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Panevezio miesto savivaldybes tarybos
2027 m. gegtLds 26 d sprendimu Nr. I-I82
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.16.

PANEVTZIo ALFoNso LIPNIIINO PROGIMNAZIJOS NUoSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. PaneveZio Alfonso Lipniuno Fogimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja
PaneveZio Alfonso Lipniuno progimnazijos (toliau mokykla) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pa.reigas igyvendinandi4 institucij4, buveinq, mokyklos grupg, tip4,
pagrinding ir kit4 paskirti, mokymo kalb4, mok1rnosi formas, mokymo proceso organizavimo
budus, veiklos teisini pag ndq, sdtis, fl.lsis, tikslq, uzdavinius, funkcijas, lykdomas Svietimo
programas, mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus irjq isdavimo tvark4, teises ir pareigas,
veiklos organizavim4 ir valdyrq savivaldq, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo
tvark4 ir atestacij4, tut4, 1€5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, mokyklos veiklos
prieZiur4, reorganizavimo, likvidavimo ar pefvark)'mo tvark4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas PaneveZio Alfonso Lipniuno progimnazija,
trumpasis pavadinimas Alfonso Lipniiino progimnazija. Mokylla iregistllota Juridiniq asmenq
registre, kodas 190423684.
3. Mokykla isteigta 1981 m. mgsejo 1 d. PaneveZio miesto tarybos 1993 m. birzelio 8 d.
sprendimu Nr. 11-4 PanevdZio 16-osios vidurinds mokyklos pavadinimas pakeistas i PaneveZio
Alfonso Lipniiino vidurine mokykla. Panevezio miesto savivaldyb€s tarabos 2009 m. liepos 7 d.
sprendimu Nr. 1-34-1 Panevezio Alfonso Lipnilno vidurines mokyklos pavadinimas pakeistas !
PaneveZio Alfonso Lipnirmo pagrindine nokykla. PaneveZio miesto savivaldybds tarybos 2013 m.
balardiio 23 d. sprendimu
1-131 PanevdZio Alfonso Lipniuno pagdndines mokyklos
pavadinimas pakeistas i PaneveZio Alfonso Lipnilno progimnazija.
4. Mokyklos teisine foma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklospriklausomybe savivaldybesmokykla.
6. Mokyklos savininke - Panevezio miesto savivaldybe.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija PaneveZio miesto
savivaldybes taryba (toliau Savivaldybds taryba). Ji:
7.1. lvirtina mokyklos nuostatus;
7.2. priima sprendimus del:
7.2. 1 . mokyklos buveines pakeitimo;
7.2.2. mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.2.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos sudarymo ir jos
igalioj imq nutraukimo;
7.2.4. filialo steigimo irjo veiklos nutraukimo;
7.2.5. didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus nustatymo;
7.2.6. kaiml ir taifu uZ teikiamas adygintinas paslaugas nustatymo;
7.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq istat)'me, kituose Lietuvos
Respublikos istatymuose ir Nuostatuose j os kompetencijai priskifias funkcijas.
8. Mokyklos buveines adresas: Klaipedos g. 138, LT-37368 Panevezys.
9. Mokyklos grupe bendrojo ugdltno mokykla.
10. Mokyldos tipas - proginmaTija.
1 1. Mokyklos pagrindine paskirtis progimnazijos tipo progimnazija, kodas 31291100.
12. Kita paskirtis pradin€s mokyklos tipo padine mokykla.
13. Moklmo kalba - lietuviq.
I4. Mokymosi formos:
14.1. gn-lpinio mokynosi forma, igyvendinama kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso
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organzavlmo Duou;
14.2. pavienio mokymosi foma, iglvendinama savarankiiku arba nuotoliniu mokymo
proceso organizavimo b[du.
15. Mokykla vykdo pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuot4, pagrindinio
ugdymo pimosios dalies, pagrindinio ugdymo individualizuot4 (pirmosios dalies), neformaliojo
vaikq sr ielimo programas.
16, Mokykla isduoda mokyrnosi pasiekimus lteisinandius dokumentus:
16. 1. pradinio i3silavinimo paZym€jimq igijusiam pradini i3silavinim4;
16.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZl,rndjim4
baigusiam pradinio ugdymo
individualizuot4 programq;
16.3. paiynejim4 - baigusiam pagrindinio ugdymo programos pirm4j4 dali, pagdrdinio
ugdymo individualizuotos programos pirm4j4 dal!;
16.4. mokymosi pasiekimq paZym€jim4 - nebaigusiam pagrindinio ugdymo, pagrindinio
ugdymo individualizuotos programos (pirmosios dalies);
16.5, paZW4 joje nurodoma informacija apie nebaigusio ugdymo programos ir
isvykstandio i5 mokyklos mokinio mokymosi pasiekimus per tam tikr4 mokslo metq laikotarpf.
17. Mokykla yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitq s4skaitll
Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atdbutik4, savo veikl4 grindiia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Ligtuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto minis&o isakymais, kitais teises aktais
fu Siais Nuostatais.
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II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
18. Mokyklos veiklos sritis

