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AKMENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS NUOSTATAI

BENDRJJr55ff,Y8r'o'o,
1' Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos (toliau - Mokykla) teising
formq, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveinE,
Mokyklos 8ruP9, tipq, pagrinding paskirti, mokymo kalbq ir mokymo formas, veiklos teisinj
pagrind4, sriti, ruSis, tikslq, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus lteisinandiq dokumentq
isdavimq, Mokyklos teises, veiklos organizavimq ir valdym4, savivaldq, darbuotojq priemimq i
darbQ, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines
veiklos kontrolg, reorganizavimo, rikvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2' Mokyklos oficialusis pavadinimas - Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo
mokykla, trumpasis pavadinimas - Vladimilo Zubovo mokykla, jregistruota Juridiniq asmenLl
registre, kodas 290984490

3' Mokyklos istorija. Mokykla isteigta 1903-1953 m. Dabikines pradine mokykla,
1930-1932 m' Dabikines Zemes [kio mokykla, 1933-1966 m. Dabikines vaikq prieglauda, veliau
pavadinta vaikq namais, 1951-1973 m. Dabikines septynmete mokykla, veliau peraugusi iastuonmetg mokvklq, 1973 m. Dabikines pagalbine mokykla, veliau pavadinta specialiqja
internatine mokykla, 2000-2005 m. Dabikines specialiojo ugdymo centras, nuo 2005 m. Dabikines
specialioji mokykla' 2005-2017 m. Akmenes rajono Dabikines specialioji mokykla,20lg m.
Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokykla.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6' Mokyklos savininkas - Akmenes rajono savivaldybe, kodas 1 I I 100056. adresas:

L, Petravidiaus a. 2,LT-BSI32 NaujojiAkmene.
7' Mokyklos savininko teises ir pareigas jgyvendinanti

savivaldybes taryba. Jos kompetencija:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

institucija - Akmenes rajono

7 .2, priima i pareigas ir is iq atreidzia Mokykros direktoriq;
7'3' priima sprendim4 del Mokyklos reorganizavimo, struktDros pertvarkymo ar

likvidavimo:

7.4.priima sprendim4 delMokyklos skyiq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
7.5. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
7.6. sprendzia kitus jos kompetencijai istatymq priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveine - Mokyklos g. 3, Dabikines kaimas, LT-g5365 Akmenes

seni[rnija, Akmenes rajono savivaldybe.
9. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - pagrindine mokykla, kitas tipas - pradine mokykla.
I I' Mokyklos pagrindine paskirtis - pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla,

skirta intelekto sutrikimq turintiems mokiniams.
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12. Kitos Mokyklos paskirtys: pradines mokyklos tipo specialioji mokykla-darZelis
intelekto sutrikim4 turintiems mokiniams, pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta
ivairiapusiq ra idos sutrikimq turintiems mok in iams.

13. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
14. Mokymo forma - grupinio mokymosi (kasdienis mokymosi proceso organizavimo

bEdas) ir pavienio mokymosi(savaranki5kas mokymo proceso organizavimo bEdas).
15. Mokyklos vykdomos programos:
I5. f . individualizuota pradinio ugdymo programa;
I 5.2. individualizuota pagrindinio ugdymo programa;
15.3. socialiniq igDdZiq ugdymo programa;
I 5.4. pritaikyra prie5mokyklinio ugdymo programa;
I 5.5. pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa.
I 6. Mokyklo s i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
I 6. L mokymosi pasiekimq paZymejimas;
16.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
I 6.3. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
16.4. paLymejimas;

I 6.5. vidurinio ugdymo pasiekimq paZymejimas.
17. Mokykla priima mokinius i5 visos Salies (regiono) Akmenes rajono savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka.

18. Mokykla gali tureti klases, isteigtas ardiau mokiniq gyvenamosios vietos ne

l9' Mokykla turi bendrabut!, kurio adresas: Mokyklos g. 3, Dabikines k., LT-g5365
llz\kmenes seniDnija, Akmenes rajono savivaldybe

20' Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq su savo pavadinimu,
atsiskaitomqj4 ir kitq s4skaitq Lietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose, atributik4.

