IREGIsl?UOTA

PATVIRTIN
Siauliq ra.jono savivaldybes tarybos
2017 m. birZelio 27 d, sprendimu Nr. 't-228

SIAUI,I[I R. AUKSTELKES MOKYKI,OS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
NTIOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1, Siauliq r. AukStelkes mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Siauliq r. Auk5telkes mokyklos-Jaugiafunkcio centro (toliau
- mokykla) teising
fortn4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 instilucii4 ir jos
kompetencij4, buveing, rnokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirli. mokymo kalb4 ir mokymo
lbrmas, veiklos teisini paglind4. sritis, rlSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykclomas Svieiimo
progralnas, mokynlosi pasiekimq jteisinimo dokumentq iSdavim4, mokyklos teises ir pareigas,

veiklos organizavimq ir valdvm4. savivald4. darbuotojq priemim4 j darb4, jq darbo apmokejirno
tvaritl] ir atestacij4. leSq Saltinius..iq nauclojinro tvark4 ir finansines veillos kontrolg, mokyklos
r,'ei l< los priczi[rii. rcorganizav imo. I i kvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokykios oficialusis pavadinimas - Siauliq r. AukStelkes mokykla-claugiafinkcis
cenlras. trumpasis pavadinirnas - AukStelkes mokykla-daugiafunkcis centras. Mokykla
iregistruota
.Turidiniq asrnenrl registre, kodas - 190059031.
3. Mokykla jsteigta 1944 m. sausio l4 d. !
4. Mokyklos teisine fbrma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes.
6. N4okyklos savininkas - Siauliq rajono savivaldybe, kodas 111105 174. adresas: Vilniaus
.^.^-;.

g.

l0r. /Oii / Slaullat.
7. N4okyklos savjninko teises

ir

suvivaldytres tarvba.

pareigas igyvendinanti institucija

-

Siauliu raiono

8. Molcyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprer-rdZia Lietuvos
Respubliltos biudZetiniq islaigq istatyme, kituose istatymuose ir 5iuose NtLostatuose ios
korlpe'tenci.j ai priskirtus klaus i nrus.
(). \4oklklos burcinc Parpariiq g.2.
80180 AukStelkc\s k.. SiaLrliLl kaimiSkoji senlunua.
.
Siauliq rtijonas. Moitr,lilos viesa infbrrnacija ir prane5imai sftelbianti n-roklklos intemeto svetaine'je
ytryil:. a u kqlglkLqa.uuqdrnl
10. Mok5,(los grupe - bendrojo ugdymo mokykla, koclas 3120.
1 1 . Mokyklos tipas
- pagrindine mokykla, kodas 3123.
1?.. Mokyklcs pagrindine paskirtis - pagrindines mokyklos tipo moky kl a- d au gi afun kc i s
ecntras, kodas i l 2l i 300,
13. Mokymo kalba

-

lie tuviq

14. Mok),mosi tbrtnos ir budai:
14.1. rnokl,mosi fbrmos - g.rupinio

ir pavienio rnoky,mosi;
14.'1. mokynlo pioceso organizavimo bldai individua]us. kasrlienis. nuotolinis.
savaranltiSkas.
15. MokykJa v.v-kdo:
i 5.1 . ikirnokyklinio ugdyrno program4;
I -5.2, prioSr-uol<yl<Iinio ugdymo pl.ogralra;

I-5.i. pradirrio ugdvmo program4;
i pakopos prograr.ll4;
I5,5 nelbrmaliojo vaikq ivietimo progfant4;
1 5.6. nefbrmaliojo suaugusirljq Sr,'ietimo program4.
15.4. pagrii'rclinio ugdyrno

./

16. Mokykla yra vie5asis.juridinis asmlro, turintis antspaud4, blank4, atsiskaitom4i4 ir kitas
s4skaitas I-ietuvos Resprlblikos iregistruotuose bankuose. atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos

