TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL TAURAGĖS R. BALTRUŠAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
REORGANIZAVIMO, TAURAGĖS R. BALTRUŠAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR
TAURAGĖS R. GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠO BEI TAURAGĖS R. GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ
PATVIRTINIMO
2013 m. balandžio 24 d. Nr. 1-670
Tauragė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 551049; 2008, Nr. 113-4290, 2012, Nr. 136-6958) 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1
dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95, 2.96 straipsniais,
2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804) 44 straipsnio 1, 2
ir 4 dalimis, 58 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995,
Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699) 6 ir 14 straipsniais, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo
programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869, 2012, Nr. 70-3604), Tauragės rajono
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros
pertvarkymo plano pakeitimu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio
10 d. sprendimu Nr. 1-660, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1.

Reorganizuoti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinę

mokyklą, prijungiant ją prie Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos kaip pradinio ugdymo
skyrių.
2.

Patvirtinti pridedamus:

2.1. Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Gaurės pagrindinės
mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašą;
2.2. Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatus.
3.

Įpareigoti:

3.1. Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos direktorių teisės aktų nustatyta tvarka
įregistruoti Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatus VĮ Registrų centro Tauragės filiale
iki 2013 m. rugsėjo 1 d.;
3.2. Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorių teisės aktų nustatyta
tvarka išregistruoti Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinę mokyklą VĮ Registrų centro Tauragės filiale
iki 2013 m. rugpjūčio 31 d.

4. Pripažinti netekusiais galios nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. Tauragės rajono
savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 14 d. sprendimo Nr. 1-496 „Dėl Tauragės ,,Šaltinio“,
Martyno Mažvydo, Jovarų, ,,Aušros“, Tauragės r. Tarailių, Adakavo, Gaurės, Baltrušaičių,
Lauksargių, Lomių, Pagramančio ir Sartininkų pagrindinių mokyklų nuostatų patvirtinimo“ 8 ir 12
priedus.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Pranas Petrošius

Administracijos direktorius

Juridinio ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė

Algirdas Mosėjus

Lilija Tranelienė

Parengė

Kalbos tvarkytoja

Egidijus Šteimantas
Švietimo skyriaus vedėjas

Danutė Šimanauskienė

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 24d. sprendimu Nr. 1-670
TAURAGĖS R. BALTRUŠAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IR TAURAGĖS R.
GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos ir Tauragės r. Gaurės pagrindinės
mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato Tauragės r. Baltrušaičių
pagrindinės mokyklos (toliau – Baltrušaičių pagrindinė mokykla) reorganizavimo prijungiant prie
Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos (toliau – Gaurės pagrindinė mokykla) tvarką. Šis Aprašas
parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais galiojančiais teisės aktais.
II. REORGANIZUOJAMŲ JURIDINIŲ ASMENŲ DUOMENYS
1. Reorganizuojamo juridinio asmens pavadinimas – Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinė
mokykla:
2.1. buveinė – Baltrušaičių k., Liepų g. 9, Gaurės sen., LT 72361 Tauragės r. sav.;
2.2. įstaigos kodas – 190460483;
2.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
2.4. registras –VĮ Registrų centro Tauragės filialas.
3. Reorganizavime dalyvaujančio juridinio asmens pavadinimas – Tauragės r. Gaurės
pagrindinė mokykla:
3.1. buveinė – Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., LT 73111, Tauragės r. Sav.;
3.2. įstaigos kodas – 190469475;
3.3. teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga;
3.4. registras – VĮ Registrų centro Tauragės filialas.
III. REORGANIZAVIMO BŪDAS, TIKSLAS
4. Baltrušaičių pagrindinė mokykla reorganizuojama prijungiant ją prie Gaurės
pagrindinės mokyklos kaip pradinio ugdymo skyrių. Reorganizavimas vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Tauragės rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkymo
plano pakeitimu, patvirtintu Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 10 d.
sprendimu Nr.1-1-660.
5. Reorganizavimo tikslas – plėtoti geros kokybės švietimą Tauragės rajono
savivaldybėje, sukuriant darniai veikiantį, nuolat atsinaujinantį, švietimo programų įvairovę ir
prieinamumą užtikrinantį mokyklų tinklą už savivaldybei pakeliamą kainą.
IV. REORGANIZUOJAMO JURIDINIO ASMENS IR TĘSIANČIO VEIKLĄ
PO REORGANIZAVIMO JURIDINIO ASMENS FUNKCIJOS

6. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos ir Gaurės pagrindinės mokyklos direktoriai šį
Aprašą skelbia teisės aktų nustatyta tvarka. Šis Aprašas taip pat skelbiamas Tauragės rajono
savivaldybės interneto svetainėje.
7. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos ir Gaurės pagrindinės mokyklos direktoriai šį
Aprašą ne vėliau kaip pirmą jo viešo paskelbimo apie parengimą dieną, pateikia VĮ Registrų centro
Tauragės filialui.
8. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorius įpareigojamas informuoti visus
kreditorius raštu apie įstaigos reorganizavimą ir reorganizavimo sąlygų sudarymą.
9. Nuo viešo paskelbimo apie Aprašo parengimą dienos Baltrušaičių pagrindinė mokykla
įgyja reorganizuojamos mokyklos statusą, o Gaurės pagrindinė mokykla – dalyvaujančios
reorganizavime mokyklos statusą.
10. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka apie
mokyklos reorganizavimą raštu praneša kiekvienam mokyklos mokiniui.
11. Gaurės pagrindinės mokyklos direktorius iki 2013 m. birželio 1 d. sudaro ir patvirtina
Gaurės pagrindinės mokyklos pareigybių sąrašą, įsigaliosiantį 2013-09-01, neviršydamas Tauragės
rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
12. Gaurės pagrindinės mokyklos direktoriui, sudarius ir patvirtinus Gaurės pagrindinės
mokyklos pareigybių sąrašą, abiejų mokyklų direktoriai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos
teisės aktais, įspėja darbuotojus apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo, jei jiems
nėra pasiūlytos pareigos pagal patvirtintą Gaurės pagrindinės mokyklos pareigybių sąrašą.
13. Baltrušaičių pagrindinei mokyklai, įgijus reorganizuojamos mokyklos statusą,
Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorius, tik suderinęs su Gaurės pagrindinės mokyklos
direktoriumi, turi teisę priimti į darbą naujus darbuotojus, sudaryti su jais darbo bei kitas sutartis.
14. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka,
įspėja Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorių apie darbo sąlygų pasikeitimą ar apie atleidimą,
nesutikus dirbti pakeistomis darbo sąlygomis nuo 2013-09-01.
15. Iki 2013-08-31 teisės aktų nustatyta tvarka Baltrušaičių pagrindinė mokykla
išregistruojama VĮ Registrų centro Tauragės filiale.
16. Iki 2013-08-31 teisės aktų nustatyta tvarka VĮ Registrų centro Tauragės filialui
pateikiami registruoti pakeisti Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatai.
17. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš Baltrušaičių pagrindinės
mokyklos ir Gaurės pagrindinės mokyklos patvirtintų biudžetinių asignavimų.
V. TURTO VERTINIMAS IR INVENTORIZAVIMO TVARKA
18. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktoriui pavedama inventorizuoti patikėjimo
teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį bei trumpalaikį turtą, dalyvaujant
Gaurės pagrindinės mokyklos materialiai atsakingam asmeniui. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos
direktorius iki 2013 m. rugpjūčio 10 d. pateikia Gaurės pagrindinei mokyklai vieną inventorizavimo
aprašo egzempliorių.

