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l. Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokrklos nuostatai (toliau Nuostalai)

reglamentuoja Kupiikio r. Alizavos pagrindincs mok;klos (toliau \4ok1"kla) teising tbrm4.

priklausomybg. satininlia- savininko t!'is!'s ir pareigxs ig)rcndinantia institucija. buveinc.

Mokyklos grupq. tipa- pagrinding ir kitas paskirtis. mokvmo kalb4. moklmosi formas. moklmo

proceso organizavimo b0dus. vykdomas Svietimo programas. iSduodanrus iSsilalinima ir nrokl.mosi

pasiekimus iteisinantius dokumentus. r'eiklos tcisini pagrinda. r,eiklos sritis. r[Sis. tiksla.

uZdavinius. funhcijas. \{oky-klos teises ir pareiga-s. r eihkrs organizar ima ir raldlma. sar irald4.

darbuotojq priemim4 i darba. jq darbo apmokejimo tvarka ir atestacij4. tun4. leias.,iq naudojimo

tvark4, finansines veiklos kontrolg. N{okyklos vciklos prie2iur4. reorgzmizalimo. likridavimo ar

pertvarkymo tvark4.

2. Mok.vklos oficialusis pavadinimas KupiSkio r. .^\lizaros pagrindine mokl'kla.

trumpasis pavadinimas - Alizavos pagrindine moklkla. Moklkla iregistruota Juridiniq asmenq

registre. kodas 190046347 .

3. Mokvklos isteigimo data - l9l0 m. Mokvkla savo rciklq pradelio 1995 m. (pagal

registravimo pa2ymej imq ).

4. Mokyklos teisine forma - biud7etine jstaiga.

5. Moklklos priklausomybd savivald-,-bcs istaiga.

6. Mokl'klos savininkas - Kupi5kio rajono sariraldyht. adrcsas: Vltauto g.2, L1-

401 | 5 Kupi5kis.

7. lvloklklos savininko teises ir pareigas iulrendinanti instituciia - Kupiikio rajono

savivaldybes taryba kuri:

7.1. t\ irtina Mok\klos nuostatus:

7-2. nustato mokiniq priemimo i Vo[1 klq tr arkq:

7.3. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkvmo. reorganizar imo ar likr idavimo:

7.4. skiria ir atlcid2ia likvidatoriq arba sudaro likvidacine komisija ir nutraukia jos

igaliojimus:

7.5. sprendZia kitus Lietuvos Rcspublikos hiud2etiniq istaigu istatlmc ir kituose teists

aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus-



7.5. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatyme ir kituose teises

aktuose jos kompetencijai prisk tus klausirnus.

8. Mokyktos buveine - BerZeliq g. 12, Alizava, LT -40445 KupiSkio r. sav.

9. Mokyklos grupe - bendrojo ugdyrno mokykla, kodas - 3120.

10. Mokyklos tipai: pagrindinis tipas - pagrindine rnokykla. kitas tipas - ikirnokyklinio

ugdyrno mokykla.

I l. Mokyklos paskirtys: pagrindin6 paskirtis - pagrindines rnokyklos tipo pagrindine

mokykla. kita paskirtis - ikimokyklinio ugdyrno grupes istaiga darZelis.

12. Mokymo kalba - lietuviq.

13. Mokynrosi tbrnta - grupinio ir pavienio ttrokylosi.

14. Mokyrno proccso organizavinro bfidai: kasdienis, nuotolinis, savarankiSkas.

15. Vykdomos ivietrmo plogramos: nelorrnaliojo vaikq Svietimo programa,

ikimokyklinio ugdymo programa, prieSmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa,

pradinio ugdymo individua lizuota proglama, pagrindinio ugdymo programa, paglindinio ugdymo

ind ividualizuota programa.

16. Mokykla Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo il sporto ministro nustatyta tvarka

rnokiniams iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus:

16. l. pradinio i5silavinimo paZyrnejim4:

16.2. pradinio ugdyn.ro pasiekinrq paZyrnejirnq:

I 6.3. rnokymosi pasiekitnq pa2ynte.iintq:

16.4. pagrindinio ugdymo proglarnos pirmosios dalies baigimo paZymdjim4;

16.5. pagLindinio ugdymo programos antrosios dalies baigimo paZyrnejim4;

16.6. kitus paZymejirnus.

