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PATVIRTINTA
Akmenes rajono savivaldybes tarybos
2021 m. birZplio 28 d. sprendimu Nr. T-157

AKMENES R. DABIKINES VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Akmends r' Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai)
reglamentuoja Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokyklos (toliau-Mokykla) teising forma,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, tuveing, Mokyklos
9ruP9, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklosi.irirri pagrind4,"sriti,
riiSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumenti isoavimq,
Mokyklos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, iavivald4, daibuotojq priemim4 i dart4, jq darbo
apmokejimo tvarkq ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ii finansines'veiklos-kontrolg,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Akmenes r. Dabikines Vladimiro Zubovo mokykla,
trumpasis pavadinimas - Vladimiro Zubovo mokykla, iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
290984490.

3. Mokykla isteigta 1998 m. sausio 9 d.
4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas - Akmenes rajono savivaldybe, kodas

Petravidiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmene.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Akmenes rajono

savivaldybes taryba. Jos kompetencija:
7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
7.2. priima sprendim4 del Mokyklos reorganizavimo, strukhrros pertvarkymo ar likvidavimo;
7.3. priima sprendimq del Mokyklos skyriq steigimo ir jq veiklos nutraukimo;
7.5. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
7.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukiajos igaliojimus;
7.7. sprendzia kitus jos kompetencijai istatymq priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveines adresas: Mokyklos g. 3, Dabikines kaimas, LT-85365 Akmenes

seniiinij a, Akmenes raj ono savivaldybe.
9. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - pagrindine mokykla, kitas tipas - pradine mokykla.
11. Mokyklos pagrindine paskirtis - pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta

intelekto sutrikim4 turintiems mokiniams.
12. Kitos Mokyklos paskirtys: pradines mokyklos tipo specialioji mokykla-darZelis intelekto

sutrikim4 turintiems mokiniams, pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, skirta ivairiapusiq
raidos sutrikimq turintiems mokiniams.

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

ir pavienio mokymosi (savarankiskas mokymo proceso organizavimo bldas).
15. Mokyklos vykdomos programo.s:
15. f . individualizuota pradinio ugdymo programa;
I 5.2. individualizuota pagrindinio ugdymo programa;
I5.3. socialiniq igudZiq rrgay-o programa;
I 5.4. pritaikyta prie5mokyklinio ugdymo programa;
1 5.5. pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa.
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1 6. Mokyklos i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:
1 6. 1 . mokymosi pasiekimq paZymej imas;
16.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
I 6.3. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas;
16,4. paiymejimas;
1 6. 5. vidurinio ugdymo pasiekimq paZymej imas.
17. Mokyklos strukt[rinis padalinys - Dienos socialines globos centras proting irlar

kompleksing negaliqturintiems vaikams ir suaugusiems asmenims. Sis padalinys nerajuridinis asmuo
ir atsako pagal Mokyklos prievoles.

18. Mokykla priima mokinius i5 visos Salies (regiono) Akmenes rajono savivaldybes tarybos
nustatyta tvarka.

19. Mokykla gali tureti klases, isteigtas ardiau mokiniq gyvenamosios vietos ne mokyklos
patalpose.

20. Mokykla turi bendrabuti, kurio adresas: Mokyklos g. 3, Dabikines k., LT-85365 Akmenes
seniunij a, Akmenes raj ono savivaldybe.

21. Mokyklayra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomqjq ir kitq s4skaitq Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose,
atributik4.

