztlkcinti Svietimo kokybg ir mokiniq saugumQ ugdymo proceso metu;

24.2. svprantamai ir ai5kiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikti ugdymo turinf;
24.3. sudaryti mokiniams higienos nornas atitinkandias ugdymosi s4lygas;

24.4. laikyis mokytojo etikos normq;

24.5 . mpinti s pedago gq kvalifi kacij o s tobulinimu.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

2 5. Mokyklos veikla organizuoj ama vadovauj antis :

25.1. direktoriaus lsakymu patvirtintu mokyklos strateginiu planu, kuris yra suderinamas su

mokyklos taryba (toliau - taryba) ir savininko teises ir pareigas iglvendinandia institucija ar jos

igaliotu asmeniu.

25.2. direktoriaus patvirtintu mokyklos metiniu veiklos planu, kuriam yra pritarusitaryba;

25.3. direktoriaus patvirtintu mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa, kuriai 1,ra pritarusi

mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos igaliotas asmuo.

26. Mokyklai vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso bfldu i pareigas penkeriems metams

skiria ir i5 jq atleidLia Savivaldybes taryba. Mokyklos direktorius yra atskaitingas ir tiesiogiai
pavaldus Savivaldybes tarybai.

27 . Direktoriaus funkcij os :

27.1. vadovauja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, kitq Svietimo programq

rengimui, j as tvirtina, vadovauj a j q igyvendinimui;
27.2. suderings su savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija ar jo igaliotu asmeniu,

tvirtina mokyklos vidaus struktur4;

27.3. nustato mokyklos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojq, strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

27.4. skiria ir atleidLia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq s4ra54, pareigybiq apraSymus,

pareigines algos pastoviosios dalies koeficientus, bei kintamEj4 dali, skatina ir skiria drausmines

nuobaudas, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktq nustatytatvarka;
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27.5. rustato direktoriaus pavaduotojams metines veiklos uZduotis ir atlieka jq veiklos

vertinimo proced[ras Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

27.6. prlima vaikus savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos nustatyta tvarka ir
sudaro ugdymo sutartis;

26.7. kiekvienais metais teikia Mokyklos tarybai svarstlti bei vieSai paskelbia savo metq

veiklos ataskait4 Svietimo ir mokslo ministro nustatl.ta tvarka.

27.8. suderings su taryba, tvirtina mokyklos darbo ir vidaus tvarkos taisykles, kuriose nustato

vaikq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakomybg;

27.9. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir
darbo sqlygas;

27.10. organizuoja mokyklos veiklos isivertinim4, rupinasi materialiniais, intelektiniais,

finansiniais ir informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq valdyrn4 ir naudojim4;

27.ll.leidiia isakymus ir kontroliuoja jq vykdym+;

27 .12. sudaro teises aktq nustaQrtas komisijas, darbo ir metodines grupes;

27 .13. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijai kelti;

27.T4. organizuoja pedagoginiq darbuotojq metoding veikl4, atestacij4 Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro nustaty.ta tvarka;

27 .15. sudaro mokyklos vardu sutartis;

27.16. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4;

27.17. valdo, naudoja mokyklos turt4, le5as ir jomis disponuoja teises aktq nustatyta tvarka,

vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo, racionalumo, vieSosios teises principais;

27.18. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

27.19. bendradarbiauja su vaikq tevais (kitais teisetais vaiko atstovais), pagalbq mokiniui,

mokyojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

27 .20. atstovauj a mokyklai kitose institucij ose ;

27.21. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams,

strukturiniq padaliniq vadovams.

27.22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.

28. Mokyklos direktorius atsako uZ:

28.T. bfudLeto asignavimq valdym4, vykdo paskesni4j4 finansq kontrolg ir atsako uZ vis4

mokyklos veikl4;

28.2. mokyklos veikl4 ir jos rezultatus;

28.3. Lietuvos Respublikos istatyrnq ir kitq teises aktq laikym4si, tinkam4 funkcijq atlikim4;

28.4. demokratini mokyklos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomends nariq

informavim4;

28.5. asmens duomenq teising apsaug4.