17. Mokykla turi skyriq:

17. I . Kupi5kio r. Alizavos pagrindines rnokyklos Anta5avos pradinio ugdymo skyrius

(toliau - Skytius), trumpasis pavadinirnas - Anta5avos pradinio ugdyrno skyrius, kuriame rykdomos

ikimokyklinio ugdymo, priesmokyklinio ugdymo, pradinio ugdyrno, pradinio ugdymo

individualizuota, neformaliojo vaikq Svietirno programos:

17. L l. isteiginro data - 2019 m. rugsijo I dl

17, I .2. buveind - Pergales g. 8A, Anta5avos rnstl., Kupi5kio sen., LT -40422 KupiSkio r.

sav.:

17.1.3. mokymo kalba - lietuviq;

17. L4. mokynto lbrrnos - grupinio ir pavienio mokymosi. Mokynro proceso

organizavimo bldai - kasdienis, nuotolinis, savarankiSkas.
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17. I .5. mokyrnosi pasiekimus iteisinaniiLrs dokumentus Skyriaus mokiniams i5duoda

Mokyk la:

I7.I.5.I. pradinio iSsilavinimo paZymej im4;

17 .1.5.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymej imq;

I 7. 1.5.3. kitus paiynejimus.

18. Mokykla yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaudq su valstybes herbu ir

Mokyklos pavadinimu, galintis turetr antspaudq su KupiSkio rajono savivaldybes herbu ir Mokyklos

pavadilimu, atsiskaitomqjq ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose,

atributik4, savo veiklq grindZrantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq Vaiko teisiq

konvepcija, Lietuvos Respublikos fstatymais, Lietuvos Respublikos Vyiausybes nutarirnais,

Svietinto. nrokslo ir spofio ministlo jsakymais. Kupi5kio rajono savivaldybes tarybos sprendin.rais,

kitais teises akLais ir:iuis Nuostittris.

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

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIV DOKUMENTV ISDA\'IMAS

19. Mokyklos velklos sritis - Svietirnas, kodas 85.

20. Mokyklos Svietimo veiklos ru5ys pagal galiojant! Ekonomines veiklos rt5iq

klasifikatoriq, patvltint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos v)'riausybes generalinio

dir-ektoriaus 2007 m. spalio 3l d. fsakymu N r. Dl-226,.DeI ekonomines veiklos rDSitl klasihkatoriaus

patvirtinimo":

20.1. Mokyktos pagrindine Svietimo veiklos rliis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.

20.2. Kitos Svietimo reiklos rii5ys:

20.2.1. ikimokyklinio anrZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;

20.2.2. prie5mokyktinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

20.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

20.2.4. kulturinis 5vietinras, kodas 85.52;

20.2.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

20.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietirnas, kodas 85.59;

20.2.7. Svietimui bhdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

20.3. Kitos ne Svietimo veiklos ntiys:

20.3.1. kitq tr.taitinitlo paslaugq teikir.uas. kodas 56.29;

20.3.2. nuosavo arba nuomojan'ro nekilnojarnojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;

20.3.3. bibliotekq ir archlruq veikla, kodas 9l 01 ;

20.3.4. nruziejq veikla, kodas 91.02;
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20.3.5. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 8li.9l ;

20.3.6. vaikq poilsio storyklq veikla, kodas 55.20.20;

20.3.7. lstaigos maSinq ir jrangos, lskartant kompiuterius, nuoma ir i5perkamoji nuoma.

kodas 77.33;

20.3.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.19;

20.3.9. sporto irenginiq eksploatavimas, kodas 93.1 L

21. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines. intelektines ir flzines asrnens galias, ugdy.ti

aktyvtl, khrybingq, atsakingq, savarankiSkq pilieti, jgijusi bendrqsias ir esmines dalykines

kompetenci.jas. btilinas r.nokymuisi visq gyvenimq bei sekrningai profesinei karjerai ir socialinei

integrac ijai.

22. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

22. l. u2tikrinti kokybiSk4 ikinrokyklinio, prie5mokyklinio, neforrnaliojo vaikq Svietirno,

pradinio il pagrindinio ugdymo programll vykdymq;

22.2. tenkinti mokinirl (vaikq) paZinimo, ugdylosi, savirai5kos ir kitus poreikius;

22.3. tekti mokiniarns (vaikams) reikiamq Svietimo ir kitq pagalb4t

22.4. uLttkrinti sveikq. saugiq, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai5koms r
2a lingicrns jploe iams. aplink4.

23. Vykdydama jai pavestus uZdavinius, Mokykla:

23. l. formuoja ir igl.vendina ugdymo truini vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Svietimo. lnokslo ir sporto ministro tv linalnolnis Bendlosiornis proglamomis ir Bendraisiais

Ugdymo planais atsDvelgdama j vietos ir-Mokykbs bendmornends reikmes, rnokinitl poleikius ir

interesus, Svietimo steb6scnos rodiklius, mokiniq pasiekirnll il paZangos vertinimo ugdyrno procese

inlbrrnacijq, pasiekinrq tyrirrus, mokyklos veiklos jsivertinimo ir iSorinio vertinimo duonrenis;

23.2. vykdo mokyrno sutartyse sutartus is ipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

23.3. vykdo mokiniq pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim,), kitus urokiniq pasiekimq

patikr-inirnus Lietuvos Respublikos Svietirno, mokslo il spofio ministro nustaty,ta tvarka;

23.4. sudaro palankias sqlygas veikti rnokiniq organizacrjoms, skatinandioms tnokinirl

dorini, tautin!, pilietin! sqmoningumq, patriotDmq, puoselejandioms kultlring il socialing brand4,

padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

23.5. teikia protbsinio orientavimo ir Svietrmo infbnnacing, psichologing, socialinq

pedagoging, specialiqjq pedagoging, specialiqlq pagalbq, rykdo vaiko minimalios prieZiuros

priemones, tnokyklos bendruouten€s ivietimq vaiko teisitt apsaugos, teises pa2eidimq prevencijos,

mokiniq u2imrurno ir kitose srityse; organizuoja Svietirno pagalbE rnokiniui, mokyojui ir vaiko

atstovams pagal istatyrDAl uZtikrina sklandq vaiko isitraukim4 iugdymo proces4 il teikia reikalingq

Svietilrro ar kitq pagatbq; bendradarbiauja su savivaldybes adn-rLnistracijos Vaiko geroves komisija,
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atvejo vaclybininkais, tarpinst itucinio bendradarbiavirno koordirtatoriunri, vaiko minimalios

prieZilros priemones vykdaniiais asmenimis, vaikq socializacijos centrais, savivaldybes

adn.rinistracijos strukrDriniais padaliniais. teritorine policlos lstaiga, valstybine vaiko teisiq apsaugos

institucija. 5vietirno, socialiniq paslaugq. sveikatos prieZi0ros istaigornis, nevyriausybinentis

organizacijomis ir kitonris suintcresuotornis instituc ijo nr is, jstaigornis ar asmenimis; teikia si[lyrnus

savivaldybes administracijos Vaiko geroves komisijai del vaiko rninirnalios prieZiiiros priemoniq

tobulinimo; taiko vaikui skirtas, rlinimalios prie2iDros prienrones);

23.6. atlieka pirmini mokiniq (vaikq) specialitjq ugdymosi poreikiq, kylandiq ugdymo(-si)

procese, lvertinirnq, prireikus kleipiasi fsvietirno pagalbos lstaigq del mokiniq (vaikq) speciatiqjq

ugdynrol-si) poreikiq jvertinirno, specialio.io ugdyttro ir (ar) ivietinro pagalbos jiems skyrinro

Svietinro. mokslo ir spofto lninistro nustatya tvarka;

23.7. pasitenka nuosekli4, ilgalaikg. socialines il enrocines kompetencijas ugdandiq

prevencing prograrnE, apirnandiq patydiq. smurro. alkoholio. tabako ir kitq psichikq veikianditl

med2iagq vartojimo prevencijq, sveikos gyvensenos skltinimE ir sudaro s4lygas liickvienam rnokiniui

nuotat joje dalyvauti, igyverrdindarna Svietimo, mokslo ir sporto mit.tistro patvirtintas rekomendacijas

del smLrrto prevencijos igyvendinirno mokyklose;