22. Mokykla savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko
teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Akmenes rajono savivaldybes
institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

MoKyKLos vErKLos sRrrrr ,n' H$fJ$fYirror, uZnavrNrAr, FUNKCrros,
MOKYMOST PASTEKTMUS ITErSrNANclq OOTUMENTU rSUaVWrAS

23. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
24.Pagrindine Svietimo veiklos r[Bis: pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
25. Kitos Svietimo veiklos r[Sys:
25.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
25.2. prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85. 10.20;
25.3. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10;
25.4. kitas mokymas, kodas 85.5;
25.5. sportinis ir rekreacinis Bvietimas, kodas 85.51;
25.6. kultiirinis Svietimas, kodas 85.52;
25.7 . kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85. 59;
25.8. Bvietimui bEdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
26. Kitos ne Svietimo veiklos r[5ys:
26.1. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas 88.91;
26.2. nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla, kodas 88.99.
26.3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
26.4, kitl4maitinimo paslaugq teikimas, kodas 5 6,29 ;

26.5. bibliotekq ir archyvi4 veikla, kodas 91.01;
26.6. vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninese, kodas

86.90.10;
26.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
27. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias

ir esmines dalykines -kompetencijas, b[tinas sekmingai socialinei integracijai, savaranki5kam
gyvenimui ir profesinei karjerai.

28. Mokyklos uZdaviniai:
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28.1. sudaryti s4lygas ugdyti mokiniq gebejimus ir interesus apr[pinant ugdymo proces?
reikalingomis specialiosiomis bei techninemis priemonemis ir pletojant pedagogq profesing
kompetencij4;

28.2. sudaryti tgstinio ugdymo galimybes pagal socialiniq igudZiq ugdymo programE
jaunuoliams (iki 21 metq), turintiems dideliq ir labai dideliq specialiqjq ugdymo (si) poreikiq;-

28.3. teikti specialiqj4 pedagoging psichologing pagalb4 bendrojo ugdymo istaigq mokiniams,
pedagogams, tOvams (globejams, rdpintojams) ugdantiems specialiqjq poreikiq ujrn.n1r;

28.4. oryanizuoti nepamoking veikl4 socialiniams ir darbiniams igldZiams formuoti, r[pintis
kiekvieno mokinio socialine gerove.

29. Mokykla atlieka Sias funkcijas:
29.1. formuoja, individualizuoja ir igyvendina mokiniq ugdymo turini pagal Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos patuirtintus bendruosius ugdymo ptunur, mokomqjq
dalykq programas, specialiojo ugdymo ir individualias progrzrmas, valstybes nustatytus issilavinirio
standartus, paisydama ugdytiniq poreikiq ivairoves, derindama ugdymo turini, si[lydama ir
taikydama skirtingus mokymo ir mokymosi bfidus ir tempq;

29.2. otganizuoja mokiniq neformalqji Svietim4, derindama ji su specialiuoju ugdymu, ir vykdo
vaikq integracij4 i visuomeng;

29.3. laiduoja programq turinio lankstum4, programos turinio ir jo perteikimo bfidq dermg,
individualizuotos programos ir mokiniq poreikiq bei gebejimq atitikimq;

29.4. sudaro mokiniq poreikiams ir galimybems pritaikytas sveikas ir saugias ugdymo (-si)
s4lygas, laiduojandias socialinf, psichini ir fizinivaiko saugumq;

29.5. organizuoja pailgintos darbo dienos grupiq darb4;
29.6. atlieka Mokyklos veiklos ir (ar) Mokyklos pasiekimq isivertinim4, remdamasi metodiniq

grupiq ir komandq metines veiklos isivertinimu, vykdo analiting tiriamqj4 veiklE;
29.7 . sudaro sqlygas darbuotojq prbfesiniam tobulej imui ;
29.8. vykdo specialiqjq klasiq mokiniq technologijq mokymo pasiekimq patikrinim4;
29'9. konsultuoja tevus (globejus, rlpintojus), kitq ugdymo istaigq pedagogus specialiojo

ugdymo klausimais, teikia metoding pagalb4;
29.10. padeda mokiniui i5siugdyti dorinius pagrindus, vertybines nuostatas, formuoja tvirtus

pagrindus ugdytiniq dorovei ir sveikai gyvensenai, tautinei, pilietinei, socialinei brandai;
29.I1. organizuoja pagalbos mokiniui teikimo specialistq, prevencines veiklos bei profesinio