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

II SKYRIUS
MOKYKLOS \/EIKLOS SRITYS IR RUsYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNI(CIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
17. Mokyklos veiklos

sritis

Svietimas, kodas 85.
18. Mokyklos Svietimo veiklos ru5ys:
18.1, pagrindine veiklos r05is - pagrindinis ugdymas I pakopa, kodas 85,31.10;
18.2. kitos Svietimo veiklos rfiSys:
1 f1.2.1 . ikin'rok1'fuiinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
18.2.2. prie5rnokyklinio amZiaus vaikll ugdymas. kodas 85. I 0.20;
18.2.3. pradinis ugdymas. kodas 85.20;
18.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.5. kultlrinis Svietimas, kodas 85.52;
18,2.6. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.7 . Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

I8.2.8. vaikrl dienos prieZiuros veikla.
19. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys: !
19.1. kitq maitinimo pasiaugLl teikimas, kodas 56.29;
19.2, nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo tufio nuoma

ir

eksploatavimas. kodas

68.20r
19,3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
19.4. bendnromenei teikiamq paslaugq uZtikrinimas, kodas 84.20;
19.5. kita pramogll ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29

i9.6. bibliotekLl. rluz,ie.f q ir kita kr,rltDrine veikla, kodas 91.0;
i9,7, sportine vcikla. prairogll ir poilsio organizavirno veikla, kodas 93:
19.8. khrybirre, mcnine ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
19.9, vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.10. kita veikla, neprieStaraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
20. Mokyklos veiklos tikslas - suteikti asmeniui dorines, sociokulturines ir piliel.ines
brandos pagrindus, bendrqll ra5tingum4, technologinio raStingumo pagrindus, ugdyti ktrybing4,
atsakinga pilieti, tautini s4moningum4. pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, igrjusi
bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, bDtinas tolesniam mokiniq mokymuisi. profesinei
karierai ir savalankiSkam gyvenimui.
21 . Mokyklos veiklos- uZdaviniai:
21.1. uZtikrinti ikinokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikrl ugdym4;
'21.2. uitikrinti kokybiSkq pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I pakopos programl]
1'1,kdvrna.
2.) .3. suclaryti s4ly,gas mokiniams igyti pradini ir pagrindinio ugdymo I pakopos
iSsiiavinimq bei gaLrli varlst;,bis ;rripal-intus iSsilavininro paZymejirnus;
2l .zl. sr-rdar'y'ti s4l1,gas mokiniarns nuolat tenkinti paZir-rimo ir saviraiSkos poreikius;
21 .5. teikti mokinianrs Sr,ietimo pagalb4;
21.6. LiZtihrinti sveik4, saugi4, uZkerlandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir
Zalingierns iprodiams aplink4:
21,'1. tlltikrinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo tEstinumq, paiengvinti vaiko
perejim4 nur-r ulldymosi Seirno.ie prie institucinio ugdyrno;

21.8. uZtikrinti darniq mokinio prigimtiniq galiq pletotE puosele.jant.jo dvasing kult[r4.
pilietiSkunr4, ugdant asmening, socialing, paZinimo bei kultlring kompetencijas, reikalingas
sekmingam iSkylandiq asmeninio bei socialinio gyvenimo klausimtl sprendimui;
21.9. fbrmuoti ir stiprinti socialinius mokiniq igDdZius;
21.10. padeti mokiniams iSsiugdyti komunikacinius gebejimus, igyti infornacines kultllros,
sr"rdaryti s4lygas gebejirnq tobulinimui, pagal Siandienos ir ateities aktualijas fbrmuoti nuostat4
mol<,vti s vi s4

gyvenim4;