23.8. dalyvauja Svietirno, mokslo ir sporto ministerijos ar kittl Svietirno ilstitucijq

organizuojamuose ugdymo pasickr mq t)'1 ilnuose;

23.9. inicijuoja, kuria ir dalyvauja Svietimo paslaugas pletojandiuose' ugdymo kokybg,

mokiniq pasiekimus gerinandiuose projektuose;

23.10. ivietimo kokybei gerinti vykdo Svietirno stebesenq, tyrirlus, Mokyklos veiklos

isivertinirnil, mokytojq ir St,ietimo pagalbos specialistq atestacrj4, nrokymosi pasiekimr; vcrtinimE iI'

kita;

23.1l. sudaro sqlygas darbuotojq profesiniaur tobuldjimui ir jq kvalifikacijos tobulinimui;

23.12. uZtikrina teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugiq mokymosi ir darbo

aplinkq;

23.13. kuLia il turtina ugdymo(-si) aplinkas;

23.14. organizuoja ir vykdo mokiniq paveZ€jinrq teises aktq nustatlta tvarka;

23.15. viesai skelbia intbrmacijq apie Mokyklos veikl4 teises aktrl nustatlta tvarka;

23.16. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numat,'tas funkcijas.

24. Mokykla iStluoda mokyrnosi pasiekinrus iteisinandius doktlnentus Lietuvos

Respublikos ivietimo, t.uokslo ir sl)ofio lninistro llustatyta tvarka.
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III SKYIIILS
M()KYKLOS l hlS[.S Ill PAREIG()S

25. Mokykla, lgyvendindama jai pavestq tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:

25.1. parinkti ugdynrol-si) uretodus ir vl'iklos b dus, uztikrinaniius geros kokybes

Sviet inrq:

25.2. kurti naujus nrokynro ir mokymosi n.todelius, inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti

savivaldybes, Salies ir tarptautiniuose 5vietimo projektuose ir progranose;

25.3. bendradarbiauti su tiziniais ir .luridiniais asmeninris. organizacijo mis, jstatynrq

nustatlta tvarka jungtis j asociaci.ias. dalyvauti -iq veiklo.ic;

25.4. gauti parantil Lictuvos Respublikos labda|os ir parauros jstatyrno trustatlta tvarka;

25.5. teiktipLojektq palai5kas papildorniems finansiniams il kitiems i5tekliams pritraukti;

25.6. teikti atlygintinas paslaugas teises aktq ntrstatlta tvarka;

25.7. kleiptis iKupi5kio rajono savivaldybes tarybq del Mokyklos nuostattl papildymo ar

keit imo I

25.8. naudotis kitornis teisernis, kurios neplie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir

kitierns teises aktams.

26. Mokyklos pareigos:

26.1. uZiklinti Mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq, funkcijq atlikimq, ugdynro

proglarnrl vykdymq, geros kokybis Svielimq;

26.2. u2tiklinti sveikq. saugi4, uZkertaniiq keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir

2alingie ms jproiiams aplinkq:

26.3. uZtikrinti, kad kiekvienas rnokinys nuolat dalyvautq bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir ernocines kompetencijas ugdanCioje prevencin6je programoje, apimandioje

smurto, alkoholio, tabako il kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijq, sveikos

gryensenos skatinimq, igyvendinant pateiktas Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas

rekomendacijas del stnurto prevencijos igyvendinimo Mokykloje;

26.4. sukurti saugiq aplinkq, kad mokiniai (vaikai) bltq apsaugoti nuo snrurto Mokyktoje

ir jos reritorijoje, ivairiq tipq parydirl, pastebejus smurlE ar patydias imtis veiksmq Mokyktoje

nustatlta tvarka;

26.5. uZtikrint i mokymo sutartiq sudarynrq ir jose numal )tr.l isipareigojimq vykdyn4;

26.6. vykdyi veiksrningq vaiko rrinirnalios plieZitiros prienroniq igyvendinint4;