konsultavimo ir informavimo koordinavim4;
29 .12. tarpininkauj a sudarant tgstinio ugdymo(-si) galimybes;
29.13. ugdo mokiniq kflrybini m4stym4, savaranki5kum4, gebejim4 atsakyti uZ savo veiksmus

pagarb4 tevams (globej ams, rEpintoj ams) mokytoj ams ;
29.14. formuoja asmens teisiq ir pareigq Seimai, taulai ir Lietuvos valstybei supratim4;
29.I5. moko r[pintis savimi, pasirengti darbui, socialinei adaptacijai ir integracijai ivijuomeng;
29,16. r[pinasi mokyklos aplinkos, technines pagalbos priemoniq pritaikymu mokiniami,

,yk_do reabilitacin[ ir profilaktini gydym4, teikia butinas medicinines sveikatos prieZi[ros bei buitines
paslaugas;

29.17 . tenkina svarbiausias mokiniq psichologines reikmes, susijusias su saugumu, demesiu ir
pagarba;

29.18. nustatyta tvarka aprupina mokinius gyvenimui bendrabutyje inventoriumi;
29.19. organizuoja mokiniq maitinim4, apgyvendinimq ir veLimqimokykl4 ir iS mokyklos;
29.20. uZtikrina glaudq mokytojq, aukletojq, pagalbos mokiniui specialistq bendradarbiavim4,

siekiant suderintq tikslq;
29.21. gyventi bendrabutyje Mokyklos direktoriaus isakymu i5tisus metus priimami Sioje

mokykloje besimokantys dideliq ir labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq asmenys, pateikE
pra5ym4 arba jo teises atstovaujandiq asmenq - tevq (globejq, mpintojq) ar globos istaigos vadovo
pra5ym?, kurie nepajegia kiekvienq dien4 atvykti i Mokykl4 ar mokytis ardiausiai gyvenamosios
vietos esandioje bendrojo ugdymo mokykloje, gyvena toliau kaip 3 km nuo Mokyklos;
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29.22.mokiniai, turintys dideliq ir labai dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq, kuriq globejas

(riipintojas) yra globos namai, gali per mokslo metus gyventi Mokyklos bendrabutyje;

29,23. mokiniai, gyvenantys Mokyklos bendrabutyje, i5laikomi nemokamai, atleidZiami nuo

mokesdio uZ maitinimE, jeigu specialiqjq poreikiq mokiniui Pedagogine psichologine tarnyba nustate

didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius;
29.24. organizuoj a Mokyklos bibliotekos veikl4;
29.25.teikia kokybi5kas dienos socialines globos paslaugas vaikams ir suaugusiems asmenims

turintiems proting ir kompleksing negaliq;
29.26. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkoijas.

30. Mokykla iSduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir socialiniq ig[dZiq ugdymo

programas pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka.
III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

31. Mokykla valdym4 grindZia demokratiniais principais.

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

funkcijas, turi teisg:
32.1. sudaryti mokymo sutartis, bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais;

32.2. istatymq nustatSrta tvarka jungtis i asociacijas ir klubus, dalyvauti jq veikloje;
32.3. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos b[dus, geriausiai tinkandius intelekto

sutrikim4 turintiems vaikams ugdyti;
32.4, kurtinaujus intelekto sutrikim4 turindiq vaikq ugdymo(-si) modelius;

32.5. savininko sprendimu vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

32.6. rengti parai5kas ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose Svietimo projektuose;

32.7. teikti investicijq projektq parai5kas valstybes ir Europos Sqiungos finansinei paramai

gauti;
32.8. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

32.9. ga:uti le5as uZ teikiamas socialines paslaugas;

32.10: naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq suteiktomis

teisemis.
33. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius,

funkcijas, privalo:
33.1. uztikinti sveik4, saugiq, uZkertandi4 keliq smurto, prievartos

iprodiams mokymosi ir darbo aplink4;
33 .2. uLtikrinti atvirumq vietos bendruomenei;
33.3. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isiphreigojimus;
33.4. teikti geros kokybes Svietim4;
33.5. uZtikrinti Mokyklos vaiko geroves komisijos veiklq igyvendinant teises aktq nustatytus

reikalavimus.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

34. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

34.1. direktoriaus patvirtintq Mokyklos strategin[ p1an4, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir
Akmenes rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