'21.11. stiprinti rnok1,kl4. kaip vietos bendruomenes Svietimo, kultDros, tradicijq bei
vortybiniq nuostatq lorrnavin-ro Zidini;
21.12. puoseleti etnokult[r4, r-rgdyti mokiniq kultDrines saviraiSkos gebejimus.
22. Vykdydama pavestr"rs uZdavinius. mokykla:
22.1. rengia ir igyvendina pradir-rio ir pagrindinio ugdymo I pakopos, individualizuotq
pradinio ir pagrindir-rio ugdymo I pakopos. sveikos gyvensenos, socialiniq igldZiq, kulturinio,
spoltinio ugclyrr-ro programas ir uZtikrina geros kokybes Svietim4;
22.2. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis
bendrosiomis programomis, atsiZvelgdarna i vietos ir mokyklos bendruomenes reikmes, konkredius
mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq il paZangos
vcrtinjmo ugdyr-r.ro procese informacij4, pasiekimq tyrimq, mokyklos veiklos isivertinimo ir iSorinio
vrr rtininlo duomenis l<onkretina ir individualizuoj a ugdymo turini;
22.3. rengra neformaliojo vaikq Svietimo programas;
22.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo.jose sutartus isipareigojimus;
2?.5, atiieka mol<inio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, organizuoja
mokiniq, tulindirl specialiqjul ugdymosi poreikiLl.!ugdym4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
rninistlo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;
22.(t. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq orgamzacrjoms, skatinandioms rnokiniq
cloror,'ini. tautini, pilietini s4rnoningum4. patriotizm4, puoselejandioms kultfiring ir socialing brand4,
padedaniiorns tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;
22.7. teikia infblnracing. psichologing, socialinE pedagoginq. speciali4j4 pedagoginE,
speciali414 pagalb4, vykdo nrokiniq sveikatos prieZirir4. prof'esinj orientavimq. r,aiko minimalios
prieZitu:os priemones teises aktq nuslatyta tvarka;
22..8. organizuoia tevq (globejq, rlpintojrl) pageidavimu
(klubr.rs, bDrelius, popamokinE

jq mokamas papildomas

paslaugas

mokinitl prieZilrr4. pailgintas dienos grupes, stovyklas, ekskursijas ir

kita; teises aktq nustatyta tvarka;
22.9. stdaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacij4;
22.10. ui.tikrina higienos normas, teises aktu reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq
rnoky'mosi ir darbo aplink4;
22.11. kuria ugdyrno turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazq
'r,'adovauclamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;
22.12. \T,kdo ugdyrno pasiekimq patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose mokiniq ugdyrno
pasiekimq tvrimnose, vertina ir isivertina savo veikl4;
22.1 3 . organizuo.i a rnokini L1 maitinim4:
22.1 4. organizuo.la nrokir.iirl taisvataikj ir pramogas;
?-)..15 r,icSai slteIbia inlirlrlaci.jq apie rlokvl<ios veikl4;
).2,.16. atlie ka kitas istatynrLr ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
23. Mokiniams iSduodami rnokymosi pasiekimr-rs iteisinantys dokumentai l,ietuvos
Respubliltos Svietimo ir nrokslo ministro nustatyta tvarka.

III

SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
?-4. \,'[ckykla, jgylenclincianra
iurrkcijas. tuli tcisg:

jai

pavestus tiksl4

ir

uZdavinius, atlikdarna

jai

priskirlas

+

24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir rnokymosi modelius, metodus ir veiklos bhdus
uZtikrinandiurs kokybiSkq ugdym4(si);
24.2.bendradarbiar.rti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. Lieturuos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustaty'ta tvarka vykdyti Salies ir
tarptautinius Svietimo projektus bei programas;
24.4. teises aktq nustatyta tvarka jungtis j asociacijas ir dalyvauti.iq veikloje;
24.5, gauti parant4 L,ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.6. nustatyti teikiamrl Svictimo ar papildomq paslar-rgq kainas, ikainius ir tarifus tais
alvc.jais, kai l,ietr-rvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq
istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
LietLrvos Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas jgyvendinanti institucija;

24.7. sudaryti sutaltis sr"r juridiniais ir flziniais asmenimis del paslaugq teikimo, patalpq
ir kt.:
24.8. mokykla turi ir kitas teises, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos teises aktan:rs.
25, N,{okykla privalo LrZtikrinti geros kokybes Svietim4, sveik4 ir saugi4 aplink4,
LrZkerlandi4 keli4 patydiq. smurto. prievartos apraiSkoms bei Zalingiems
iprodianrs, higieno, .ro.-u,
atitinkandias r-rgdymo(si) s4lygas, atvirum4 vietos bendruomenei ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas
Lietuvos Respr-rblikos svietimo istatyme ir kituose teises aktuose.
rlLromos