26.7. uZtikrinti an,irurna victos berrdruornenei. vieSai skelbti inforrnacijq apie Mokyklos

veik lql

26.8. vykdyi Mokyklos nuostittq ir kitq teises aktq rekalavirnus.
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27. Mokltojq. mokiniq, terq (globejq, Lt-rpintojq) teises, paleigas ir atsakornybq

reglaurer.rtuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR vALDYNIAS

28. Mokyklos veikla organizuojarrra pagal:

28. l. direktoriaus patvirtintq Mokyklos stralegini planq, kuriarr y'a pritarusi Mokyklos

taryba ir KupiSkio rajono savivaldybes administlaciios direktorius ar jo igaliotas asmuo;

28.2. dkektoriaus patvirtintq Mokyklos lnetini veiklos plan4, kuriarn yra pritarusi

Mokyklos taryba;

28.3. direktoriaus patvirtinr4 Mokyklos Lrgdl.rno planq, suderintq su N{okyklos taryba ir

KupiSkio rajono savivaldybes atlrn in istlac rjos dfu'ektol iLrnri al jo igaliotu asmeuiul

28.4. dilektoriaus patvulintq Mokyklos ikinrokl'klinio ugdyrno programq, kuriai yra

pritanrsi KupiSkio rajono savivaldybis taryba;

28.5. dilektoliatrs patvi(intq Mokyklos prieimokyklinio ugdymo proglamE, parengtq

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, lnokslo ir sporlo mittistro patvLtinta Prie5mokyklinio

ugdymo bendrqla programa;

28.6. kitus lokalius terses aktus (tvarkas, apraSus, taisykles, reglamentus ir pan.).

29. Mokyklai vadovauja dir-ektoriaus. Direktoriq vieso konkurso bDdu i pareigas

penker-iems rnetams skiria ir i5 jq arleid2ia, jo pareigybes apraSyrnq tvirtina Kupi5kio rajono

savivaldybes rneras Lietuvos Respublikos Svietirno jstatynttl ir kitq teises akttl llustatyta tvarka.

Direktorius paraltlus il irtskaitrngas KupiSkio rajono savivaldybes Inetui, atskaitingas KupiSkio

rajono savivaldybes tarybai.

30. Direktorius:

30.l. vadovauja Mokyklos sttateginio. Mokyklos utetinio veklos plano, Svietimo

prograrnq. Mokyklos ugdymo planq, rekomendacijq delsmurto prevencijos igyvendinimo Mokykloje

priemoniq jgyvendinimui renginrui, juos tvirtina, vadovaula jq vykdymtti;

30.2. tvirtina Mokyklos srruktiirq ir pareigybiq sqrasq, nevirsijant Kupiskio rajono

savivaldybes talybos nustatyto didZiausio leistirlo pareigybiq skaiiiaus;

30.3. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq bhklg, stebi. analizuoja, vertina

Mokykbs veiklE, ugdymo r.ezulratus, inicijuoja Mokyklos Veiklos kokybes isivertinimq;

30.4. teises akrq nusraryta tverka skiria ir atleid2ra mokyojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujantius asr.nenis bci aptar.naujanti persorralq, tvirtina jq pareigybiq apraSynrus;

30.5. IeidZia isakymus' ltontroliuoja jq vykdyntq;



30.6. atsako uZ Svietinro istatyme nurodyos infbrmacijos skelbimq, demokratini mokyklos

valdynrq. uZtik-ina bendradarbiaviuru gristus santykius, Pedagogrl etikos kodekso reikalavimq

laikyrrqsi, skaidriai priirnamus sprendimus. bendnlrmends r.rariq intbrmavimq, sveikq, saugiq.

uZkertaniiq keliq bet kokiorns snrufto, plievartos apraiikoms ir Zalingierns iplodiams aplinkq;

30.7. uZtikrina pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejirnq, sudaro

sq Iyga' jq kvalifikacijos tobu lin irnu i:

30.8. rlpinasi Mokyklos intelcktiniais, nTaterialiniais ir finansiniais i5tckliais, uZtikrina jq

optimahl valdyrnq ir naudojirlq, kontroliuoja, kaip laikomasi darbq ir civilines saugos reikalavirnq;

30.9. pletoja bendradarbiavir.r.r4 su rnokiniq tevais (globejais, r[pintojais), palaiko ry5ius su