ivietimas, kodas 85.
I9. Mol)klos Svietimo veiklos l.tlsysl
19.1. pagrindine veiklos riSis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
19.2. kiros Svietimo veiklos ruSys:
19.2.i. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2.2. sportinis ir rekeacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.2.3. kultu nis Svietimas, kodas 85.52j
19.2.4, kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
19.2.5. Svietinui bndingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kilos ne svierimo veiklos rlsys:
20. 1 . bibliotekos ir archyvo veikl4 kodas 9 1 .0 I ;
20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo twto nuoma fu eksploatavimas, kodas 68.20.
20.3. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
20.4. vaikrl dienos prieziwos veikla, kodas 88.91;
20.5. Fotokopijavimo, dokumentq rengimo ir kita specializuota istaigai budingq paslaugq
veikla, kodas 82.19.
21. Mokyklos veiklos tikslas - teikti pradini ir pagrindini (pirmosios dalies) iSsilavinim4,
padeti asmeniui iglti dorines, sociokultilrines ir pilietines bnndos pag ndus, bendr4ji raitingun4,
technologinio ra3tingumo pradmenis, ugdyi kik3dioniikqsias vertybes, tautini sqmoningumq,
isugd),'ti siekim4 ir gebejim4 apsispr9sti, pasirinkti ir mokl'tis toliau.
22. Mok) klos veiklos u)daviniai:
22.1. ttiti]fJinti kokybiSk4 pradinio ugd),no ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies
programq vykdlm4, taikant pasidnktus Katalikiskojo ugdyrno sistemos sampratos elementus;
22.2. tenkinti mokiniq paZinimo ir saviraiSkos poreikius;
22.3. teikti mokiniams reikiamq pagalb4;
22.4. uZtikinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.
23. Mokykla, siekdama nustatyto tikslo, igyvendina nustatltus veiklos uZdavinius:
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23.1. lglvendindama Nuostatq 22.1 papunktyje nurod],t4 uZdavini, atlieka iias funkcijas:
23.1.1. konkretina, individualizuoja ar pdtaiko ugdlno turini vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo fu sporto ministo tvirtinamais pradinio, pagrindinio i, vidudnio

ugdymo programq apra.iu, pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis,
atsiZvelgdama i vietos ir mokyklos bendruomenes reikmis, konkredius mokiniq ugdyrno(si)
poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir paiangos vertinirnougdyrno
procese inJbrmacijE, pasiekimrl tyrimq, mokyklos veiklos kokybes
isivirtinimo ir isorinio vertinimo

duomens;
23.1.2. taiko KatalikiSkojo ugdymo sistemos sampratos elementus;
rengia pradinio ugdymo individualizuotas, pagrindinio ugdymo individualizuotas
.23,1.3.
(pirirosios dalies) progmmas, pritaiko pradinio ugdymo, pagrindinio uldj.rno pirmosios
dalies
programas..specialiqjq r:gdymosi poreikiq turintiems mokiniams, pagrindinio
ugdymo pirmosios
dalies papildandius ir mokiniq poreikius tenkinandius p.og.u-q Inodiliur, pasirenkamqq
dalytq,
programasj

., 23..1..4. igl"vendina mokinirl mokym4si pagal visas mokykloje vykdomas programas
taikydama Siuose Nuostatuose apibrdZtas mokynosi formas ir
-oky-o pro""ro organiiavimo
bidus:
23.1.5. sudaro mokymo sutartis ir r,ykdo jose sutartus
isipareigojimus;
23.1.6. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti profesing [vafflikacij4;
23.1.7. vykdo mokyklos veillos kokybes
lsivertinim4, numato prie;ones veiklai tobulinti;
23.1.8. dalyvauja mokniq ugdymo pasiekimq l)rimuose,
iatikinimuose, teises aktq

nustat)'ta tvarka:

23.2. igyvendindama Nuostatq ?2.2 papunktie nurodyt4 uzdavini, atlieka iias
tunftcijas:
23,2,1. rengia ir iglvendina vaikq neformaliojo Svietimo programas, atitinl€ndias
vaikrl
amZiq ir poreikius;
sudaro talankias sqlygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms
mokiniq
..
?1..2:?
kikSdionidk4ii, tautini, pilietini sqmoningum4, patriotizmE,
kultu
ng
ir
socialini
fuoselejandioms
brand4, padedandions tenkinti saviugdos ir saviraiikos poreiliius:
23.2.3. orgalizuoja Gvq (globejq. rupinrojqt pigeidavimu mokamas papildomas paslaugas
(klubus. bUrelius. slo!?klas. ekslursijas ir kt.) teises
akq nusratyra tvarka;
23,2.4. iniaijuoJa, kuria ir dalyvauja lvairiuose ivietimo, kulhrros, sporto,
socialiniuose
projektuose, ku uos realizavus, stipreja mokyklos materialiniai
ir intelektiniairesursai, sudaroma
galimybe^pletoli mokiniq pamoking ir nefomaliojo vaikq Svietimo
veikt4;
jgi./endindama Nuostatq 22.3 papunktyje nurodlt4 uZdavirri,
atlieka Sias funkcijas:
^2].3.
23..3.1.
pagal kompetencii4 vykdo Lietuvos nespublikos vaiko mirumalios
ir vidutines
.
prieziulos istatymo nuostatq igyvendinirrq;
23 3 2. lyl<do Lietuvos Respublikos socialines paramos mokiniams
istal,rno nuostatas;
23.3.3. teises akttl nustatJ4a tvarka.teil(ia psichologi!rq, infoffnccing,
socialing pedagoging,
. ..
specialiqiE pedagoging, speciali4itl pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos puez,ru.].
prol.esini
onenta\,rma:
23.3.4..atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini
ivertinimq, skiria specialqjl
ugdlm4 teises aktq nustat).ta tvarka ir organizuoja mokiniq, tuiineiq specialiqlq
ugdymosi poreiki!,
ihaukqil:^g{yTa Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ii spono mioi.t o ouliatytu tua.tu;
23.3.5. igyvendina prevencines pros.mas;
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sistemini mokymosi pagalbos teikim4 mokiniams, kurierns

-^,.,^,,,-t?t.u.uztikrina
retKalinpa:
2i .3 .7 . orgnrnoja mokyklos

ji

yra

bibliotekos veiklai
jgyvendindama
23.4.
Nuostatq 22.4 papunktyje nurodl.tq u2davini, atJieka iias funlcijas:
,,1.4.1. rusistato mokyklos bendruomenes nari4
elgesio normas, atsiZvelgdama i pedagogq
elikos kodekso rekomendacijasi
. )-1.4.2. ,uitik'ina higienos nomas, teises aktll reikalavimus atitinkandi4 sveikE, saugi4
nokymosi ir darbo aplink4;
23.4_3. k)ia formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio reikalavrmams
lg),vendinti

..

I
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reikaling4 materialing bazg ir edukacines aplinlas;
23.4.4. bendradarbiauja su asmens ir visuomenes sveikatos prieziituos institucijomis ir
tevais (kitais teisetais mokinio atstovais), saugant ir stiprinant mokiniq sveikat4;
23.4.5. kuda atvirus, pagarbius, bendradarbiavim4 skatinandius mokiniq, mobtojU ir tevrl
(globdjq, rupintojq) sanfykius;
23,5. mokykla taip pat atlieka Sias funkcijas:
23,5.1. organizuoja mokiniq maitinim4;
23.5.2. teikia papildomas mokamas paslaugas teises aktLl nustaqda tvarka;
23.5.3. vieSai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4 teises aktq nustat)ta tva{ka
mokyklos intemeto svetaineje, mokyklos savininko intemeto svetaineje ir (ax) kita forma;
23.5.4. vykdo kitas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas
funkciias.
24. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministo nustat]'ta tvarka mokykla
iBduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus.

III SKYRIUS
MOKYKLOS Tf,ISTS IR PAREIGOS
25. Mokykla, igvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisQ:
25.1. parinkti mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo btdus;
25.2. parinkti ir kurti naujus ugdlano metodus, uZtikrinandius kokybiskq ugdym4(si);
25.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
25.4. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministo nustatl4a tvarka vykd)'ti
Salies ir larplaulinius \r ietimo projeltus:
25.5. istatymq nustat)'ta tvarka stoti h jungtis i asociacijas, dalyvauti jr4 veikloje;
25.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat)4a tvarka;
25.7, naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
26. Mokyklos pareigos uztikrinti jai pavestq tikslo ir uzdaviniq igl.vendinimfu priskirtq
tunkcijq kokybi3k4 adikim4.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
27.1. direktoriaus patvi int4 strategini planq, kuriam )aa pritalusios mokyklos taryba
(toliau - Taryba) ir Savivaldybis vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
27.2..direkto aus patvidint4 metini veiklos plan4, kudam ]ra pritarusi Taryba ir kuris yla
suderintas su atitinkamu Savivaldybes administacijos padaliniu;
27.3. direkto aus patvitint4 mokyklos ugdymo plan4, kuds yra suderintas su Taryba ir
Savivaldybds vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
28. Mokyklai vadovauja direktorius, kur! vieSo konkurso biidu pareigas penkeriems
jq atleidZia Savivaldyb€s mems teises aktq nustab4a tvarka. Mokyklos
metams skiria ir
gali
direktoriumi
btrti tik nepriekaistingos reputacijos asmuo.
29. Direktorius:
29.1. vadovauja mokyklos shateginio plano, metinio veiklos plano, Svietimo programq
rengimui, rekomendacijq
smurto prevencijos iglvendinimo mokykloje pdemoniq
igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jr1 vykdy'mui;
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29.2. frirtina mokyklos vidaus struktiir4, mokyklos darbuotojq pareigybiq