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VAI,DYMAS
26" Vlokvklai vadovauja direktorius. skiriamas
rr.:ises aktLi uustat) ta tr arka.
2

i

pareigas konkurso

7, I\{oky klo s veiki a organ izr.toj arna pagal n-rokyklos

)-7 .1

di

bldu ir

rektoriaus patvirtint4

. slrttcgirti plarr4. kurianr ) ra pritarusios Mol<yltlos tary ba il

savivaldybes administracijos direktolius ar jo igaliotas asmuo;

27.2. metinj veiklos plan4. kuriarn yra pritarusi Mokyklos

ser' i valcl ybes acimini strac ij o s

cl

tar.v''ba

irektori us ar j o i galiotas asm uo ;

27.3, bendruosius ugd1,66 planus, suderintus su Mokyklos taryba
adm inistra c ij os direktoriumi ar j o i galiotu asmeniu.

atleidZiamas

:

Siauliq

rajontr

ir

Siauliq rajono

il

Siauliq

ra.jono

sa v ir,'al d1'bcrs

28. Mol<yklos clirektorius atlieka tokias funkciias:

28.l. tvirtina rnokyklos vidaus strukt[r4, mokyklos
ner,'

i

darbuoto.irl

pareigybir-1 s4ra54,

r'Sr'darnas nlrstatyto didZiausio leistino parei gybiq skaidiaus;

'28.2. uLtil<t'ina mokyklos tikslq ir uZdar,,iniq
igyvendinirnq;
2fi.3, {.ietr"n'os; I{espublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i
aileidzia i5 jo mokvl<los darrbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas,

darba il
tr iltiria.ju pareigybiu apraSynrus:

28.'i. priima

j

mokyklq mokinius Siauliq ra.jono savivaldybes larybos nustatyta

tr,'arka.

sudaro su.iais mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
28'5. vaclovaudamasis.f statymais ir kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklemis
nustelto rnokvklos darbuotojq ir mol<inii1 teises, pareigas ir atsakomybq;
28.6. sLrclerirtqs su Moltyklos tarvba, tvirtina rnokyklos darbo tvarkos taisykles;

28-7. sudaro mokiniams

ir

nrokyklos darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

r-larbu sqlygas:

28.8. or-eanizuoja

ir

koordirruoja rnokyklos veikl4 pavestoms funkcijorns atlikti,
ir verlina mokyklos veikl4, materialiniLrs ir intelektirrius

uZclavinian-rs igy'vendinti, analizuoja

isreklius;

28.9. leidZia isakyrlus, tikrina, kaip jie vykdomi;
28.10. sttdaro teises aktq nustatytas komisilas, darbo ir metodines grupes;
28.11 . sudaro n'rokyklos vardu sutar"tis. reilialingas rnoky,ftls5 tunkcijorns atlikti;
28.12. organiztro.ia mokyklos. clokunentq saugojir-n4 ir valcrl,rn4 teises aktu nllstat),ta
tvalka;