34.2. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam pritaria Mokyklos taryba;

34.3. direktoriauJ paftirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, suderintq su Akmenes rajono

savivaldybes vykdom4f a institucija ar jos igaliotu asmeniu ir Mokyklos taryba;

34.4. kitus Mokyklos veiklq reguliuojandius ir Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka

parengtus, suderintus ir pawirtintus aktus.

atlikdama jai priskirtas

aprai5koms ir Zalingiems



35. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris skiriamas i pareigas konkurso bUdu ir i5 jq
atleidZiamas penkeriems metams Akmenes rajono savivaldybes mero sprendimu teises aktq nustatyta

tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Akmenes rajono savivaldybes tarybai ir Akmenes rajono
savivaldybes merui.

36. Mokyklos direktorius:
36.1, vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, juos tvirtina,

vadovauja jq vykdymui;
36.2. suderinus su Akmenes rajono savivaldybes vykdomqja institucija, wirtina Mokyklos

struktrir4 ir pareigybiq sqraS4, nevirSijant leistino didZiausio pareigybiq skaidiaus.

36.3. nustato Mokyklos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui, Mokyklos strukt[riniq padaliniq vadovq veiklos sritis, paskirto jiems

vadybines funkcijas, sudaro galimybes jiems savaranki5kai dirbti;
36.4. tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatlrta tvarka priima ir atleidZia Mokyklos darbuotojus, sudaro su jais
darbo sutartis, taiko skatinimo priemones ir skiria jiems drausmines nuobaudas, sprendZia kitus darbo

s antykius re guliuoj andius klaus imus i statymq nustatyta tv arka;
36.5. priima mokinius i5 visos Lietuvos Respublikos teritorijos Akmenes rajono savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
36.6, vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos dokumentuose nustato

mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
36.7. suderings su Mokyklos taryba, wirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
36.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir mokymosi

s4lygas;
36.9. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
36,10. leidZia isakymus, sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;

36.1 1. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

36.12. teises aktq nustatlrta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jais disponuoja,
uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq;

36.13. stebi, analizuoja ir vertina mokytojq ir kitq Mokyklos darbuotojq praktinio darbo

rezultatus, Mokyklos personalo veikl4, j4 kontroliuoja, priZi[ri sprendimq vykdymq, rupinasi

metodines veiklos organizavimu, dalbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti
kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja
jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

36.14. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;
36.15. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rEpintojais), pagalbE mokiniui, mokytojui

ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos skyriais ir kitomis' institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje, kuria ugdymui palanki4 sociokult[ring aplink4, r[pinasi tarptautiniais Mokyklos

rySiais, palaiko ry5ius su Mokyklos remejais, visuomene;
36,16. veikia Mokyklos vardu, atstovauja Mokyklai visose istaigose ir organizacijose,

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais sudaro sutartis, atidaro

s4skaitas bankuose;
36.17. teikia Akmenes rajono savivaldybes tarybai tvirtinti Mokyklos nuostatq, mokamq

paslaugq ikainius, pedagog"iniq pareigybiq sqraS4, teikia pasiUlymus del darbq, paslaugq, valdymo ir
aptamaujandio personalo etatq normatyvq, materialiniq vertybiq atsargq, inventoriaus finansiniq

normatyvq, mokamq p aslaugq ikainiq nustatym o ;

36.18. organizuoja valstybes biudZeto i5laidq ir specialiosios programos s4matos projekto

sudarym4 ir nustatyta tvarka teikia ji Akmenes rajono savivaldybes administracijai;
36.19. inicijuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq blkles isivertinim4 ir atsako uZ