19. 2013 m. liepos 31 d. duomenimis inventorizuotas Baltrušaičių pagrindinės mokyklos
ilgalaikis materialusis ir nematerialusis bei trumpalaikis turtas, archyvas, informacija apie
įformintus bendruosius dokumentus, išskyrus buhalterinės apskaitos, teisės aktų nustatyta tvarka
perduodami Gaurės pagrindinei mokyklai.
20. Perdavimo–priėmimo aktus iki 2013 m. rugpjūčio 31 d. pasirašo Baltrušaičių
pagrindinės mokyklos direktorius, vyriausiasis buhalteris ir už mokyklos turtą materialiai atsakingas
asmuo bei Gaurės pagrindinės mokyklos direktorius, vyriausiasis buhalteris ir už mokyklos turtą
materialiai atsakingas asmuo.
21. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus
perima Gaurės pagrindinė mokykla. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo ir
priėmimo aktą pasirašo Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorius ir Gaurės pagrindinės
mokyklos direktorius.
22. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos pastatas, esantis Liepų g. 9, Baltrušaičių k., Gaurės
sen., LT 72361 Tauragės r. sav., Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu perduodamas
valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybės administracijos
Gaurės seniūnijai.
VI. JURIDINIO ASMENS PASIBAIGIMO MOMENTAS BEI TEISIŲ
IR PAREIGŲ PERĖJIMAS TĘSIANČIAM VEIKLĄ PO REORGANIZAVIMO
JURIDINIAM ASMENIUI
22. Baltrušaičių pagrindinė mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos
išregistravimo VĮ Registrų centro Tauragės filiale dienos.
23. Nuo Baltrušaičių pagrindinės mokyklos išregistravimo VĮ Registrų centro Tauragės
filiale dienos visos Baltrušaičių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos teisės aktų nustatyta tvarka
pereina Gaurės pagrindinei mokyklai, kurios savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, savininko
teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono savivaldybės taryba.
24. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos teisės ir pareigos pagal mokymosi ir ugdymosi
sutartis pereina Gaurės pagrindinei mokyklai nuo Baltrušaičių pagrindinės mokyklos išregistravimo
VĮ Registrų centro Tauragės filiale dienos.
25. Po reorganizavimo veiksiančios Gaurės pagrindinės mokyklos pakeistus nuostatus,
suderintus su mokyklos taryba, Gaurės pagrindinės mokyklos direktorius pateikia tvirtinti
Savivaldybės tarybai.
26. Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatai registruojami VĮ Registrų centro Tauragės
filiale.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
27. Pasirašius turto perdavimo–priėmimo aktus Baltrušaičių pagrindinės mokyklos
antspaudas ir spaudai sunaikinami įstatymų nustatyta tvarka.
Tauragės r. Baltrušaičių pagrindinės mokyklos direktorė

Lilija Tamašauskienė

Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos direktorius

Kęstutis Makauskas

PATVIRTINTA
Tauragės rajono savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio d. sprendimu Nr.