28.13. I-ietuvos Respublikos teises akttl nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turt4,
ir jais disponuoja, rtipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais.
iLZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
28.14. rhpir-rasi mokyklos darbuotojq prof'esiniu tobulejirnu, sudaro s4lygas kelti
kvaiifikaci.i4. sudaro galinrybes mokytojams ir kitierns pedagoginiams darbuotojams atestuotis ir
ot'ganizuoitr it1 atestacij4 l.ietr-rvos I{espublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.15. inici,iuo.ja r.noltyltlos savii,aldos institLrcijq suclarym4 ir skatina j11 veikl4;
28.16. kartu su Mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant Mokyklos pastattl ar Mokyklos
te ritori.jo.je statyti judriojo (mobiliojo) rysio stotis
istatymq nusratyta tvarka;
28.17. bendradarbiauja sLr mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,
rnokytojui ir rnokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis. vaiko teisir4 apsalrgos skyriumi ir kitomis institucijomis, clirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;
28.18. uZ rnokinio elgesio nonnll paZeidimus gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq
istatyme ir
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijose del poveikio priernoniq
taikymo netinkamai besielgiantiems mokininiams
28.19. Lietuvos Respublikos vaiko n-rinimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo nustatyta
tvarka kreipiasi i Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines
prieZir-rros prieuroniq vaiktri skyrimo;
28.20. imasi priernonir-1. kad laiku bhtq suteikta pagalba rnokiniui, kurio atZvilgiu buvo
panaudotas strltrtas. plievarta. seksualinis ar kito,kio pobDdZio iSnauclcrjimas, ir apie tai informuoja
su i nteresuttt:rs instituci j as;
28,21. rer-rgia mokyftles veiklos meting ataskait4 ir teikia.j4 Siauliq rajor-ro savivaiclybes
tarybai;
28.22. atstovauja mokyklai kitose jstaigose ir institucijose;
28.23. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustaty'tas funkcijas;
28.24. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti mokytojui,
atliekar-rdiarn funkcijas pagal igaliojim4.
29. Mokyklos direktoriui nesant mokykloje (ligos, komandiruodiq. atostogq metu ir
panaSiais atvejais).io funkcijas laikinai vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
30. N4okyklos direktorius atsako uL tai, kad mokykloje brltq laikomasi Lietuvos
Itespublikos istatymq ir kitq teises aktq. uZ demokratinf mokyklos valdym4, bendruomends
'arit1
infbnnavimq, informacijos apic mokyklos veikla skelbirn4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustat5,tq
tikslo ir uZcJaviniq ig,vvendinim4, mokyklos veiklos rezultatus, rL gerq ir veiksming4 uuiko
minir.nalios prieZi[ros priemoniq jgyvendinim4.
31. Ugdynlo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijll
Ciegirno l<lausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytoj q ir Syietirno pagalbls
specialistrl, kuriq veikla susijusi su r-ragrine.f amu klausimu, pasitar.imus,
leSas

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVAI,DA
3?-. Mokyklos taryba yra ar-rkSdiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti
Lnokiniams, tnokl'to.jams. tevams (globejams, rhpintojams) ir vietos bendruomenei, Mokyklos
taly'ba padeda demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti mokyllos lktualius klar-rsimus.
33. Mokyklos taryba sudaroma iS mokykloje nedirbandiq mokiniq tevq (globejq,
r'ltpintojr"l), mokytoju. mokiniq, Mokyklos tarybos nariq skaidiq ir jos veiklos kadencijos-trukmg
nustato mokyklos direktori trs.
34. I mokyklos taryb4 lygiomis dalimis tevus (globejus, rtrpintojus) deleguoja visuotinis
susirinkir.r.ias, mol<ytojus - rnol<yto.jr,1 taryba, l-8 klasiq mokinius -- mokiniq visuotinis susirinkimas.

o

35. Mokyklos tarybos poseclZiai kviediami ne rediau kaip du kar"tus per metus. Mokyklos
tarybos pirmininkas kviedia mokyklos tarybos posedZius. Jei jo nera, jgaliojimus iS l/3 i5rinktq
tarybos nariq gavgs tarybos narys" privalo suSar,rkti tarybos posedi, jei to riStu reikalauja ne ma'Ziau
kaip 113 iSrinktq tarlr[6. rrariq. I(artu su reil<alavin-ru pateikiarni svarstytini klausimai. Esant
bltinurnui. rnokyklos tetry$e. poscdZius gali inicijLroti ir mokyklos direktorius. Posedis teisetas..jei
.ianre dalyvaujet ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedy,je dalyvau.iandiijq
balsq dar-rgurna. Mokyklos direktorius (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) mokyllos'tarybls
poseclZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.
36. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu mokvklos tarvbos
posedyje.

37. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas:

ir jq igyvendinirno
priemoniq:
37,2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos
nuostatams. kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos
direktoriaus, svarsto mokyklos darbo tvarkos taisykles;
37.3. teikia siulymq rnokyklos direktoriui del mokyklos Nuostatq pakeitimo ar papildyn-ro,
rr-rokyklos vi daus strukt[ros tobr-r I ir-ri mo :
37.4. kolegialiai svalsto mokl,klos leSq naudojimo klausirnusl
37,5. iskiauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siDlvmu nrokr klos direktoriui
dcl nrok1,'k ios veiklos tobLrlinimo;
37.6. leikia si[lymus del mokyklos materialinio aprfipinimo. talkina formuojant mokyklos
niaterialinius" I'uransinius ir- intelektinius iStekliusl
37.7. svarsto mokytojq, mokiniq ir tevq (globe.jq, rlpiritojq) savivaldos institucijq ar
rnokvklos bendrttomenes naritl iniciatyvas ir teikia sirJlymus mokyklos direktoriui;
37.8' svarsto direktoriaus teikiamus ir kitus tuo metu aktualius mokyklos veiklos
organizavirno klatlsimus ir teikia siDlyrnus del mokyklos darbo tobulinimo, saugirl ugdymo ir darbo
s4l1,g11 sudaryrno;
37,9. s'arsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus,
38. Mokyk'los tarl'fes ntttarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams ir Siuose
Nrrostatuose nustalytai kompetencijai.
39. Mokvklos taryba LrL sa\1o veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito mokyhlos
bendruomenei.
37.1. teikia siulymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdavinir4

40, Mokl'tojrl talyba' nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija rnokyiojq
prol'esiniams ir ber-rdriesiems ugdynro kokybei uZtikrinti klausimams sprgsti. J4 sudaro
-ot yttls
c.lirektorir-rs. direktoriaus pavaduotojas ugdyrnui. visi mokykloje dirbaniys mokytojai, Svietimo
pagalb4 tc:ikiantvs specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese Jalyvaujantys
asnren)'S.

41. N4okvtojq tarybai vac'lovauja mokyklos direktorius.
42. Mokytojq tarybos.posedZius Saukia mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas. jeijame
dali'vau.ia du trecdaliai mokytojq tar,v-bos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balstt dauguma.
43. Mokyto.jq taryba atlieka tokias funkcijas:
4-?'1. planuoja ugdymo tulini. aptana mokiniq rnokymosi poreikius ir susitaria del
mokomqjq dalykq. dalykq moduliq, pasirc-nkamqjq clalykq galimos pasiulos;
43.2 atrenka. integrLroja ir derina dalykq mokymo turini;
43'3. susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomqjq clalykq planq rengino principq ir

t\/orKos:

4'\.4. patettka vadoveiius ir mokymo priemones. aptaria.jq naudojim4:
lvertina ugdymo
ntokinirl
sukauptq pat1,rim4;
ilroccse
43'-5 susitzlria del rnokirriil pasiekimLi ir paZangos veflinirno bficir,1:
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43.6. nrokytoiq tarybos nariai konsultuo.iasi tarpusavyje, taip pat su Svietino pagalbos
specialistais del specialiqiu poreikiq mokiniq r,rgdymo bendrosiose klasese, pedagoginiq problemq
sprendimo bDdtl ir darbo rretodil<os. dalyvauja vefiinant mokiniq pasiekimus, aplaria mokiniq
e lgesio..iul lanl<onrLuro gerinimo. mokyrnosi kr[virl optimalurno klausimus. dalijasi ger4ja patirtin-ri,
a;2talia l<valifikacijos tobulininro poreikius,.iuos derina su mokyklos veiklos tikslais, l<eidiasi
infbrnacija ir bendradarbiauja su kitq mokyklq rnetodinemis tarybomis, mokytojq tarybornis.
44. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktuose nustatytos kompetenci.jos
arba nokyklos direktoriaus teikian'rais klausimais.
45, Mokykloje r-ruolat veikia mokyklos rnokiniq savivaldos institucija - mokiniq komitetai.
Komitetai, kuriq nariai yra 1-8 klasiq mokiniai, sudaromi metams. Komitetq skaidius kintantis,
pliklauso nuo rnokyklos poreikiq. Mokiniai skirstosi j komitetus vadovaudamiesi savanori5kumo
principais. Mokiniq komitetai inicijuoia ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti
prevencines programas, teikia siulymq del ugdymo organizavimo, vaikq neformalioio Svietimo
programLl pletros. socialines veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant mokyklos
veikl4 reglamentuojandius dokumentus, svalsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del
instituci.ios rreiklos organizaviuro, demokratiniais rinl<imais i5renka narius I mokyklos taryb4.
46. Klases mokiniq tevr-1 (globejrl, rlpintojq) savivald4 sudaro visq tos klases mokiniq tevai
(globejai. r'Lipintojai). I(lasiq mokiniu tevq (globe\jq, rupinto.jq) sar,'ivaldos institucija aptaria sr"r
l<las<'is r,'itclovu klases rnoliiniut lankoLnumo. elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo.
inlbnnacijos gavimo zrpie vaikus klar,rsirnus, padecla organizuoti klases renginiurs, iSvykas. kurli
edukacing aplink4. vykdyti profesini orientavim4, teikia sifilymus mokyklos tarybai ir direl<toriui.
47. Mokinirl ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
rnokiniams ir j14 tevams (globejams, rtpintojamts) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali
urganizuoli klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos institucijq vadovq
pa:,itarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JIJ DARBO APN{OI(E.IIMO
TVARKA IR ATESTACIJA
clarbo