2l' Mokykla savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq
vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos jstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais' Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro lsakymais, Akmenes rajono
savivaldybes institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZnavINIAI, FUNKCIJ9S,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIq DoKUMENTU TSDAvTMAS

22. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas g5.

23' Pagrindine Svietimo veiklos r[Sis: pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10,
24. Kitos Svietimo veiklos rrtsys:

24.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
24,2. prieimokyklinis ugdymas, kodas g5. 

1 0.20;
24.3. ikimokyklinis ugdymas, kodas g5.10.10;

24.4.kitas mokymas, kodas 85.5;
24.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;

24.6. kult[rinis Svietimas, kodas g5.52;
, 24.7. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5,59;

24.8. Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas g5.60.

25. Kitos ne Svietimo veiklos nrsys:

25.1. vaikq dienos prieZiuros veikla, kodas gg.9l;
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25.2.kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
25.3. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29:
25.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 9l .01 ;
25.5. viduriniojo medicinos personaro pasraugos, teikiamos

kodas 86.90.10;

25.6. nuosavo arba nuomojamo nekirnojamojo turto nuoma

ligoniams ne ligoninese,

ir eksploatavimas, kodas
68.20.

26. Mokyklos veiklos tikslas _ pletoti dvasines,
bendrqsias ir esmines dalykines kompetencijas, bDtinas
savaranki5kam gyven i mu i ir pro fe sine i karjera i.

27. Mokyklos uZdaviniai:

intelektines ir fizines asmens galias,
sekmingai socialinei integracijai,

27'l' sudaryti sQlygas ugdyti mokiniq gebejimus ir interesus aprDpinant ugdymo
procesq reikalingomis specialiosiomis bei techninemis priemonemis ir pletojant pedagogq profesinE
kompetencijq;

27.2. sudaryti tgstinio ugdymo galimybes pagal socialiniq igudZiq ugdymo programq
jaunuoliams (iki 2l metq), turintiems dideliq ir labaidideliq specialiqjq ugdymo (si) poreikiq;

27.3. teikti specialiqj4 pedagoging psichologing pagalbq bendrojo ugdymo istaigqmokiniams, pedagogams, tevams (globejams, rDpintojams) ugdantiems specialiqjq poreikiq
asmenis;

27 '4' organizuoti nepamoking veiklq socialiniams ir darbiniams lg;dZiams formuoti,
rDpintis kiekvieno mokinio socialine gerove.

28. Mokykla atlieka Sias funkcijas:
'28'l' formuoja, individualizuoja ir igyvendina mokiniq ugdymo turini pagal Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus, mokomqjq
dalykq programas, specialiojo ugdymo ir individualias programas, valstybes nustatytus iSsilavinimo
standartus, paisydama ugdytiniq poreikiq !vairoves, derindama ugdymo turin!, siDlydama ir
taikydama skirtingus mokymo ir mokymosi budus ir temp4;

28'2' organzuoia mokiniq neformalqji 5vietim4, derindama j! su specialiuoju ugdymu,
ir vykdo vaikq integracij4 i visuomeng;

28'3' laiduoja programq turinio lankstum4, programos turinio ir jo perteikimo b6dq
dermE, individualizuotos programos ir mokiniq poreikiq bei gebejimq atitikim4;

28'4' sudaro mokiniq poreikiams ir galimybemis pritaikytas sveikas ir saugias ugdymo
(-si) sqlygas, laiduojandias sociarini, psichini ir fizini vaiko saugum4;

28.5. organizuoja pailgintos darbo dienos grupiq darbq;
28'6' atlieka Mokyklos veiklos ir (ar) Mokyklos pasiekimq lsivertinim4, remdamasi

metodiniq grupiq ir komandq metines veiklos isivertinimu, vykdo analiting tiriamqj4 veikl4;
28.7. sudaro s4lygas darbuotoiq profesiniam toburejimui;
28.8. vykdo specialiriq klasiq mokiniq technologijq mokymo pasiekimq patikrinimq;'' 28.9. konsr"rltuoja tevus (globejus, rDpintojus), kitq ugdymo jstaigq pedagogus