s4raS4,

nevirSydamas nustab4o didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

29.3. tuirtina mokltojq ir darbuotojr{ pareigybir} aprasymus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktll nustatl'ta tvarka skiria ir atleidZia mok)4ojus, kitus ugdymo procese
dalyvaujandius asmenis ir aptamaujanli personal4, sudaro sujais da.rbo sutartis, autorines sutartis ir

sf
kitokias sutafiis, skelbia konkursus pareigoms eiti, taiko skatinimo priemones ir konstatuoja darbo
pareigq pazeidimus;
29.4. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias fu sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais, organizuoja trukslamq mok]'tojq paiesk4;
29.5. organizuoja mokyklos buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines
aP5Na'LUr F'aLlLq.

29.6. vadovaudamasis istatymais fu kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos taisykldse
nustato mok).tojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenr.L aptamaujandio personalo ir mokiniq
teises, pareigas ir atsakomybg;
29.7. suderings su Taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos
veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
29.8. rupinasi metodinds veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiem$ s4lygas tobulinti kvalifikacij4, mokltojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybp
atestuotis ir organizuoja jq atestac!4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spodo ministro
nustatyta tvarka;
29.9. tvirtina neformaliojo vaikq Svietimo, pasirenkamqjq dalykq ir moduliq programas;
29.10. priima mokinius i mokykl4 Savivaldybes tarybos nustat)'ta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
29.1 l. sudaro teises aktq nustab4as komisijas, darbo, metodines grupes,
29.12, ilkikxin4 priZiui ir atsako uZ gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros
priemoniq rrykdyr4 mokykloje;
29.13. mokykloje uZtikrina sveik4 ir saugi4 aplinkq, uzkertandi4 keli4 bet kokioms smuito,
pdevartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams;
29.14, oryarlizuoja paialiniq asmenq patekimo mokykl4 apskait4 ir tai kontoliuoja,
organizuoja mokyklos teritorijos ir jos prieigrl steb6jim4, informuoja teritoring policijos istaig4 apie
zinomus ar itaxiamus smurto, pdevafios, psichoakqviqjq medZiagq platinimo, viegosios tvarkos ir
kitq pazeidimq atvejus;
29.15. supazindina mokyklos bendruomeng su teisds aktais, reglamentuojandiais vaiko
teises, pareigas ir atsakomybg uZ teises aktq paZeidimus, mokyklos lankymq, psichoaktyviqjq
mediiagq vartojimo, smuto, nusikalstamumo prevencij4 ir mokiniq uiimtum4;
mokyklai teikiandiomis
29.16. bendradarbiauja su pagalb4 mokiniui, mok)-tojui
lstaigomis, Savivaldybds administracijos struktuiniais padaliniais, valstybine vaiko teisiq apsaugos
institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, atvejo vadybininlais, teritorine
policijos istaiga, socialinirl paslaugq ir sveikatos prieZiuros istaigomis, Savivaldybes administracijos
vaiko geroves komisija ir kitomis instituci,jomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje:
29.17. prireikus sudaro su institucijomis, dirbandiomis prevencini darbq savivaldybes
terito joje, kitose vietovese, sutartis del pagalbos teikimo mokykloje ar uZjos ribq;
29.18. organizuoja neformahii vaikrl Svietim4 po pamokq ir mokinirl atostogq metu;
29.19. teikla pra3yrnus Savivaldybes administracijos direkto ui ddl vaiko minimalios ar
vidutines prieZiuros pdemoniq sk1'rimo,
29.20. inicijuoja mokyklos veiklos kokybds lsivertinim4;
29.21. teises aktq nustab4a tvarka valdo, naudoja mokyklos turtq, lesas irjais disponuoja,
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iitekliais teises aktq nustat)'ta
tvarka, uztikina jrl optimalq valdymQ ir efektyvLl naudojim4;
29.22. gaturllno)a, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4 teikiami ataskairq dnkiniai ir sraristinds ataskaitos bntq Eisingi;
29.23. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir Tarybai svarst)'ti, viesai
paskelbia savo metq veiklos ataskait4;
29.24. uZtikrina veiksmingq mokyklos vidaus kontroles sistemos sukiirimq, jos veikim4 ir
tobulinima;
29,25. kafi) su Taryba sprendZia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kiirimo
klausimus:
29.26. sudaro mokyklos vardu sutartis del mokyklos funtcijq atlikimo;
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29.27. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudaryrn4 ir skatinajq veiklq;
29.28. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
29.29. nustato ir tvitina mokyklos stuktlriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, tunkcijas,
direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
29.30. leidZia isakymus, kontoliuoja jq vykd],n4;
29.31. organizuoja mokyklos dokumentg saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta
tvarka;
29.32. Dilik]jJ]? Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo
nuostatq i glvendinim4;
29.33. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir
uZdaviniams iglvendinti;
29,34. dali savo funkcijq teises aktq nustatlta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotoj ams;
29.35. uztikina, kad bfitq laikomasi istat]anq, teises aktq ir mokyklos Nuostatrl;
29.36. atlieka kitas Lietuvos Respublikos Svietimo istat)tne, Lietuvos Respublikos
biudzetiniq istaigq istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios
vidutines prieZiiiros
kituose
pareigybds
teises
aktuose
ir
apras)'rne
nustat)'tas
funkcijas.
istatyme,
30. Mokyklos direktodus uztikina ir atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq laikyr4si mokykloje, demokatini mokyklos valdym4, bendruomends nariq informavimq,
tinkam4 funkcijq atlikim4, nustaq4r] mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, mokylJos veiklos
rezultatus, ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios pdeZituos priemoniq igyvendinimq.

