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MOKYKLOS NUOSTATAISra.ulrq R. KURSENU sPoRTo

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq r. Kur5enq sporto mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siarrlirl r.

Kur5enq sporto mokyklos (toliau - Mokykla) teising formE, priklausomybg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4, buveing, Mokyklos grupg, tip4,
pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas bei b[dus, veiklos teisinipagrind4, sritis, rflSis,

tikslE, uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, mokymosi pasiekimq iteisinimo
dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4,

darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo
tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Mokyklos veiklos prieliurq, reorganizavimo, likvidavimo ar

pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Kur5enq sporlo mokykla, trumpasis

pavadinimas - Kur5enq sporto mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas

190081162.
3. Mokyklos isteigimo data ir veiklos pradZia - 1973 m. rugsejo 1 d.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes.
6. Mokyklos savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe), kodas llll05l74,

adresas - Vilniaus g.263,LT-76337 Siauliai.
7. Mokyklos iavininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq rajono savivaldybes

taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia Lietuvos

Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Siuose Nuostatuose jos

kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveine - Liepq alejos g. 15, LT-81117 Kur5enai, Siauliq rajonas. Elektroninis

pa5tas - kursenusm@gmail.com, intemeto svetaine - www.srsm.lt.
10. Mokyklos grupe - neformaliojo Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla, kodas 3160.
11. Mokyklos tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla, kodas 3161.
12. Mokyklos pagrindine paskirtis - neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinis ugdymas.

Kitos paskirtys - sportinis ir rekreacinis Svietimas, sporto klubq veikla, kita sportine veikla.
13. Mokymo kalba- lietuviq.
14. Mokymosi formos ir btdai:
14.1. mokymosi formos:
14.l.l. grupinio mokymosi, kodas 40;
14.1.2. pavienio mokymosi, kodas 50;
14.2. mokymo proceso organizavimo b[dai:
14.2.1. kasdienis, kodas 401;
14.2.2. nuotolinis (grupinio mokymosi forma), kodas 403;
14.2.3. individualus, kodas 501;
14.2.4. savaranki5kas, kodas 502;
14.2.5. nuotolinis (pavienio mokymosi forma), kodas 503.
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15. Mokykla vykdo formalqji Svietim4 papildandio ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo

programas Mokykloje, Savivaldybes Svietimo ir kitose istaigose.
16. Mokyklayravie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Savivaldybes herbu ir mokyklos

pavadinimu, blank4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose,

atributik4, savo veiklq grindiial-ietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro (toliau - Svietimo, mokslo ir sporto ministras) isakymais, Savivaldybes tarybos sprendimais,

kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdITT DOKUMENTU ISDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

18. Mokyklos Svietimo veiklos rlSys:
18.1. pagrindine veiklos rD5is - sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

18.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
18.2.1. sporto klubq veikla, kodas 93.12;
18.2.2. kita sportine veikla, kodas 93.19;
18.2.3. vaikq poilsio stovyklq veikla 55.20.20.
19. Kitos ne Svietimo veiklos rfiSys - nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma

ir eksploatavimas, kodas 68.20.
20. Mokyklos veiklos tikslas - skatinti vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq savirai5k4 per sport4,

rengti sportininkus, gebandius deramai atstovauti Mokyklai ir Savivaldybei Salies, tarptautiniuose

renginiuose, tenkinti gyventojq poreikius uZsiimineti kuno kultUra ir sportu, stiprinti savo sveikat4.

21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. sudaryti s4lygas vaikams, jaunimui ir suaugusiems pletoti savo gabumus, tenkinti

savirai5kos poreikius;
21.2. teikti ivairias kfino kult[ros ir sporto paslaugas Savivaldybes gyventojams;

21.3. organizuoti ir vykdyti masinius sveikatingumo, kuno kulttros ir sporto renginius;

21.4. sudaryti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
21.5. teikti mokiniams Svietimo pagalbq;
21.6. uililr.rinti sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
2 1.7. ieskoti talentingq sportininkq;
21.8. rengti sportininkus Mokyklos, Savivaldybes ir Lietuvos Respublikos rinktinems.
22.Mokyklos funkcijos: :

22.1. formloja ir igyvendina ugdymo turini, atsiZvelgdama i ugdytiniq savirai5kos poreikius ir
interesus, mokyklos ugdytiniq uZimtumo organizavimo kryptis ir poreikius;

22.2. sudaro s4lygas taikyti igytas Linias, mokejimus ir igldZius Savivaldybds, Salies ir
tarptautinese varZybose ;