specialiojo ugdymo klausimais, teikia metoding pagalb4;
28'10' padeda mokiniui i5siugdyti dorinius pagrindus, vertybines nuostatas, formuoja

tvirtus pagrindus ugdytiniq dorovei ir sveikaigyvensenai, tautinei, pilietinei, socialinei brandai;
28'll' organizuoja pagalbos mokiniui teikimo specialistq, prevencines veiklos bei

profbsinio konsultavimo ir informavimo koordinavimq;
28. 12. tarpin inkauja sudarant tgst in io,gdymo(-s i) gatirnybes:
28.13. rrgdo mokiniq k[rybin! mqstym4, savaranki5kumq, gebejimq atsakyti uZ savo

veiksmus, pagarbE tevams (globejams, rDpintojams) mokytojams;
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28'14' formuoja asmens teisiq ir pareigq Seimai, tautai ir Lietuvos valstybeisupratimq;
28'15' moko r[pintis savimi, pasirengti darbui, socialinei adaptacijai ir integracijai jvisuomeng;

28'16' rupinasi mokyklos aplinkos, technines pagalbos priemoniq pritaikymumokiniams' vykdo reabilitacin! ir profilaktin! gydymq, teikia butinas medicinines sveikatosprieZiDros bei buitines paslaugas;

28'17 ' tenkina svarbiausias mokiniq psichologines reikmes, susijusias su saugumu,demesiu ir pagarba;

28' l8' nustatyta tvarka aprDpina mokinius gyvenimui bendrabutyje inventoriumi;
28.19. organizuoja mokiniq maitinim4, apgyvendinimq ir u",zi^q j mokykr4 ir iSmokyklos;

28'20' uztikrina glaudq mokytojq, aukletojq, pagalbos mokiniui specialistr,;bendradarbiavim4, siekiant suderintq tikslq;
28'21' gyventi bendrabutyje Mokyklos direktoriaus isakymu istisus metus priimamiSioje mokykloje besimokantys dideliq ir labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq asmenys,pateikg prasym4 arba jo teises atstovaujandiq asmenq - ,"rq (globejq, rDpintojq) ar globos istaigosvadovo prasymq, kurie nepajegia kiekvienq dieni atvykti ! Mokyklq ar mokytis ardiausiaigyvenamosios vietose esandioje bendrojo ugdymo mokykloje, gyvena toliau kaip 3 km nuoMokyklos;

28'22' mokiniai, turintys dideliq ir labai dideliq specialiqiq ugdymosi poreikiq, kuriqglobejas (rupintojas) yra globos namai, galiper mokslo metus gyventiMokyklos bendrabutyje;28'23' mokiniai, gyvenantys Mokyklos bendrabutyje,. islaikomi nemokamai,atieidZiami nuo mokesdio uZ maitinim4, jeigu specialiqjq: poreikiq . mokiniui pedagogine
psichologine tarnyba nustate didelius ir labaiaioetlus specialiuosius ugdymosi poreikius;

28.24. organ izuoja Mokyklo s bibl iotekos veik14;
28.25. atlieka kitas lstatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.
29' Mokykla isduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir socialiniq jg6dZiq

ugdymo programas pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
min istro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

30' Mokykra vardym4 grindziademokratiniais principais.
3l ' Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtasfunkcijas, turiteisg:
3l'l' sudaryti mokymo sutartis, bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais;
3 I '2' istatymq nustatyta tvarka jungtis j asociacijas ir klubus, dalyvauti jq veiktoje;3l'3' parinkti ugdymo metodus ir ugdymosj veiklos bDdus, geriausiai tinkandiusintelekto sutrikim4 turintiems vaikams ugdyti;
3l '4' kurti naujus intelekto sutrikim4 turindiq vaikq ugdymo(-si) modelius;
3l'5' Akmenes rajono savivaldybes tarybos sprendimu vykdyi neformaliojo svietimoprogramas;

3l '6' rengti parai5kas ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose Svietimo projektuose;
3l'7' teikti investicijq projektq paraiSkas valstybes ir Europos iqlrngo, finansineiparamai gauti;

3l'8' gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta
tvarka;
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31.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq
suteiktomis teisemis.

32. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, privalo:

32.1. uLlkrinti sveikq, saugiq, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams mokymosi ir darbo aplink4;

32.2. uLtkrint i atv iru m4 vieto s bendruo mene i ;
32.3. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;
32.4. tekti geros kokybes Svietim4;
32.5. uLtkrinti Mokyklos vaiko geroves komisijos veikl4 lgyvendinant teises aktq

nustatytus re ikalavimus.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

33. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
33' I ' direktoriaus patvirtint4 strategin! veiklos plan4, kuriam pritaria Mokyklos taryba

ir Akmenes rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos lgaliotas asmuo;
33'2. direktoriaus patvirtint4 metin! veiklos plan4, kuriam pritaria Mokyklos taryba;
33.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, suderint4 su Akmenes rajono

savivaldybes vykdomda institucija ar jos lgaliotu asmeniu ir Mokyklos taryba;
33.4' kitus Mokyklos veikl4 reguliuojandius ir Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvhtintus aktus;
34. Mokyklai vadovauja direktoriu,s, kuris skiriamas ! pareigas konkurso b[du ir iS jq

atleidZiamas savininko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos ar jos jgalioto asmens
sprendimu teises aktq nustatyta tvarka. Dilektorius pavaldus ir atskaitingas Akmenes rajono
savivaldybes tarybai ir Akmenes rajono savivaldybes merui.

35. Mokyklos direktorius:
35.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, juos

tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
35.2. tvirtina Mokyklos vidaus struktDr4;
35.3. nustato Mokyklos struktDriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Mokyklos strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritis, paskirto
j iems vadybines funkcijas, sudaro galimybes jiems savarankiskai dirbti;

35'4. tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima ir atleidZia Mokyklos darbuotojus, sudaro
su jais darbo sutartis, taiko skatinimo priemones ir skiria jiems drausmines nuobaudas, sprendZia
kitus darbo santykius reguliuojandius klausimus lstatymq nustatyta tvarka;

35.5. tvirtina darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus;

35.6. priima mokinius i5 visos Lietuvos Respublikos teritorijos Akmenes rajono
savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

35.7. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos dokumentuose
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybq;

35.8' suderinqs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
35.9' sudaro mokiniarns ir darbuotojarns saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir

mokymosi sqlygas;
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35'10' sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
35' I l ' leidzia isakymus, sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;

tvarka; 
35'12' organizuoja Mokyklos dokumentq saugojimq ir valdym4 teises aktq nustatyta

35'13' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, lesas ir jaisdisponuoja, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq;
35'14' stebi, analizuoia i vertina mokytojq ir kitq Mokyklos darbuotojq praktiniodarbo rezultatus, Mokyklos personalo veik14, j4 kontroliuoja, priziuri sprendimq vykdymq, rupinasimetodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu toburejimu, sudaro jiems sqlygas keltikvalifikacij4' mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis irorganizuoja jq atestacij4 svietimo ir mokslo ,inirtro nustatyta tvarka;
35'15' inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;35'16' bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rDpintojais), pagalb4 mokiniui,mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis !staigomis, teriilrinemis policijos, socialiniq paslaugq,sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos skyriais ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaikoteisiq apsaugos srityje, kuria ugdymui palanki4 sociokultDring aplink4, rupinasi tarptautiniaisMokyklos rysiais, paraiko rysius su Mokykros remejais, visuomene;
35'17' veikia Mokyklos vardu, atstovauja Mokyklai visose lstaigose ir organizacijose,vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais sudaro sutaftis, atidarosqskaitas bankuose;

35'18' teikia Akmenes rajono savivaldybes tarybai tvirtinti Mokyklos nuostatq,mokamq paslaugq ikainius, peclagoginiq pareigybiq s4ras4, teikia pasiDlymus del darbq, paslaugq,valdymo ir aptarnauiandio personalo etatq normatyvrl, materialiniq vertybiq atsargll,,inventoriausfinansiniqnormatyr,q,mokarnqpaslaugqjkainiqnustatymo;'..-......?'vr!JUrYglJ