ir

31. Mokyklos direktorius pavaldus

Savivaldybes merui, atskaitingas mokyklos

bendruomenei, Tarybai, Savivaldybes merui ir Savivaldybes tarybai.
32. Mokykloje veikia Vaiko gerovds komisija, kuri organizuoja ir koordinuoja Svietimo
programq pritaikym4 mokiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos
teikim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko geroves komisijos sudaryrno ir
darbo organizavimo tvark4 nustato Lietuvos R€spublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministras.
33. Ugdymo tufinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais mokyklos
direklorius gali organizuoti mob'tojrl ir Svietimo pagalbos specialistrl, kuriq veikla susijusi su
nagdnejamu klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
34. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: Taryba, Mokfojq taryba, Mokiniq
taryba, klasds mokiniq tevq komitetas.
35. Taryba aukSdiausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iS tijrl mokykloje
nedirbandir+ mokiniq tevq (globdjq, dpintojrl), trijq mokltojrl, dviejq mokiniq ir vieno vietos
bendruomenes atstovo.
36. Tarybos naxiu gali btti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti mokyklos
strateginirl tikslq ir igyvendinti mokyklos misijq. Tarybos nariu negali blti mokyklos dircktorius,
valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai.
3'7. I Taryb4 tevus (globejus, dpintojus) aMru balsavimu renka klasiq ter.q (globejq,
rupintojq) atstovrl susidnl<imas, kuri iS kiekvienos klases tevtl deleguojamas vreras arsrovas,
mok).tojus
Mokfojq taryb4 5-8 klasiq mokinius Mokinirl taryba. Vietos bendruomeng
Taryboje atstovauja vietos bendruomenines organizacijos istatuose nustat,,ta tvarka deleguotas
atstovas, kuris 1'ra savivaldybds gl"venamosios vietoves, ku oje veikia vietos bendruomene,
gyventojas. Nesant vietos bendruomenes, Tarybos darbe dalyvauti kviediamas seniunaitis, kurio
teritorijoje yra mokykla.
38. Ta4,ba renl<arna trejiems meralns Nuostaruose nustatla tvarka. Tas pats asmuo
Tarybos nariu gdi bfti dvi kadenciias iS eiles.
39. Tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu pirmame naujos suddties
Tarybos posddyje.