Mokyklos veiklos rezultatus;
36.20. istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka disponuoja le5omis, skirtomis programoms

igyvendinti pagal patvirtintus asignavimus, vykdo su Sia veikla susijusias [kines operacijas, uZtikrina

2
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tiksling4 biudZetiniq ir kitq gautq lelq ir turto panaudojimq, kad bEtq laikomasi finansq kontroles
taisykliq, pasiraSo finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaitq rinkinius;

36.21. uZtikrina, kad su vaiku nebfltq vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai,
galintys pakenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybes brandai;

36.22. ai5kina Mokyklos bendruomenes nariams valstybing ir regioning Svietimo politik4, telkia
kolektyvq valstybes Svietimo politikos uZdaviniams igyvendinti, ilgalaikems ir trumpalaikems

Mokyklos veiklos programoms vykdyti, kelia visuomenes poreikius atliepiandius Mokyklos veiklos
tikslus, uZtikrina jq vykdymq, puoseleja demokratinius bendradarbiavimu pagristus Mokyklos
bendruomenes santykius;

36.23, inicijuoja Mokyklos ugdymo plano rengimq ir uZtikrina jo vykdymq, vykdo nuolatinq

ugdymo proceso prieZi[r4;
36.24. naudoja Mokyklos antspaud4 pagal paskirti ir uZtikrina jo iSsaugojim4;

36.25. rEpinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, inventoriaus
apsauga;

36.26. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebttq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines
ir psichotropines medZiagos;

36.27 . imasi priemoniq, kad laiku btrtq suteikta pagalba mokiniui, patyrusiam smurtq, prievart4,

seksualini ar kitoki i5naudojim4, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas;
36.28. organizuoja biudZetines istaigos buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos

buhalterines apskaitos istatym4;
36.29. uZtikrina veiksming4 biudZetines istaigos vidaus kontroles sistemos sukUrimq, jos

veikim4 ir tobulinimq;
36.30. dal! savo funkcijq teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotoj ams ugdymui, flkvedZiui;
36.31. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
37. Mokyklos direktorius atsako uZ:

37.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Mokykloje, atitinkamq

Akmenes rajono savivaldybes institucijq teises aktq igyvendinim4;
37.2. demokratini Mokyklos valdym4, mokytojo etikos nonnq laikymqsi, skaidriai priimamus

sprendimus, bendruomenes nariq informavimq;
37.3. lL sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplinkq;
37.4, gL tinkamq funkcijq atlikimq, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos

veiklos rezultatus.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVAT,OA

38. Mokyklos taryba (toliau -Taryba) yra auk5diausia Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta

iS 3 tevq (globejq, rEpintojq), 2 mokytojq, 1 aptamaujandio personalo ir I vietos bendruomenes

atstovo. faryba telkia Mokyklos mokytojq, tevq (globejq, r[pintojq) bendruomeng, vietos

bendruomeng demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius klausimus,

direktoriui atstovauti. teisetiems Mokyklos interesams.

39. Tarybos nariu nega'li b[ti Mokyklos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio)

pasitikej imo valstybes tarnautoj ai.
40. Taryba renkama visuotiniq mokytojq, tevq susirinkimq metu, slaptu balsavimu.

41. Likus ne maZiau kaip dviem menesiams iki Mokyklos tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami nauji Tarybos rinkimai.
42.Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu pirmame Tarybos posedyje.

43. Tarybos pirmininku tampa tarybos narys, surinkgs didZiausi4 balsq skaidiq. Kai didZiausi4

balsq skaidirl surinkgs kandidatas atsisako btti tarybos pirmininku, juo tampa antras kandidatas,

surinkgs didZiausi4 balsq skaidiq.
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44. Tarybos kadencija - treji metai.
45. Asmenys iTaryb4 gali b[ti renkami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iS eiles.
46. Tarybos nario igaliojimams nutrtikus anksdiau laiko (iSvykimas, liga ir kt.) visuotiniame tos

bendruomenes grupes, kuriai atstovavo Tarybos narys, susiiinkime slaptir balsavimu ilrenkamas
naujas atstovas.