29.U2 Siq nuostatq 26 punkte iSvardytq funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4 direktoriui

gali blti taikoma drausmine ar kitokia atsakomybe teises aktq nustatyta tvarka.
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30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, strukturiniq padaliniq vadovai,

kurie:

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del mokyklos veiklos pletros;

30.2. teikia sitlymus del mokyklos metinio veiklos plano, mokyklos struktiiros, nuostatq

pakeitimq;

30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims pagal pareigybiq

apra5ymus;

31. Ugdymo turinio formavimo ir

direktorius gali organizuoti mokyojq ir
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

32. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine grupe. Metodines grupes

veikl4 koordinuoja pavaduotojas ugdymui. Kartu su metodine grupe mokykloje veikia Vaiko gerovds

komisij a, mo$tojq atestacij os komisij a.

V. MOKYKLOS SAVIYALDA

33. Mokyklos taryba (toliau - taryba) yra auk5diausioji mokyklos savivaldos institucija,

renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokyojus, aptarnaujanti personal4, tdvus (kitus teisetus

vaiko atstovus) demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti mokyklai aktualius klausimus,

atstovauti direktoriui teisetiems mokyklos interesams.

34. Tarybq sudaro 9 nariai. Du tenrs (kitus teisetus vaiko atstovus) deleguoja tevq taryba,

penkis pedagogus ar administracijos darbuotojus ir du aptarnaujandio personalo atstolus - visuotinis

darbuotoj q susirinkimas.

35. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame

tarybos posedyje. Mokyklos direktorius negali blti tarybos pirmininku.

36. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus

pirmininkab informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios.

37. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip keturis kartus per metus. Prireikus gali bDti

su5auktas neeilinis tarybos posedis. I posedZius gali blti kviediami mokyklos remejai, socialiniai

partneriai lop5elio-darZelio vadovai, buhalteris ir kiti su svarstomu klausimu susijg asmenys.

38. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maiiaukaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami

tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei neprie5taratjateises aktams.

39. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos

bendruomenes nariams.

40. Tarybos nariu asmuo gali bflti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tarybos nario

igaliojimai nutrlksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigq del sveikatos

b[kles, atsistatydina, pripalistamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario

pareigomis. Naujas tarybos narys paskiriamas atitinkamai tevq tarybos arba visuotinio darbuotojq

susirinkimo sifilymu.

4l.Taryba:

ugdymo proceso organizavimo klausimais mokyklos

pagalbos mokiniui specialistq, kuriq veikla susijusi su
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41.1. ivertina Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir sprendim4 del direktoriaus

ivertinimo pateikia Savivaldybes tarybai Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

41.2. teikia siulymus de1 mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;

41.3. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo ir vidaus tvarkos

taisyklems, kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos

direktoriaus;

41.4. teikia si[lymus mokyklos direktoriui del mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

mokyklos vidaus struktflros tobulinimo;

41.5. iSklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifilymus mokyklos direktoriui del

veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo s4lygq sudarymo;

41.6. teikia sifllymus Taurages rajono savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai,

mokyklos direktoriui del materialinio aprupinimo, le5q panaudojimo;

41.7. svarsto mokyklos pedagogq, tdvq (kitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos institucijq ar

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifilymus mokyklos direktoriui;

41.8. teikia si[lymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

41.9. deleguoja atstovus iMo$tojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus psichologus)

atestacijos ir vie5o konkurso mokyklos direktoriaus pareigoms eiti komisijas;

41.10. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.

42. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus

pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZilros bei Svietimo

pagalb4teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

43. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Pirmame mokytojq tarybos posedyje

atviru balsavimu i5renkamas sekretorius.

44. Posddliai orgarizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rediau kaip

.- vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali bfti su5auktas neeilinis posedis. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai t4 dien4 dirbandiq tarybos nariq.