35'19' organiztroja valstybes biudZeto i5laidq ir specialiosios programos s4matosprojekto sudarymq ir nustatyta tvarka teikia ji Akmenes rajono savivaldybes administracijai;
35'20' inicijuoja Mokyklos veiklos ir valdymo istekliq bukles jsivertinimq ir atsako uZMokyklos veiklos rezultatus;

35'21' lstatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka disponuoja lesomis, skirtomisprogramoms igyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su sia veikla susijusias Dkinesoperacijas' uztikrina tiksling4 biudZetiniq ir kitq gautq lesq ir turto panaudojimq, kad butq laikomasifinansq kontroles taisykliq, pasira5o finansiniq ir biudZetovykdymo ataskaitq rinkinius;
35'22' uZtikrina, kad su vaiku nebDtq vykiomi moksliniai bandymai ar kitokieeksperimentai, galintys pakenktijo gyvybei, sveikatai, normaliaiasmenybes brandai;
35'23' aiskina Mokyklos bendruomenes nariams valstybing ir regioning svietimopolitik4' telkia kolektyv4 valstybes Svietimo politikos uZdaviniams lgyvendinti, ilgalaikems irtrumpalaikems Mokyklos veiklos programoms vykdyti, kelia visuomen€s poreikius atliepiandiusMokyklos veiklos tikslus, uZtikrina jq vykdymq, puoseleja demokratinius bendracJarbiavimupagrjstus Mokyklos,bendruomenes santykius;
35'24' inicijuoja Mokyklos ugdymo plano rengim4 ir uZtikrina jo vykdym4, vykdonuo lating ugdymo proceso prieZiur4;
35'25' naudoja Mokyklos antspaudq pagalpaskirtj ir uZtikrina jo issaugojim4;
35 '26' ruipinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais istekliais,inventoriaus apsauga;

35.27. kontroliuoja. kad Mokyklos
narkotines ir psichotropines medZiagos;

aplinkoje nebutq vartojami alkoholiniai gerimai,
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35'28' imasi priemoniq, kad laiku butq suteikta pagarba mokiniui, patyrusiam smurtq,prievart4' seksualini ar kitok! isnaudojim4, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;35'29' dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gari pavesti atlikti direktoriauspavaduotojams ugdymu i, DkvedZiui;
35'30' vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.36. Mokyklos direktorius atsako uZ:
36'1' Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq laikymqsi Mokykloje,atitinkamq Akmenes rajono savivardybes insiituci;q teises aktq igyvendinimq;36'2' demokratin! Mokyklos valdym4, mokytojo etikos normq laikymqsi, skaidriaipriimamus sprendimus, bendruomenes na.iq informavim4;
36'3' uz sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 beikokioms smurto, prievartos apraiskoms irZalingiems iprodiams aplinkq;

Mokykros 
"",'of;1'.J1,,'jijr1'u 

tunkcijq atlikimq, nustatvtq tikslq ir uzdaviniq lgyvendinim4,

taryba: 
37' Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine

37'l' Metoding grupg sudaro vieno ar keliq.mokomqjq dalykq mokytojai, atskirqugdymo daliq aukletojai, jai vadovauja metodines *.roir ,u.trkta, ,adouar. Mrtodin.s grupes savo

J:r'J-LJJjjo 
vadovaudamosi Pedagogq metodines veiklos nuostatais, patvirtintais Mokykros

37 '2' Mokvklos metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq vadovai, direktoriauspavaduotojas ugdymtri, ugdym4 organizuojaniiq skyriq vedejai. Metodinei tarybai vadovaujatarybos isrinktas vadovas'' Metodiries tarybos pirminink4 ir sekretoriq renka.tarybos nariaii,paprastqja balsq dauguma atviru 
'balsavimu. Pirmininkas renkamas dvejiems mokslo metams,Metodines tarybos sudetis kiekvienais mokslo metais tvirtinama direktoriaus jsakymu. Metodinestarybos posedZiuose gali dalyvautipakviesti kiti Mokyklos vadovai, pedagogai, ne tarybos nariai irkiti kviestieji asmenys' Metodine iaryba. savo veikl4 vykdo vaoovaudamlsi Metodines tarybosnuostatais, patvirtintais Mokyk Ios d irektoriaus.