TAURAGĖS R. GAURĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
NUOSTATAI
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja
Tauragės r. Gaurės pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę,
savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą,
pagrindinę paskirtį, veiklos sritis ir rūšis, tikslus, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus
įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, mokyklos veiklos organizavimą ir
valdymą, mokyklos savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir
atestaciją, mokyklos turto ir lėšų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos
priežiūrą.
2. Oficialus mokyklos pavadinimas – Tauragės r. Gaurės pagrindinė mokykla. Trumpasis
pavadinimas – Gaurės pagrindinė mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre. Kodas
– 190469475.
3. Mokykla įsteigta 1912 metais.
4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla.
6. Mokyklos savininkas – Tauragės rajono savivaldybė, kodas 188737457, adresas:
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tauragės rajono
savivaldybės taryba.
8. Savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimai įforminami raštu.
Savivaldybės taryba:
8.1. tvirtina mokyklos nuostatus;
8.2. priima į pareigas ir atleidžia iš jų mokyklos vadovą;
8.3. priima sprendimą dėl mokyklos buveinės pakeitimo;
8.4. priima sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo;
8.5. priima sprendimą dėl mokyklos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
8.6. sprendžia kitus įstatymuose ir mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.
9. Mokyklos buveinė – Gėlių g. 4, Gaurės mstl., Gaurės sen., LT-73111 Tauragės r. sav.
10. Mokyklos skyriai:
10.1. Baltrušaičių pradinio ugdymo skyrius. Skyriaus buveinė – Liepų g. 9, Baltrušaičių k.,
Gaurės sen., LT 72361 Tauragės r. sav.
10.2. Eičių pradinio ugdymo skyrius, buveinė – Mokyklos g. 10, Eičių k., Gaurės sen., LT
46475 Tauragės r. sav.
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11. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120.
12. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas – 3123.
13. Mokyklos pagrindinė paskirtis – mokinių mokymas pagal pradinio ir pagrindinio
ugdymo programas, kodas – 31231100.
14. Kitos mokyklos paskirtys:
14.1. vaikų mokymasis pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas. Vaikų ir
suaugusiųjų mokymas pagal neformaliojo švietimo programas. Vietos bendruomenei teikiamos
kultūros, socialinės ir kitos paslaugos, kodas – 31231300;
14.2. suaugusių asmenų mokymas pagal suaugusių pradinio ir pagrindinio ugdymo
programas, kodas – 31231500.
15. Mokymo kalba – lietuvių, kodas – lit.
16. Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas formos:
16.1. grupinio mokymosi forma;
16.2. pavienio mokymosi forma.
17. Mokymo proceso organizavimo būdai:
17.1. kasdienis mokymo organizavimo būdas;
17.2. neakivaizdinis mokymo organizavimo būdas;
17.3. nuotolinis mokymo organizavimo būdas;
17.4. savarankiškas mokymo organizavimo būdas;
17.5. individualus mokymo organizavimo būdas.
18. Mokykla vykdo švietimo programas – ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo,
pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas,
neformaliojo švietimo, socialinių įgūdžių mokymo.
19. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus:
19.1. pradinio išsilavinimo pažymėjimą, baigusiam pradinio ugdymo programą;
19.2. pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, baigusiam pagrindinio ugdymo programą;
19.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos;
19.4. mokymosi pasiekimų pažymėjimą, baigusiam specialiąją ugdymo programą;
19.5. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, baigusiam pradinio specialiojo ugdymo
programą;
19.6. pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą, baigusiam pagrindinio specialiojo
ugdymo programą;
19.7. pažymėjimą, baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį.
20. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas
Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais. Vaiko teisių konvencija, kitais
teisės aktais ir šiais nuostatais.
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II.

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ
IŠDAVIMAS

21. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
22. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
22.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
22.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
22.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
22.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
22.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
22.6. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
22.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
23.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
23.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
23.3. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
23.4. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,
kodas 88.99;
23.5. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
23.6. nuosavo ar nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20.
24. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei
karjerai ir savarankiškam gyvenimui.
25. Mokyklos veiklos uždaviniai:
25.1. teikti mokiniams kokybišką ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, pradinį,
pagrindinį išsilavinimą;
25.2. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
25.3. teikti mokiniui būtiną pedagoginę, informacinę, specialiąją ir kitą pagalbą;
25.4. sudaryti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą;
25.5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką.
26. Įgyvendindama pavestus uždavinius, mokykla:
26.1. vykdo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo
programas, neformaliojo vaikų švietimo programas;
26.2. vykdo švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ugdymą mokiniams, turintiems
specialiųjų ugdymosi poreikių, vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros
kokybės švietimą;
26.3. vadovaudamasis švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis
programomis, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus,
konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
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26.4. rengia pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius
tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;
26.5. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka;
26.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių
dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
26.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pagalbą, vykdo
mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą;
26.8. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės
aktų nustatyta tvarka;
26.9. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas
(pailgintos dienos grupę, klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas, popamokinę mokinių priežiūrą ir
kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
26.10. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
26.11. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią
mokymosi ir darbo aplinką;
26.12. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę
vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;
26.13. organizuoja mokinių maitinimą;
26.14. organizuoja mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir iš jos;
26.15. atlieka mokyklos vidaus auditą;
26.16. vykdo rūkymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos prevenciją;
26.17. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;
26.18. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;
26.19. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.
27. Mokiniams išduodami išsilavinimo, mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III.