Mokyktos veikla susijusiomis institucijomis, vietos bendruomene, remejais, Svietirro istaigomis ir

kitorT ris olganizacijomis;

30.10. uztiklina gerq il veiksmingq vaiko minirnalios prieZi[ros pliernoniq vykdymq

Mokykloje:

30. I l. Lietuvos RespLrblikos vaiko miuimalios ir vidutines prieZilros istatymo nustat)'ta

tvarka kreipiasi iKupi5kio rajono savivaldybes administracijos drektoriq del minimalios l'vidutines

prieZ iri ros priemoniq vaikui skyrinto:

30. 12. atstovauja Mokyklai kitose institucijosel

30.13. sudaro Mokyklos vardtr sutafiis;

30.14. atsiskaito u2 Mokyklos ir savo veiklq teises aktq nustat)'ta tvarka;

30.15. inicijuoja Mokyktos savivaldos institucijq sudaryrnq ir skatina jq veiklE;

30. 16. imasi priemoniq. kad laiku b[tq suteikta pagalba rnokiniui, kuris patlir€ srrurtE,

prievat.ttl. seksualin j ar kitokio pobrrd2io iSnaudo_jirn4 il apie tai infolmttoja suinteresuotas insrittrcijrsl

30. 17. atlieka kitas teises aktuose ir Mokyklos direktoliaus pareigybes aprasyme nustatyas

funkcijas.

31. Mokyklos d 'ektorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teisds aktq

laikyrnasi Mokyktoje, uZ demokratini Mokyktos valdym4, beudruomen6s nariq informavim4,

tinkam4 fulkcijq artikimE, nustatytrl Mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinirn4, Mokyklos veiklos

rezulratns, Mokyklos finansing, nking veikltl, truto naudojirnq ir disponavimq juo, uZtrkrina, priZiiiri

ir atsako u2 ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiiiros priemoniq igyvendinim4'

32. Mokyklos dilektoriui sergant, isvykus i komandiruotQ, atostogtl metu arba nesant

Mokyltloje del kitq pateisinanrq prieZasdiq, jo funkcilas vykdo darbuotojas, kurio pareigybes

apreiyrne 5i funkcija nurodYa.

V SKYRIUS
NIOKYKLOS SAVI\/ALDA

8
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33. Mokyklos taryba (toliau -.IaLyba) yra aukidiausioji Mokyklos savivaldos institucija,

sudarya i5 mokiniq, mokyojq, tevq (globejq, rupintojq) ir vietos bendruonlenes atstovtl.

34. Taryba telkia Mokyklos mokiniq, mokyojq, teul (gtobejq, rupirtojq) r vietos

bendnrorneng demokratiniar.n Mokyklos valdyrnui, padeda kolegialiai nagrinOti ir sprgsti Mokyklai

aktualius klausirnus, direktoriui atslovauti teisdtienls Mokyklos interesatns, atliekanti visuontening

mokyklos valdynro prieZiIrq.

35. Tarybos nariu gali btiti asnruo, turintis 2iniq bei gebejirnq, padedandiq siekti jstaigos

strateginiq tikslq ir lgyvendinti Mokyklos misijq. Tarybos nariu negali biiti Mokyklos direktorius,

valstybes politikai. politinio (asnreninio) pasitike_jinro vrrlstybes tarnautojai. Tarybos nariu asuruo gali

biiti renkanras iS eiles ne ilgiatr kaip dvejq kadenciiq laikotarpiui.

36. Tarybos sudctis: trys N,lok5 klojo nedirbcntys nrokiniq tevai (globcjai, rlpintojai), trys

mokyojai, trys 7-10 klasiq mokiniai. du seniinijq bentlruonreniq nariai. Taryba atnaujinama kas

dvejus metus. Nutrtrkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, jo vietq u2inra kitas tq bendruomends

grupg atstovauti iSrinktas narys.

37. I Taryb4 du tdvus (globdjus, rirpintojus) deleguoja Mokyklos visuotinis t€vr1

susu'inkimas atviru balsavimu, vieuq - Sklriaus visuotinis tivq susilinkinras atviru balsavimu, balsq

daugurna, mokyojus - Mokyklos Mokytojq taryba, atviru balsavimu, balsq dauguma, mokinius -
Mokiniq taryba, balsq dauguma, po vien4 Alizavos il AntaSavos bendruomenitl atstovQ deleguoja

seniIn iju seniiinai.