*"""JJfJ,TYi,o,,,o
38' Mokyklos taryba (toliau -Taryba) yra auksdiausia Mokyklos savivaldos institucija.Taryba telkia Mokykros rnokiniq, mokytojq, ierq (grobejq, rupintojq) bendruomeng, vietosbendruomeng demokratiniam Mokyklos valdymui, pua.au sprgsti Mokyklai aktualius klausimus,direktoriui atstovautiteisetiems Molyklos interesams. 

o'rYoLr rYrurJiKrar aK

39' Tarybos posedZiai u"'\lirj ne rediau kaip tris kartus per metus. posedis teisetas,jeijame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjqbalsq dauguma' Jei balsai pasiskiqsto tolygiai, sprendimq remia Tarybos pirmininko barsas.Mokyklos direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisemis.40' Tarybai vadovauja pirmininkas, ilrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.

visuomenes rrll;J?r'oos 
veiktoje gari daryvauti kiti Mokykros bendruomenes nariai, remejai ir

42. Taryba:

priemoniq; 
42'l' teikia siDlymLrs del Mokyklos strareginiq tikslq, uZdaviniq ir jq lgyvendinimo
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42'2' derina Mokyklos strategini planq, Mokyklos metini veiklos planq, Mokyklosvidaus darbo tvarkos taisykles, Mokyklos nuorru,rr, kitus Mokyklos veiklq reglamentuojandiusdokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
42'3' tekia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo arpapildymo, Mokyklos vidaus struktDros tobulinimo;
42.4. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus;
42'5' isklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos direktoriuisiElymus detMokykros veikros tolurinimo; 

rrqDN4ILas Ir telKla

42.€ *^+^ r:,, !

;1J3 ff ,, 

#;; i, ;':l'i;"fffi *t[ 
"T.:j:ffi :,'fl lX"' ; 

" 
[:,H}, l ;'# l #;;,;:-,- 1J]

423 ' tekia si[lymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir
[?:??,rti'*q 

sudarymo' talkina formuojant Mokvklos materiatiniur, finunrinius ir intelektinius

42'g' svarsto Mokykros direktoriaus teikiamus krausimus.
43. 

falbos nutarimai yra teiseti, jeijie nepriestarauja teises aktams.

bendruomen"lo' 'ooyklos 
taryba uZ savo utitra vLn4 kart4 per metus atsiskaito Mokykros

45' Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojqprofesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq sudaro visi Mokykloje dirbantys

;:i::'".*;ffi1:,]jJ,"r,"||';!;;::*';s 
praktikos 

';;;;';'bibriotekininkas, kiti tiesiogiai ugdvmo

45. il{ok1to.1q tarybai vaclovauja Mokyklos direktorius. ; ;, :, . . ," " 47' Mokytojq tarybos posedzius Saukja uotfttos direktorius. posedis yra reisetas, jei
lffi fflilr#r:il-ddaliai 

mokvtojq tarvbos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq

48' Mokytojq taryba savo veikl4 vykdo vadovaudamasiMokytojq tarybos nuostatais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.T, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

49' Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami is jo Lietuvos Respublikosdarbo kodekso' Lietuvos Respublikos Svietimo-lstatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.50' Mokyklos darbuotojams uz darbq mokama Lietuvos nespublilos lstatymq ir kitqteises aktq nustatyta tvarka' Mokykla nustato pagrindinius darbuotojq atlygius pagal LietuvosRespublikos vyriausybes patvirtinius ikainius ir'sli.tirnoJstaigq darbuotojq ir kitq pedagoginiqdarbuotojq darbo 'dpmokejimo tvarkos up.usq, patvirtintq Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslominiStfO isakymif, 
(2 r-- ".*""'t LrwruYt'D r\trsPuDllKOS S 

...,

atlyginimq. 
5l' Mokyklos darbuotojams teises aktq nustatyta tvarka gali bDti mokami priedai prie

52' Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir. kiti pedagoginiai

ff:*fi?iltfestuojami 
ir kvalifikacijq tobulina Lietuvos Respublikos svietlmo ir moksto ministro