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

28. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, vykdydama jai paskirtas
funkcijas, turi teisę:
28.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
28.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;
28.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
28.4. vykdyti šalies ir tarptautinius projektus;
28.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;
28.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr.21506; 2000, Nr.61-1818) nustatyta tvarka;
28.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
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29. Mokykla, vykdydama jai paskirtas funkcijas, privalo:
29.1. užtikrinti švietimo kokybę ir mokinių saugumą ugdymo proceso metu;
29.2. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį;
29.3. sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas;
29.4. laikytis mokytojo etikos normų;
29.5. rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu.
IV.

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
30.1.direktoriaus patvirtintą strateginį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba ir
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;
30.2. direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba ir
savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;
30.3. direktoriaus patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba
ir savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo;
31. Mokyklai vadovauja mokyklos direktorius (toliau – direktorius), skiriamas į pareigas
konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
31.1. suderinęs su ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos
darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
31.2. nustato mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas;
31.3. skiria pavaduotojus;
31.4. skiria vadybines funkcijas ir kuravimo sritis direktoriaus pavaduotojams ugdymui,
direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams, nustato kitų darbuotojų veiklos sritis, sudaro galimybes
šiems savarankiškai dirbti, organizuoja atsiskaitymą už nuveiktą darbą;
31.5. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
31.6. priima mokinius savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatyta
tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;
31.7. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse
nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
31.8. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
31.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas
visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
31.10. vadovauja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų
įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti,
uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektualinius
išteklius;
31.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos
Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
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31.12. rengia darbuotojų tarifikaciją ir atostogų grafikus, juos tvirtina;
31.13. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę
tarybą, vaiko gerovės komisiją;
31.14. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms vykdyti
31.15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
31.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja;
31.17. rūpinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais mokyklos
ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
31.18. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro
jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę
atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
31.19. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
31.20. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalba mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos apsaugos
įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių
apsaugos srityje;
31.21. atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
31.22. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
31.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės
įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;
31.24. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus
kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
31.25. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka paveda atlikti direktoriaus
pavaduotojams;
31.26. įstatymų nustatyta tvarka gali turėti pamokas;
31.27. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
32. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą,
tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos
rezultatus.
33. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodinė taryba ir
metodinės grupės:
33.1. metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje, teikia
Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo
įgyvendinimo gerinimo;
33.2. mokyklos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai, mokytojai
metodininkai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja tarybos narių
išrinktas vadovas;
7

33.3. metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos 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;
33.4. metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei
grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir
koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
34. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos
direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su
nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.
35. Mokykloje veikia vaiko gerovės komisija (toliau – komisija), sudaroma iš mokyklos
vadovo, socialinio pedagogo, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, vieno 5-10 klasių auklėtojų, vieno
pradinių klasių mokytojo, spec. pedagogo-logopedo, sveikatos priežiūros specialisto, Gaurės
seniūnijos socialinio darbuotojo darbui su socialinės rizikos šeimomis, tėvų atstovo.
36. Komisija atlieka šias funkcijas:
36.1. vertina mokyklos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi
poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis,
teikimo formą;
36.2. nagrinėja mokinių nenoro lankyti mokyklą, nesėkmingo mokymosi priežastis, imasi
priemonių, padedančių sugrąžinti vaikus į mokyklą;
36.3. analizuoja mokinio elgesio taisyklių pažeidimų priežastis, smurto, patyčių, žalingų
įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir
darbo organizavimo su vaikais tobulinimo;
36.4. analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas, teikia
siūlymus;
36.5. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo
mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, sveikatos
priežiūros organizavimo;
36.6. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį įvertinimą ir teikia
siūlymus mokyklos vadovui dėl specialiojo ugdymo skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro nustatyta tvarka;
36.7. įvertina krizės aplinkybes, t. y. netikėtam ir / ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam
įprastą Mokyklos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą;
36.8. bendradarbiauja mokyklos savivaldos (mokyklos taryba, mokytojų taryba, mokinių
taryba), suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis vaiko gerovės klausimais;
36.9. atlieka kitas funkcijas, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatyme.
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37. Komisijos darbui vadovauja pirmininkas ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą,
atstovauja Komisijai savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, atlieka
kitas funkcijas, numatytas mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo reglamente.
38. Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2
mėnesius.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA

39. Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija.
Taryba telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos
bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus,
direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams.
40. Taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų,
mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę
nustato mokyklos direktorius.
41. Į tarybą lygiomis dalimis (3+3+3) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų
(globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba.
42. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Esant reikalui, galima
kviesti neeilinį arba atvirą tarybos posėdį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du
trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.
43. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje.
44. Tarybos pirmininku negali būti mokinys.
45. Tarybos veikloje gali dalyvauti kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, mokiniai,
kiti mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai, vietos bendruomenės atstovai.
46. Taryba:
46.1. teikia siūlymų dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo
priemonių;
46.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, mokyklos metiniam veiklos planui, mokyklos
darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems mokyklos direktoriaus;
46.3. teikia mokyklos direktoriui siūlymus dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo,
mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
46.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
46.5. išklauso mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia mokyklos direktoriui siūlymus
dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
46.6. teikia siūlymų savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl mokyklos
materialiojo aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
46.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, vaiko gerovės komisijos, mokinių ir tėvų
(globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia
siūlymus mokyklos direktoriui;
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46.8. teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo sąlygų
sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektualinius išteklius;
46.9. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia mokyklos
bendruomenę uždavinių sprendimui, ugdo, plėtoja organizacijos kultūrą;
46.10. pareiškia nuomonę mokyklos direktoriui sprendžiant mokinių šalinimo iš mokyklos
klausimus, priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus, mokytojams ir pagalbos mokiniui
specialistams atestuojantis, vertina mokyklos vadovų veiklą, jiems nusprendus atestuotis;
46.11. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, pirkimo, mokinių žinių ir gebėjimų
vertinimo sistemos parinkimo, neformalaus ugdymo ir renginių organizavimo;
46.12. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
46.13. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.
47. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.
48. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.
49. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros
specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmenys.
50. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
51. Mokytojų tarybos posėdžius kviečia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame
dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių
balsų dauguma.
52. Mokytojų taryba:
52.1. inicijuoja mokyklos kaitos procesus;
52.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
52.3. dalyvauja planuojant mokyklos ugdomąją veiklą;
52.4. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
52.5. aptaria švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, praktinius pedagoginės veiklos
tobulinimo būdus, mokytojų pedagoginės ir dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
52.6. priima nutarimus vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintais
bendraisiais ugdymo planais, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos priimtais
sprendimais ir kitais teisės norminiais aktais;
52.7. svarsto mokinių kėlimo į aukštesnę klasę klausimus, pagrindinio ugdymo pasiekimų
rezultatus ir problemas;
52.8. renka atstovus į mokyklos tarybą, atestacinę komisiją, kitas komisijas;
52.9. svarsto mokytojų darbo krūvius;
52.10. svarsto ir teikia mokyklos tarybai ugdymo planą, mokinių neformaliojo ugdymo
klausimus, mokyklos nuostatus, darbo tvarkos taisykles, mokyklos metinės veiklos ataskaitą;
52.11. analizuoja, kaip mokykla vykdo metinį veiklos planą, ugdymo programas;
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52.12. teikia siūlymus mokyklos administracijai, atestacijos komisijai dėl mokytojų
kvalifikacijos tobulinimo.
53. Mokykloje gali būti sudaromi klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų
susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais,
padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės
mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, maitinimo klausimus, padeda organizuoti klasės
renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus mokyklos tarybai, mokytojų tarybai ir
direktoriui.
54. Mokykloje gali veikti mokyklos tėvų komitetas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų
pirmininkai. Mokyklos tėvų komiteto pirmininkas renkamas dalyvaujant ne mažiau kaip dviem
trečdaliams komiteto narių. Mokyklos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir
mokyklos bendradarbiavimo klausimus.
55. Visuotinis mokyklos mokinių tėvų susirinkimas gali būti kviečiamas direktoriaus
iniciatyva arba vienu penktadaliu tėvų reikalavimu svarbiais mokyklos veiklos organizavimo
klausimais.
56. Mokykloje nuolat veikia mokinių savivaldos institucija – mokinių taryba. Ją sudaro po
du 5-10 klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja balsų dauguma išrinktas
pirmininkas.
57. Mokinių taryba:
57.1. atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų grupėms, reiškia ir gina jų interesus,
teises;
57.2. aptaria mokinių lankomumo, elgesio, pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos
gavimo apie vaikus klausimus;
57.3. pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, laisvalaikį,
padeda organizuoti renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, užsiima socialine veikla ir parama;
57.4. teikia siūlymus mokyklos tarybai, mokytojų tarybai, direktoriui;
57.5. svarsto mokinių elgesio taisykles, organizuoja rūkymo ir kitų žalingų įpročių
prevenciją.
57.6. klasėse gali būti renkami seniūnai, visuotiniame klasės mokinių susirinkime atviru
balsavimu.
V.