47.Tarybos veikloje gali dalyvauti kiti Mokyklos bendruomenes nariai, remejai ir visuomenes
atstovai.

48. Taryba:
48.1. teikia si[lymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
48.2. derina Mokyklos strateginiplanq, Mokyklos metiniveiklos ptanq, Ivlokyklos vidaus darbo

tvarkos taisykles, Mokyklos nuostatus, kitus Mokyklos veikl4 regllmentuojandius dokumentus,
teikiamus Mokyklos direktoriaus;

48.3. teikia si[lymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos vidaus strukt[ros tobulinimo;

48.4. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
48.5. i5klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos direktoriui siflymus del

Mokyklos veiklos tobulinimo;
48.6, svarsto mokytojq, metodines tarybos ir tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucijq ar

Mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siulymus Mokyllos diiektoriui;
48.7. teikia sifllymus del saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant

Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
48, 8. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
49. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja teises aktams.
50. Taryba uZ savo veiklq vien4 kartq per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
51' Tarybos posedZiai Saukiami ne iediau kaip tris kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq
dauguma. Jei balsai pasiskirsto tolygiai, sprendim4 lemia Tarybos pinninint o talsas. Mlkyklos
direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestojo nario teisemis.

52. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams
ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro visi Mokyktoii airUantys'pedagoginiai
darbuotojai, bendrosios praktikos slaugytoja, bibliotekininkas, kiii tiesiogiai ugdymo pr6..r.
dalyvauj antys asmenys.

53. Mokytojq tarybos nariu negali bflti Mokyklos vadovas.
54. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu pirmame Mokytojq

tarybos posedyje.
55' Mokytojq tarybos pirmininku tampa tarybos narys, surinkgs didZiausiq balsq skaidiq. Kai

didZiausiq balsq skaidiq surinkgs kandidatas atsisako brlti tarybos pirmininkr, iuo iu*pa antras
kandidatas, surinkEs didZiausi4 balsq skaidiq.

56. Mokytojq tarybos pirmininko kadencija - trys metai.
57. Asmenys Mokytojq tarybos pirmininko kadencijai gali blti renkami ne daugiau kaip dviem

kadencijoms i5 eiles.
58' Likus ne maZiau kaip dviem menesiams iki Mokytojq tarybos pirmininko kadencijos

pabaigos skelbiami nauji Mokytojq tarybos pirmininko rinkimai.
59. Mokytojq tarybos pirmininko igaliojimams nutr0kus anksdiau laiko (i5vykimas, liga ir kt.)

Mokytojq tarybos posedyje slaptu balsavimu i5renkamas naujas Mokytojq tarybos pirmininkas.
60, Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokytojq tarybos pirmininkas. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujan8iq
nariq balsq dauguma.

61. Mokytojq taryba savo veikl4 vykdo vadovaudamasi Mokytojq tarybos nuostatais.
62. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine taryba:
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62.1. Metoding grupg sudaro vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai, atskiry ugdymo daliq
aukletojai, jai vadovauja metodines grupes i5rinktas vadovas. Metodines grupes savo veikl4 vykdo
vadovaudamosi Pedagogq metodines veiklos nuostatais, patvirtintais Mokyklos direktoriaus;

62.2. Mokyklos metoding tarybq sudaro metodiniq grupiq vadovai, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejai. Metodinei tarybai vadovauja tarybos i5rinktas
vadovas. Metodines tarybos pirminink4 ir sekretoriq renka tarybos nariai paprast4ja balsq dauguma
atviru balsavimu. Pirmininkas renkamas dvejiems mokslo metams. Metodines tarybos sudetis
kiekvienais mokslo metais tvirtinama direktoriaus [sakymu. Metodines tarybos posedZiuose gali
dalyvauti pakviesti kiti Mokyklos vadovai, pedagogai, ne tarybos nariai ir kiti kviestieji asmenys.
Metodine taryba savo veiklq vykdo vadovaudamasi Metodines tarybos nuostatais, pawirtintais
Mokyklos direktoriaus.