.
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40. Tarybos veikla planuojama, posedZiai protokoluojami. Tarybos posedZius inicijuoja
Ta.ybos pimininkas ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali biiti kviediamas neeilinis
Tarybos posedis.
41. Posedis teisetas, jei jame dal)'vauja ne maziau kaip du treadaliai nadq. Nutadmai
pdimami posedyje dallvaujandiq nariq balsq dauguma.
42. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nep eStarauja teises aktams.
43. Tarybos posedziuose kviestiniq nariq teisemis gali dallvauti mokyklos direktorius ir
(ar) kiti su svarstomu klausimu susijg asmenys.
44. Pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutrikus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko,
mokyklos direktorius organizuoja rinkimus Nuostatuose nustat)4a tvarka.
45. Taryba:
45.1. teikia siulymus ddl mokyklos shateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
p emoniq;
45.2. svarsto ir pritaria mokyklos strateginiam, metiniam veiklos planams, Nuostatams,
mokyklos darbo tvarkos taisyklems, kitiems mokyklos veikl4 reglam€ntuojantiems dokumentams,
teikiamiems mokyklos direktoriaus, derina ugdymo plano projekt4, mokyklos mok)'tojq ir pagalbos
mokiniui specialisq atestacijos program4;
45.3. svarsto mokytojq tarybos, mokiniq ir tevll (globejq, riipintojq) savivaldos institucijrl
ar mokyklos bendruomenes nariq inicial).vas ir teikia siillymus mokyklos direktodui;
45.4. t€ikia mokyklos direkloriui sifilymus d€l Nuostatq pakeitimo ar papildymo, mokyklos
vidaus struktiros tobulinimo;
45.5. svarcto mokyklos lesrl naudojimo klausimus;
45.6. kiekvienais metais vertina mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4, priima
sprendim4 del mokyklos vadovo metq veiklos ivertinimo ir pateikiaji Savivaldybes merui;
45.7. kafiLr su mokyklos direktoriumi sprcndZia mokyklai svarbius palankios ugdymui
aplinkos ktuimo klausimus, teikia mokyklos direktoriui siiilymus d6l mokyklos mate alinio
aprupinimo, veiklos tobulinimo;
45.8. teikia siiilymus del saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo, svaxsto
mokyklos IdBq naudojimo klausimus, pajamq ir iSlaidq s4mat4, mokyklos [king ir finansing paddti,
talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius;
45.9. organizuoja td!'rl paramq mokyklai;
45.10. skiria atstor.us imokltojq ir pagalbos mokiniui speoialistq atestacijos komisij4;
45.11. pasircnka mokyklos veiklos isivertinimo sdtis, atlikimo metodik4, analizuoja
isiveftinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
45.12. svarsto kitus teises aktuose nustat],tus ar mokyklos direkto aus teikiamus
klausimus.
46. Taryba \\t savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems bendruomenes
natiams.
47. Mok1'tojrl taryba nuolat veikianti mokyldos savivaldos institucija, kurios veikla
grindZiama humaniSkumo, demokatiskumo, atsinaujinimo, vieSumo principais
vadybos
profesionalumu, pedagogine iniciatl.va ir bendrada6iavimu mokytojq profesiniams ir bendriesiems
ugdymo klausimams sprgsti, analizuoti praktinius Svietimo politikos igyvendinimo klausimus
mokykloje ir teikti si0lymus Tarybai, mokyklos direktoriui, koordinuoti metodine veiklA.
48. Mok)'tojq taryba sudaroma iS devlafq mokykloje dirbandiq pedagoginiq darbuotojq.
49. Mobaojq tarybos nariu gali buti pedagoginis darbuotojas, turintis ne mazesn9 nei tejq
metq darbo patifi mokykloje.
50. Moklojq taxybq, vadovaujantis MokFojq tarybos nuostatuose nustat)4u
proporcingumo principu, renkami septpi mokltojai i3 mok)1ojq metodiniq gmpiq, vienas pagalbos
mokiniui specialistas, vienas direkto aus pavaduotojas ugdymui.
51. Mokltojq taryba renkama dvejiems metams. Tas pats asmuo Mokytojq taxybos nariu
gali bdri d\ i kadencijas is eiles.
52. Moki.tojq tarybai vadovauja pirmininkas. Pinnininkq renka Mokltojq tarybos nariai
atviru balsavimu pirmajame naujos suddties Mokytojq tarybos posedyje. Tas pats asmuo Mok,-tojq
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tarybos pirmininku gali buti dvi kadencijas il eiles. Nutrukus Mokl'tojq tarybos pirmininko
igaliojimams pirma laiko, ijo viet4 atviru balsavimu Mok]'tojq tarybos posedyje i$renkamas naujas
Mokltojq tarybos pirmininkas.
53. Nutrukus Mokltojq tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo viet4 i3renkamas
naujas narys Nuostatuose lustab4a tvarka,
54. Mok)'tojrl tarybos veikla planuojama, nuta mai protokoluojami. Mokltojq tarybos
posedzius inicijuoja MolytojU tarybos pirmininkas ne rediau kaip tris kafius per pusmeti. prireikus
gali biiti suiauktas isplestinis Mok)'tojq tarybos posedis.
55. Pos€dis yra teis€tas, jei jame dallvauja ne maZiau kaip du treddaliai Mokytojr_l tarybos
nariq. Nuta mai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Mokltojq tarybos nutarimai
yra teis€ti, jei jie nepriestarauja teises aktams.
56. Mokltojrl tarybos posedZiuose gali dallvauti kitq moLTklos savivaldos institucijq
atstovai, mokyklos direktodus, administracija, mokyojai ir kiti su svarstomu llausimu susiie
asmenys kviestiniq naxiq, patadarnojo balso teisemis.
57. Mok'.tojq taxyba:
' 57.1. teikia si[lymus del mokyklos srateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemonir+;