22.3. vykdo Savivaldybes patvirtintas k[no kultUros ir sporto pletojimo, gyventojq uZimtumo

organizavimo programas;
22.4. kartu su Savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklomis, sporto klubais, seniunijomis

organizuoja ir vykdo Savivaldybes, Salies ir tarptautines sporto varLybas, klno kultlros ir sporto

renginius;
22.5. organizuojaneigaliqjq sporto renginius, taip prisideda prie Zmoniq su negalia integracijos

i visuomeng;
22.6. teikia ugdymo istaigoms, sporto klubams ir kitoms jaunimo, sporto organizacijoms

metoding bei organizacing pagalb4 kuno kultlros ir sporto klausimais;
22.7. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikac{q;
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22.8. uLtil<rina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugi4, mokymosi

ir darbo aplink4;
22.9. vertina ir isivertina savo veikl4;
22.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazg,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;

22.11. vieSai skelbia informacij4 apie Mokyklos veiklq;
22.12. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

23. Mokykla ijduoda Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto pavyzdlio mokymosi

pasiekimus iteisinandius neformalioj o vaikq Svietimo paZymej imus.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

24. Mokykla, igyvendindamajai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamajai priskirtas funkcijas,

turi teisg:
24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4

ugdym4(si);- 
24.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.3 . Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
24.4. teises aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;

24.5. gautiparamqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

2a,6.iustatyti teikiamr+ Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais,

kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato Lietuvos

Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;

24.7. Mokykla gali tureti ir kitas teises, kurios nepriestarauja Lietuvos Respublikos istatymams
ir kitiems teises aktams. . .

25. Mokykla privalo:
25.1. ullil<rinti geros kokybes Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei;

25.2. sudaryti mokiniams higienos norrnas atitinkandias ugdymosi s4lygas, teises aktq

reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4, uLkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams aplink6

25.3. skelbti Mokyklos intemeto svetaineje ir kitose visuomends informavimo priemondse

informacij4 apie Mokyklos vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes,

priemimo r4iygur, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo
iezultatus ir i5vadas, Mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas Mokyklos vykdomas

veiklas;
25.4. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymo tvirtinimas ir konkursas del

priemimo organizuojami teises aktq nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius skiriamas penkeriq metq

Ladencijai ir atleidZiamas teisds aktq nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius pavaldus Savivaldybes

merui ir atskaitingas teises aktuose numatytoms institucijoms.
2 7. Mokyklo s veikla organizuoj am a pagal Mokyklo s direktoriaus patvirtint4 :

27.1. strategini plan4, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos protokoliniu nutarimu ir
Savivaldybes administracij os direktoriaus isakymu;

27.2. metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir metinis veiklos planas yra

suderintas su Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriumi;
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27.3. Mokyklos ugdymo plan4, suderint4 su Mokyklos taryba ir Savivaldybes administracijos
direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu.

28. Mokyklos direktoriaus funkcijos:
28.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq

rengimui, igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
28.2. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidZia neformaliojo Svietimo mokytojus (toliau -

mokytojus), kitus pedagoginius darbuotojus ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq
apra5ymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.3. tvirtina Mokyklos vidaus strukttr4, Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,
nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

28.4. suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos apralq;
28.5. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
28.6. r[pinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja tr[kstamq mokytojq

paieSkq;

28.J. anahzuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsako uZ Mokyklos veiklos
rezultatus;

28.8. kartu su Mokyklos taryba sprendZia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos
kurimo klausimus;

28.9.leidLia isakymus, vykdo jq igyvendinimo kontrolg;
28.10. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises

aktq nustatytatvarka;
28.11. skiria mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq

apsaugos pagrindq istatyme, uZ mokinio elgesio normr+ paLeidtmq;
28.12. teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti bei vieSai paskelbia savo

metq veiklos ataskaitqpagal Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto miniitro nustatytus
Svietimo istaigos vadovq metq veiklos ataskaitos reikalavimus;

28.13. atsako uZ Mokyklos finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su
Mokyklos le5q (iskaitant leSas, skirtas Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojim4 ir
disponavimQ juo;

28.14. sudaro Mokyklos vardu sutartis, reikalingas Mokyklos funkcijoms atlikti;
28.15. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb1mokiniui, mokytojui

ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis,
Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyba ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

28.I 6. atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose;
28.17. paveda dali savo funkcijq, teises aktq nustatyta tvarka, atlikti direktoriaus

pavaduotojams;
28.18. atlieka kitas funkcijas, nustatytas teisds aktuose ir Mokyklos direktoriaus pareigybes

apra5yme.
29. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje

nurodytos informacijos skelbim4, demokratini Mokyklos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu
gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,
Mokyklos bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini
tobulejim4, sveikq,.saugiq,uLkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4.