45. PosedZius Saukia mokytojq tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios. I
Mokytojq tarybos posedZius pagal poreiki gali buti kviediami kitq savivaldos institucijq

atstovai.

46. Mokyojq tarybos nutarimai priimami dallvaujandiq mokytojq tarybos nariq balsq

dauguma.

47. Mokltojq taryba:

47.1. svarsto ugdymo programq igyvendinim4, optimalq ugdymo sElygU sudarym4, ugdymo

turinio atnaujinim4, vaikq ugdymosi rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo b[dus;

47.2. teikia si[lymus del mokyklos metines veiklos programos, ugdymo programq

fgyvendinimo, vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo

tobulinimo;
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47.3. sprendZia vaikq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, saugos

klausimus;

47.4. deleguoja atstours i taryb4, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSskyrus

psicholo gus) atestacij os komisij 4;

47.5. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.

48. Mokykloje veikia grupiq tevq komitetai.

49. Grupes ter,q komitet4 sudaro 3-5 nariai vieneriems metams i5rinkti mokslo metq pradZioje

grupes tevq (kitq teisetq vaiko atstol'q) susirinkimo dauguma.

50. Tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka pirminink4, kuris Saukia posedZius svarstyti

parengtus klausimus ir apie posedZiq laik4 informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio

pradZios.

51. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai tevq komiteto nariq.

Nutarimai priimami komiteto posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei

v neprie5tarauja teises aktams.

52. Tevq komiteto nario igaliojimai nutrtksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali

eiti savo pareigq del sveikatos b[kles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys

nesuderinamas su tdl'q komiteto nario pareigomis.

53. Grupes tevq komitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq (kitq

vaiko teisetq atstovq) susirinkimui.

54. Grupes tevq komitetas:

54.1. aptaria su grupes aukletoju vaikq lankomumo, elgesio ir pasiekimq, saugumo, maitinimo

ir kitus ugdymo(si) klausimus;

54.2. padeda organizuoti grupes renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4;

54.3. deleguoja atstovus itevq tarybq;

54.4. inicijuoja paramos mokyklai teikim4;

54. 5.' teikia sillymus tarybai ir direktoriui.

55. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis i
ivairiq interesq grupiq (pedagogq, ter.r1 ar kitq teisetq vaiko atstovq) asociacijas, orgarizaciias,

sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas.

56. Darbo tarybos, profesines s4jungos veikl4 mokykloje reglamentuoja fstatymai.

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

57. Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

58. Mokyklos darbuotojams uL darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq nustatyta tvarka.

Knniia tikra'e/
V
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59. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai,

pedagogai ir Svietimo pagalbq teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

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

60. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo

istatymq nustatyta tvarka.

61. Mokyklos le5os:

61.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir
Taurages rajono savivaldybes biudZeto 1d5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

61.2. pqamos uZ teikiamas paslaugas;

61.3. fondq, orgarizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais

perduotos 1d5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

61.4. kitos teisetu budu fgytos leSos.

62. Mokyklos le5os ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rupestingai, siekiant

uZtikrinti visuomenes interesq tenkinim4, maksimali4 naud4 visuomenei. Turtas tausojamas,

ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. LeSos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

63. Mokykla buhaltering apskaitq orgarizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.

64. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatl.ta tvarka.

65. Mokyklos veiklos prieZi[r4 atlieka jos savininkas.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Mokykla turi interneto svetaing http://www.zvaigzdute.info/, atitinkandi4 teises aktq

.v nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami:

66.1. struktura ir kontaktai;

66.2. frnansines btkles ataskaitos;

66.3. veiklos dokumentai ir kt.

67. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Taurages rajono savivaldybes

taryba ar jos igaliota institucija.

68. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, mokyklos direktoriaus ar

mokyklos tarybos iniciatyva.

69. Mokykla registruojama teisds aktq nustatyta tvarka.

70. Mokykla reorganizuojarna,likviduojama ar pertvarkoma teisds aktq nustatlta tvarka.

Kopija fikra-FJ 
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