57.2. teikia siullmus del mokyklos strateginio ir metinio veiklos planq, mokyklos ugdlmo
plano parengimo ir jq igyvendinimo;
57.3. analizuoja mok)'tojq bendrdq ir dalykiniq kompetencijq tobulinimo por€iki ir teikia
sinlymus del jrl tobulinimo organizavimo ir veiksmingo tam skirtq le5rl panaudojimo;
57.4. renka ir deleguoja mokltojrl atstovus i Taryb4, atestacijos komisl4;
57.5. teikia pasinlymus ddl mokFojg krnvio paskirst),mo;
57.6. priima konkedius mokyklos ugdymo turiniui igyvendinti aktualius susitarimus;
57.7. inicijuoja inovacijq diegimq mokykloje, gerosios patirties sklaid4.
57.8. teikia siiilymus del pedagoginiq darbuotojq skatinimo;
57.9. svarsto mokyklos direktoriaus fu mokltojrl metodinir+ grupir+ teikiamus klausimus;
57.10. teikia siiilymus del moklmo(si) p emoniq isigijimo, atnaujinimo;
57.11. vykdo kitas funkcijas, numat,.tas mokyklos direktoriaus isak),mu patvirtintuose
Mok)'tojr-l tarybos nuostatuose,
58. Pasibaigus Mokyojq tarybos kadencijai, naujus rinkimus organizuoja metodiniq grupiq
pirmininkai Nuostatuose nustat]4a tvarka.

59. Mok]'tojq taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito i4 rinkusiems

mokyklos bendruomenes nariams.
60. Mokykloje nuolat veikia mokyklos Mokiniq taryba.
61. Mokini4 tarybos nadai )aa renkami kiekvienq mokslo metq pradZioje 5_g klasiq
mokiniq susirinkimuose atviru balsavimu - i3 kiekvienos klasds po 1 3 atst;vus. T;s pats asmuo
Mokiniq tarybos na u gali biiti iSrinLtas ketverius metus iS eilds.
62. Mokiniq tarybai vadovauja pimajame naujai i5rinktos Mokinirl tarybos susirinkime,
vadovaujantis Mokiniq tarybos nuostatais, slaptu balsavimu isrinktas pirmininkas.
63. Mokiniq tarybos veikla planuojama, nutarimai protokoluojami.
64. Mokiniq taryba renkasi ne rediau kaip du karnrs per m6nesl. Susirinkimus
pimininkas.
65. Mokinirl tarybos susirinkimai yra teiseti, jei juos€ dalyvauja ne maziau kaip du
treddaliai nadq.
66. Nutadmai priimami susirinkime dallvaujandiqjq balsq dauguma.
67. Mokiniq tarybos susirinkimuose gali dallvauti kviestiniai asmenys.
68. Mokiniq taryba:
68.1. teikia pasifilymus ugdyrno, neformaliojo ivietimo programrl pletros, projektines,
paZintines, socialines ir pilietinds veiklos klausimais;
.68.2. inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, l4bdaros akcijas, rykdlti
prevencrnes proglamas;
68.3. teikia sifllymus del ugdymo organizavimo, dalyvauja rengiant mokyklos veikl4

.
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reglamentuojandius dokumentus;
68.4. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, klasi4 seniun4 ir individualius
sitlyrnus ivairiais mokyklos veiklos klalrsimais fu teikia sitrlymus mokyklos vadovams, mokyojq
tarybai;
68.5. atstovauja mokiniq intel€sams svarstant mokiniq elgesio taisykliq, darbo tvarkos
taisyklirl ir kiq nuostatq, tvarkq, aFasq pataisas, papildymus;
68.6. bendradarbiauja su kitq savivaldybes mokyklq, jaunimo organizacijomis mieste ir