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

ATESTACIJA

63. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

64. Mokyklos darbuotojams uZ darbq mokoma Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZ darb4 istatymo ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.

65. Mokyklos darbuotojams teises aktq nustafrta tvarka gali brlti mokami priedai prie
atlyginimq.

66. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai
atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

67. Mokykla patikejimo teise valdo ir naudoja savininko perduot4 turt4 ir juo disponuoja
Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka,

68. Mokyklai savininko perduotas ir Mokyklos igytas turtas nuosavybes teise priklauso
Mokyklos savininkui.

69. Mokyklos le5os:
69.1. savininko biudZeto leSos pagal asignavimq valdytojo patvirtintas s4matas;
69.2. valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savininko biudZetui skirtos leSos, skiriamos

pagal patvirtintas s4matas;
69.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq parama; pajamos, gautos uZ

neformalqji ugdyme ir kitas teikiamas paslaugas;
69.4. tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
69.5. kitos teisetu b[du igytos leSos.
70. Mokykla gali tuieti savo fond4, kurio sudarymo Saltiniai yra savanori5ki asmenq,

organizacijq ir Zmoniq inaSai, pajamos i5 paties fondo veiklos, uZsienio valstybiq organizacijq ir
piliediq, taip pat tarptautiniq organizacijq aukojamos le5os ir materialines vertybes.

71. Apskaita Mokykloje tvarkoma laikantis biudZetinems istaigoms taikomq teises aktq
nuostatq, apskaitos tvarkymo reikalavimq ir sqmatose nurodyto iSlaidq klasifikavimo pagal atskirus
straipsnius.

72. Mokykla savaranki5kai sprendZia, kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas le5as, kai
neprie5tarauj am a s avininko nustatytai tvarkai.
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73. Mokykla buhaltering apskait4 tvarko, finansiniq ir biudZeto vykdymo ataskaiq rinkinius

yq*-o teises aktq nustatJrta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos'vyriausiasis buhalteris.
Buhalterine apskaita tvarkoma vadovaujantis biudzetiniq lstaigq buhalierines apskaitos taisyklemis,
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriau-sybes nutarimais ir kitais teis6s aktais.

74. Finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis U-okyklos' finansines veiklos kontroles
taisyklemis, patvirtintomis Mokyklos direktoriaus iiakymu, ii minimaliais finansq kontroles
reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finaniq ministro isakymu.

75. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos-Respublikos valstybes kontroles
igaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos vatityUini audit4 atlieka LGtuvos Respublikos valstybes
kontrole. Mokyklos veiklos ir i5ores finansini audit4 uili.ku Akmenes rajono savivaldybes kontioles
ir audito tarnyba. Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

76. Mokyklos veiklos prieZiDr4 atlieka Akmenes rajono savivaldybes administracija teises aktq
nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami isoriniai vertintoj ai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

77. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus, suderintus su Taryba, wirtina Akmenes
rajono savivaldybes taryba.

78. Mokyklos nuostatq keitim4 ar papildymq inicijuoja Akmenes rajono savivaldybes taryba,
Mokyklos direktorius ar Taryba.

79. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
80. Mokykla viesuosius prane5imus ir informacij4 apie savo veikl4 skelbia Mokyklos interneto

svetaineje adresu: www.dabikine.akmene.lm.lt, Savivaldybes intlmeto svetaineje adresu:
www. ?kmgne& ir pasirinktame re gioniniam e laikra5tyj e tei s es aktq nustatyta tvarka.

- 81. Mokykl? reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Akmenes rajono savivaldybes taryba,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublitos biudZetiniq istaigq
istatymu, Lietuvos Respublikos svietimo istatymu, kitais teises aktais.

82. Apie Mokyklos reorganizavimq, likvidavim4 ar pertvarkym4 pranesama kiekvienam
Mokyklos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme nustatyta warkiir terminais.

Direktore
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