30. Mokyklos direktorius organizuoja mokytojq pasitarimus ugdymo turinio formavimo,
ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq diegimo klausimais

31. Darbo tarybos veikla Mokykloje organizuojama teises aktq nustatytatvarka.
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V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos savivaldos institucijos yra Sios:

32.1. Mokyklos taryba;
32.2. mokytojq taryba;
32.3 . tdvt4 (globejq, r[pintoj q) taryba;
32.4. mokiniq taryba.
33. Mokyklos taryba - auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams,

mokytojams, tdvams (globejams, rfipintojams) ir Mokyklos bendruomenei. Mokyklos tarybapadeda
demokrati5kai valdyti Mokykl4, sprgsti Mokyklai aktualius klausimus.

34. Mokyklos taryba sudaroma i5 Mokyklos mokiniq tevq (globejq, rfipintojq), mokytojq ir
mokiniq atstovq. Mokyklos taryba sudaroma trejq metq kadencijai. Mokyklos tarybos narys gali bfti
renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms i5 eiles. Mokyklos direktorius negali bflti Mokyklos
tarybos nariu.

35. Narius i Mokyklos taryb4 lygiomis dalimis atviru balsavimu renka: tris tdvus (globejus,
rlpintojus) . tevq taryba, tris mokytojus - mokytojq taryba, tris mokinius - mokiniq taryba, Kur5enq
miesto senifinijos seniflnaidiq atstov4 - Kur5enq miesto seniUnijos seniDnaidiq sueiga. NutrDkus
Mokyklos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas Mokyklos tarybos narys renkamas Siame
punkte nustatyta tvarka.

36. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmajame Mokyklos
tarybos posedyje. Siame posedyje i5renkamas Mokyklos tarybos sekretorius.

37. Mokyklos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip tris kartus per metus. Mokyklos
tarybos pirmininkas kviedia Mokyklos tarybos posedZius. Jei jo nera, igaliojimus i5 1/3 i5rinktq
Mokyklos tarybos nariq gavgs Mokyklos tarybos narys privalo su5aukti Mokyklos tarybos posedi, jei
to raStu reikalauja ne maZiau kaip 1/3 i5rinktq Mokyklos tarybos nariq. Kartu su reikalavimu
pateikiami svarstytini klausimai. Esant bltinumui, Mokyklos tarybos posedZius gali inicijuoti ir
Mokyklos direktorius. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai Mokyklos
tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq Mokyklos tarybos nariq balsq dauguma.

38. Dalyvauti Mokyklos tarybos posedyje gali bfti kviediami socialiniai partneriai, remejai,
bendruomends nariai, nesantys Mokyklos tarybos nariais.

39. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas:
39.1. vertina Mokyklos vadovo metq veiklos ataskait4;
39.2. teikra siulymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
39.3. pritaria Mokyklos strateginiam ir metiniam veiklos planams, Nuostatams, kitiems

Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, svarsto Mokyklos darbo tvarkos'taisyklesi''
39.4. teikia sifllymus Mokyklos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, Mokyklos

vidaus struktiiros tobulinimo ;

39.5. kolegialiai svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
39.6. i5klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus Mokyklos direktoriui del

Mokyklos veiklos tobulinimo ;

39.7. teikia siDlymus del Mokyklos materialinio aprlpinimo, veiklos tobulinimo;
39.8. svarsto mokytojq, mokiniq ir tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos institucijq ar Mokyklos

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sitlymus Mokyklos direktoriui;
39.9. teikia si[lymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo s4lygrl

sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
39.10. svarsto ir kitus Mokyklos veiklos organizavimo klausimus.
40. Mokyklos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams ir Nuostatuose

nustatytai kompetencijai.
41. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
42. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams
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ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei uZtikrinti. J4 sudaro, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai.

43. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
44. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Posedis

yra teisetas, jei jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

45. Mokytojq taryba:
45.1. svarsto ir priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustatytos kompetencijos

klausimais;
45.2. analizuoja ir vertina mokiniq ugdymosi poreikius ir susitaria del neformaliojo Svietimo

programu;
45.3. atrenka, integruoja ir derina sporto Sakos mokymo turini;
45.4. susitaria del metiniq planq rengimo principq ir tvarkos;
45.5. parenka mokymo priemones, aptaria jr4 naudojim4;
45.6. vertina mokiniq pasiekimus ir paZangq;
45.7. konsultuojasi del pedagoginiq problemq sprendimo bridq ir darbo metodikos;
45.8. dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus, aptaria mokiniq elgesio, jq lankomumo

gerinimo, mokymosi krflviq optimalumo klausimus;
45.9. dalijasi gerqja patirtimi, tiria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su Mokyklos

veiklos tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis mokyklomis.
46. Tevq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, skina tevq (globejq,

rtrpintojq) veiklos rySiq su mokytojais ir Mokyklos administracija koordinavimui.
47. Tevq tarybq sudaro po du komandiniq sporto Sakq mokiniq tevq (globejq, rupintojq)

deleguotus atstovus ir po vien4 individualiq sporto Sakq mokiniq tevq (globejq, rlpintojq) deleguot4
atstov4. Tevq taryba renkama trejq metq laikotarpiui, ne daugiau kaip dviem kadencijoms.

48. Naujas Mokyklos tarybos narys nutr[kus Mokyklos tarybos nario igaliojimams pirma laiko
i5renkamas tevq taryboje.

49. Tevq tarybos veikla ir funkcijos:
49.1. atstovauja tevq (globejq, rlpintojq) interesams Mokyklos veikloje ir teikia sillymus

kitoms Mokyklos savivaldos institucijoms;
49.2. bendradarbiauja su Mokyklos administracija, mokytojais, sprendZiant vaikq

klausimus;
ugdymo

49.3. svarsto klausimus, susijusius su ugdymo organizavimu, ir teikia sillymus Mokyklos
veiklos klausimais.

50. Mokiniq taryba - Mokykloje nuolat veikianti Mokyklos mokiniq savivaldos institucija.
Mokiniq tarybq sudaro po 2 kiekvienos sporto Sakos atstovus, kurie renkami atviru balsavimu sporto
Sakos mokiniq susirinkime trejq metq laikotarpiui. Mokiniq tarybai vadovauja jos nariq i5rinktas
pirmininkas. Susirinkimas teisetas, jeigu jame dalyvauja nema1iaukaip puse mokiniq tarybos nariq.
Nutarimai priimami susirinkime dalyvavusiq nariq balsq dauguma.

51. Mokiniq tarybos funkcijos:
51.1. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines

programas;

51.2. teikia sifilymus del ugdymo organizavimo, socialines veiklos, kitq vaikq edukaciniq
programq;

5 1 . 3 . organ izuoja savanoriq j udej im4;
5 I .4. dalyvauj a rengiant Mokyklos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus;
5 1 . 5. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
51.6. susitaria del Mokiniq tarybos veiklos organizavimo;
51.7. deleguoja narius i Mokyklos tarybq.
52. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais

mokiniams ir jq tevams (globejams, rflpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali
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organizuoti mokiniq ir mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

53. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidliami i5 jos Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

54. Mokyklos darbuotojams uLdarbqmokoma Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
nustatyta tvarka.

55. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai
darbuotojai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokytojai
atestuojasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

56. Direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

57. Mokykla patikejimo ar kita teise perduot4 Savivaldybes turl4 valdo, naudoja ir disponuoja
juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

58. Mokyklos le5os:

58.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

58.2. istaigos pajamos uZ teikiamas paslaugas;
58.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
58.4. kitos teisetu bldu igytos leSos.

59. Le5os naudojamos teises aktq nustatytatvarka.
60. Mokykla buhaltering apskaitq organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
61. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teisds aktq nustatytatvarka.
62. Mokyklos veiklos prieLiir4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintoj ai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandiq teises aktq nustatytus reikalavimus, kurioje
nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie Mokyklos veikl4.

64. Mokyklos interneto svetaineje (www.srsm.lt) ir kitose visuomenes informavimo
priemondse skelbiama informacija apie Mokyklos r,ykdomas neformaliojo Svietimo programas,
mokiniq priemimo s4lygas, paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus ir i5vadas, Mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.

65. Mokyklos direktoriaus nesant mokykloje (sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogq metu)
jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

66. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios
institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

67. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria Mokyklos taryba, tvirtina Savivaldybes
taryba.



kykla registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

70. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Nuostatuose i5destytus klausimus, taikomos
tq teises aktq nuostatos.

71. Savivaldybes taryba vykdo teises aktuose Mokyklos savininkei priskirtas funkcijas. Jei
Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Savivaldybes tarybos priimti teises aktai nustato, kad utrki.ut
Savivaldybes tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Savivaldybes administracijos direktorius,
Sias funkcijas vykdo Savivaldybes administracijos direktorius be atskiro Nuostatq pakeitimo.

fu>l-a-'
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