-

respublikoj e;
68.7. renta ir deleguoja mokinius iTaryb4.
69. Kiekvienais metais Mokinirl tarybos pirmininkas atsiskaito uZ veikl4 Mokiniq tarybos
susirinkime.
70. Klases mokiniq tdr.q (globejq, riipintojq) komitetas (toliau tew komitetas) atviru
balsavimu renkamas kiekvienq mokslo metq pradzioje klases tevq (globejr+' rupintojrl) susirinkime
71. Te\,q komitet4 sudaro ne maziau kaip trys nariai, kadencija vieneri metai. Tas pats
asmuo ter.rl komiteto nariu gali b[ti dvi kadencijas i3 eilds,
viet4 atviru balsavimu
72. Nutukus te\,'tl komiteto nario igaliojimams pirma laiko,
klases Gu+ (globejq, riipintojq) susirintime isrenkamas naujas te\q komiteto narys.
73. Tdvg komitetui vadovauja pirmajame naujos suddties tevq komiteto susidnkime atvim
balsavimu iSrinltas telq komiteto pirmininkas.
74. Tas pats asmuo te\q komiteto pirmininku gali bflti dvi kadencijas i3 eiles Nutrukus
te\,'q komiteto pirmininko igaliojimams pirma laiko, i jo vietq atviru balsavimu te\"Ll komiteto
susirinkime iSrenkamas naujas tdvq komiteto pirmininkas
75. Te\,q komiteto pirmininkas per metus inicijuoja ne maZiau kaip du klases tevLl
(globejq, rlpintojq) komileto susirinkimus, susirinkimai protokoluojami.
76. Susirinkimas yra teisetas, jei jame dallvauja ne maZiau kaip du heddaliai klases
mokniq lerq (globejq, rupintojq) komiteto na rl. Nutarimai priimami susirinkime dallvaujandiqlq
balsq dauguma.
77. Te't'q komitetas:
pazangumo,
77.1. aptalia su klases vadovu klas€s mokiniq lankomumo, elgesio
saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
77.2. padeda organizuoti klases renginius, isvykas, kurti edukacinq aplint4, vykdl4i
karjeros veiklas;
77.3. teikia siulymus Tarybai ir direktoriui;
77.4. renka ir deleguoja vienq klases mokiniq tevq (globejq, rtpintojq) atstov4 i 1 8 klasiq
(dobejq,
rfpintojg) atsto\,r+ susidnkim4, kur atviru balsavimu i Taryb4 renkami trys klasir] tevrl
te!'tl

ljo

ir

(globejq, rupintojq) atstovai.
78. Vi€n4 kart4 per metus atsiskaito

ji

dnkusiems klases bendruomenes nariams.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARSO APMOKETMO TVARKA IR
ATESTACIJA
79. Da6uotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidiiami ii jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktrl nustatyta tvarka.
80. Mokyklos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
akfll nustat)'ta tvarka.
81. Mokltojq ir pagalbos mokiniui specialistrl (iSskyms psichologus) atestacij4,
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministo patvifiintais Mok)4ojq
atestacijos nuostatais, vykdo mokyklos mok]'tojq ir pagalbos mokiniui (itskltus psichologus)
specialistll atestacijos komisija.
82. Mokyklos direktoriar-rs, jo pavaduotojo ugdymui veiklos vefiinimas vykdomas Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatlta tvarka.
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VII SKYRIUS
JV
NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS
TURTAS,
LESOS,
MOKYKLOS
KONTROLE IR MOK\'KLOS VEIKLOS PRIEZIfIRA
83. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes twtq, naudojasi ir disponuoja
juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq ir kitq teises akhl nustat)4a tvarka.
84. Mokyklos leSos:
84.1. valstybes biudzeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skiflos lesos
ir savivaldybes biudZeto lesos, ski amos pagal patvifiintas s4matas;
84.2. pajamos, gautos uZ teikiamas mokamas paslaugas;
84.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais
b[dais perduotos le3os, tikslines paskirties 1e5os pagal pavedimus;
84.4. kitos leisetu biidu ig)4os lesos.
85. LeSos naudojamos teisds aktq nustatlta tvarka.
86. Mokykla yra asignavimq valdytoja. Finansines operacijas vykdo mokyklos vyriausiasis
buhalteris. Mokyklos buhalt€rine apskaita organizuojama ir finansine atskaitomybe tvarkoma teises
aktq nustatla tvarka.
87. Mokyklos isores finansini ir veiklos audit4 teises aktq nustatyta tvarka atlieka
valstybes kontrole ir Savivaldybes kontoles ir vidaus audito tarnyba.
88. Mokyklos veiklos prieZiiir4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija teises aktq
nustat)'ta tvarka, prireikus pasitelkia iiorinius vertintojus. ValstybinQ mokyklos veiklos prieZi[r4
atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spofio ministerija.
89. Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audilo istatymu, kitais vidaus audit4 reglamentuojaniiais teises aktais. Mokyklos
vidaus audit4 rykdo Savivaldybes administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

!'III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
90. Mokykla turi intemeto svetaing www.alipniunomokykla.lt. Joje skelbiama informacija
apie mokykloje vykdomas Svietimo proglamas! jq pasirintimo galimybes, pridmimo s4lygas.
mokamas paslaugas, mokl'tojq kvalifikacij4, svarbiausius mokyklos pasiekimus it tadicijas, kita
informacija, kuri4, vadovaujantis teises aktais, reikia skelbti vie5ai. Informacija visuomenei
teikiama teises aktq nustat)'ta tvarka.
9 I . Nuostatq pakeilimai, papildymai derinami su Savivaldybes vykdom4j a institucij a.
92. Nuostatus, jq pakeitimus tvifiina Savivaldybes taryba,
93. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios
institucijos, mokyklos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
94. Mokyklos strukttuos petvarka vykdoma, mokykla reorganizuojama, pertvarkoma ar
likviduojama teises aktq nustatyta tvarka.

Panevezio Alfonso
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