VII SKYITIUS
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MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOSKoNTRoLE IR MoKyKLos vEIKLos pnrpZIURA

53' Mokykla patikejimo teise valdo ir naudoja savininko perduot4 turtq ir juodisponuoja Lietuvos Respubrikos lstatymq ir savininko nustatyta tvarka.
54' Mokyklai savininko perduotas ir Mokyklos jgytas turtas nuosavybes teisepriklauso Mokyklos savininkui.
55. Mokyklos le5os:

55.1. savininko biudZeto le5os pagal asignavimq valdytojg patvirtintas s4matas;55'2' valstybes biudZeto specialiq tit<stlniq dotacijq savininko biudZetui skirtos lesos,skiriamos pagal patvirtintas sqmatas;
55.3. fondq, organtzacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq parama; pajamo, gautos uZneformalqjj ugdym4 ir kitas teikiamas paslaugas;
55.4. tikslines paskirties IeSos pagal pavedimus;
55.5. kitos teisetu bfidu lgytos IeSos.
56' Mokykla gali tureti savo fond4, kurio sudarymo saltiniai yrasavanoriski asmenq,organizacijq ir Zmoniq lnasai, pajamos i5 paties fondo veiklos, uZsienio valstybiq organizacijq irpiliediq' taip pat tarptautiniq organizacijq aukojamos lesos ir materialines vertybes.
57' Apskaita Mokykloje tvarkoma laikantis biudZetinems istaigoms taikomq teisesaktq nuostatq' apskaitos tvarkymo reikalavimq ir sqmatose nurodyto islaidq klasifikavimo pagalatskirus straipsnius.

.ka-ineprieStaraujamasavininkonustatlaitvarkai.

;' ': "':" 59' Mokykla buhalterinE apskait4 tvarko, finansinirf ir biudZetoi.vykdymo ataskaitqrinkinius sudaro teises aktq nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos vyriausiasisbuhalteris' Buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis biudzetiniq lstaigq buhalterines apskaitostaisyklemis' Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais irkitais teises aktais.

60' Finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Mokyklos finansines veikloskontroles taisyklemis, patvirtintomis Mokyklos direktoriaus jsakymu, ir minimaliais finansqkontroles reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq ministro jsakymu.6l' Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybeskontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos valstybinj auditq atlieka LietuvosRespublikos valstybes kontrole' Mokyklos veiklos ir isores finansinj audit4 atlieka Akmenes rajonosavivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Mokyklos vidaus auditasatliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrores ir vidaus uriito lstatymu ir kitaisvidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.
62' Mokyklos veiklos priezirrq atlieka Akmenes rajono savivaldybes administracijateises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasiterkiami isoriniai vertir,tojai.

B A r G r A ilrl5,,?5 l' *ly8r, A r o s

63' Mokyklos nuostatlrs, jq pakeitimus ar papildynrus, suderintus su Taryba, tvirtinaAkmenes rajono savivaldybes taryba.
64' Mokyklos nuostattl keitirnq ar papildymq inicijuoja Akmenes rajono savivaldybestaryba. VIokl,klos direktorius ar Taryba.
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65' Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandiq teises aktq nustatytus reikalavimus.66' Mokykla viesuosius pranesimus ir informa.i;q apie savo veikl4 skelbia Mokyklosinterneto svetaineje adresu: wwrv.clabjkirre.akme,e.lnr.lt, Savivaldybes interneto svetaineje adresu:www'akmene'lt ir pasirinktame regioniniame laikrastyje teises aktq nustatyta tvarka.67' Mokyklq reorgani'uoiu:__Likviduoja ar pertvarko Akmenes rajono savivaldybestaryba' vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kod"kru, Lietuvos Respublikos biudZetiniqistaigq istatymu, Lietuvos Respubrikos svietimo lstatymu, kitais teises aktais.
68. Apie Mokykros reorganizavirq, til.riouvimq ar pertvarkymq pranesama

i"#:f' 
Mokyklos mokiniui Li-etuvos Respublikos svietimo lstatyme nustatyta tvarka ir

Direktore
Birute Elena Jakaitiene

PRITARTA
MokykJos tarybos 2017 m. gruodZio I d.
posedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. f- 9)