48. Darbuotojai j darb4 mokykloje priimami
l<odekso ir l<itt1 teises ak1r.1 nustatyta tvarka.
;19. N,lol<yklos ciarbuoto.jams uZ darb4 mokorna

ir

atleidZiami i5

jo

L,ietuvos Respublikos

l.ietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teisds

iik Iu nr-tslitt),til tvarka.

50. Mokyl<los direktorius, jo pavaduoto.jas ugdvmui. mokytojai bei Svietimo pagalb4
teikiantls specialistai atestr"rojasi ir kvaiifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
nrinisllo nusraL\ La tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKI-OS TURI'AS, LESOS, Jt/ NAUDOJIMO TVARKA,
F'INANSI]\ES VEIKI-OS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

rraLrdo.ja

51. Mok-vkla patikejimo ar kita teise perduot4 Siauliq rajono savivaldybes tur14 r,aldo,
disponuo-ia juo pagal istatymus Siauliq rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta

il

tl'erka.
52. N{okyklos leios:
52.1. valstybes biudZeto specialirllLl tiksliniq dotaciiq Siaulirl ra.iono savivaldybes biudZetui
skiltos lcSos ir Siar,rliq rajono savivald)bcrs bir-rcl2eto leSos. skiriamos pagal patvirlintas s4ntatas;
52.2, mohl'klos pajanros uZ tcikiamas paslaugas;
52.-1. lbndu. organizacijq, kitu juridirriq ir flzinir.r asmenll dor,'ernotos ar kitaip teisetais
bucais pcrtlLrotos lcios, tikslines pasl<irties lesos pagal pavedimusl
52.4. kiros teisetu br-idr,r ievtoS IeSos.
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53. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
54. Mokyklos buhalteling apskaitq organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.
55. Mokyklos flnansine veikla kontroliuo.iama teises aktq nustatyta tvarka.
56. Mokyklos veiklos prieZiurq atlieka Siauliq ra.jono savivaldybe ir Siauliq rajono
savivaldybes vykdornoji institucija, prireikus pasitelkiami iSoriniai vertintojai.
57. Mokykla gali b[ti paramos gaveja. Paramos leSos naudojamos I-ietuvos Respublikos
jstatynrq numatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
58. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
59. Mokyklos interneto svetaineje ir kitose visuomenes infbrmavimo priemonese
skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jq

pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4,
svarbiausius mokyklos iSorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenes tradicijas,
pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. Vie5i prane5imai skelbiami viename i5 vietiniq ir
vienarne i5 respubliki niq spaudiniLl.

60. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Siauliq rajono savivaldybes
taryba. pritarus mokyklos tarybai.
61. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Siauliq rajono savivalclybes tarybos, Siauliq
rajono savivaldybes vykdomosios institucijosl mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos
iniciatyva.
62. Mokykla registruo.jama teises aktq nustalytatvarka.
63. N,lok,vkla reorganizLtolama, likviduojama ar peftvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

PRITARTA
SiaLrliq r. Auk5telkes mokyklos tarybos
2017 m. geguZes 31 d. protokoliniu nutarimu
(prolokolas Nr. MT-3)
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