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA

58. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus, pedagoginę psichologinę pagalbą vykdančius
specialistus, kitus darbuotojus į darbą mokykloje priima ir atleidžia iš jo direktorius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569), Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 (Žin., 2011,
Nr.115-5419), kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, mokytojų, pedagoginės psichologinės
pagalbos funkcijas vykdančių specialistų, kitų darbuotojų atlyginimai nustatomi vadovaujantis
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Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, steigėjo
nustatyta darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.
60. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai, mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai
atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
61. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestaciją vykdo Mokyklos pedagogų
atestacijos komisija, vadovaudamasi pedagogų atestacijos nuostatais bei kitais šią veiklą
reglamentuojančiais teisės aktais.
VI.

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS
VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

62. Mokykla patikėjimo teise perduotą Tauragės rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir
disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Mokyklos lėšos:
63.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir
Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
63.2. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas: patalpų nuomą, mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (pailgintos dienos grupę, popamokinę
mokinių priežiūrą, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.);
63.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais
perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
63.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
64. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos
naudojamos:
64.1. mokyklos ugdymo plano įgyvendinimui, mokyklos valdymui ir pedagoginės
psichologinės pagalbos funkcijų vykdymui;
64.2. mokytojų, mokyklos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas
vykdančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui;
64.3. vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimui;
64.4. mokinių profesiniam švietimui, turistinei, sportinei, pažintinei ir kitai mokinių
edukacinei veiklai vykdyti.
65. Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšos naudojamos mokyklos aplinkos funkcijoms
ir priešmokyklinio ugdymo grupėms finansuoti.
66. Tikslinės paskirties lėšos naudojamos programoms ir projektams vykdyti. Mokyklos
išlaidoms dengti ir kitiems mokyklos poreikiams pagal atitinkamas specialiąsias programas.
67. Nebiudžetinės lėšos naudojamos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
69. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia
paskelbti viešai, skelbiami mokyklos interneto svetainėje, spaudoje, prireikus teisės aktų nustatyta
tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje.
71. Pranešimai apie mokyklos likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros pertvarką ar
pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais
atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai spaudoje ir / ar pranešama visiems
įstatymu numatytiems asmenims pasirašytinai ir / arba registruotu laišku. Pranešimuose turi būti
nurodyta visa informacija, kurią reikalauja pateikti Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.
72. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas
įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, mokyklos tarybai pritarus.
73. Mokyklos nuostatai keičiami ar papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.
74. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
75. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma steigėjo iniciatyva Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
76. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117
(Žin., 2011, Nr. 88-4229).
Direktorius

Kęstutis Makauskas