38. Tarybos posed2iai krieiianri ne retiau kaip tris kartus per nletus. Posed2iai gali vykti

kontaktipiu arba nuotoliniu biidu. Posedi: yra teisetas, .jei.jame dallT 'au ja ne maZiau kaip du treddaliai

nariq. Nutarimai priirnani dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimQ

lernia Tarybos pirmininko balsas. Esant leikalui, gali b[tisulauktas neeilinis Tarybos pos€dis.

39. Tarybai vadovauja pirmininkas, iirinktas atv u balsavimu pirmame naujai iSrir*tos

Tarybos posddyje. Pinnininkas kriedia Tarybos posed2ius, jiems pirrnininkaula. ruo5ia medZiagq,

kviedia reikiarnus aslnenis. Natlai iSrinktos Tarybos pirmqji posedi kviedia senosios Tarybos

pinnininkas. Tarybos sekletorius renkamas atviru balsavimu, balsq dauguma pirmame naujai

i5r'inktos Tarybos posedyje.

40. I Tarybos posedzius gali biiri kvieiiarni nurkyto.jai, rrrokinirl t€vai (glob€jai, rnpintojai),

ad nrinislracijos atsrovai ir kiti su Mokvklos beudruornr'nes veikla susijusiq istaigq, organizacijq

atstovai. kurie nera Tarybos naliri.

41. Mokyklos direktorius gali dalyvauti Talybos posedZiuose be teises balsuoti.

42. Mokyklos clilektorius i5 naujo teikia svarstli tuos Tarybos sprendimus, kurie

priestarauja Mokyklos veikl4 regla rnentuojarltienrs dokunretrtarns ar kitien1s teises aktarns.

43. Taryba:
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43.1. teikia sifr lyr.r.ILs del Mokyklos srrateginill tikshl, uzdaviniq il jq igyvendinirno

priemoniq;

43.2. svarsto Mokyklos strategil'li planq, Mokyklos metini veiklos planq, ugdymo plan4,

Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklq reglamentuojand tus dokumentus, teikiarnus

Mokyklos tlirektoriaus ir jiems pritarial

43.3. kiekvienais rnctais vertina Mokyklos direktoriaus tnetq veiklos ataskaitq ir teikia

savo sprendimq del ataskaitos Kupi5kio rajono savivaldybes tarybai;

43.4. teikia sihlymLrs Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar

papildynio, Mokyklos vrdarrs struktr-iros tobulinimor

43.5. pasirenka Mokyklos veiklos !sivertinimo sritis, atlikimo rnetodik4, analizuoja

isrvertininro rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

43.6. tleleguoja arsro\ us stebetojo teisemis dalyvauti preter.rdenttl i mokyojo pareigas

atrankoje;

43.7. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausin.tus;

43.8. teikia sihlymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos u' jos skyiaus veiklos

tobulurimo;

43.9. svarsto Metodines gr.upes, Mokyojq, Mokiniq tarybrl ar Mokyklos bendruomends

nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus Mokyklos du'ektoriui;

43.10. teikia siillymus del saugiq mokiniq ugdymo il darbo s4lygq sudarymo;

43.1 I . renka narius i Mokyklos Mokytojq ir- pagatbos mokiniui specialisttl rtestactjos

komisijq (negali bfiti renkauri mokiniai);

43.t2. vykstant konkursui iMokykkrs direktoliaus pareigas, teikia kandidatus ikonkurso

komisllos sudeti teises aktrl nustatlta tvarka;

43.13. tuliteisg gauti inforrnacijq apie Mokyklos ir jos skyriaus veikl4:

43.14. vykdo kitas teises aktais Tarybos kompetencijai priskirtas flrnkcijas'

44. Tarybos pinnininkirs kas metai pateikia Tarybos veiklos ataskaitq visuotiniame

Mokykhs bendruomends nariq susirinkime.

45. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neptieStarauja teises aktarrs'

46. Mokyojq taryba - nuolat Mokykloje verkianti savivaldos institucija nokyojq

profbsinrants ir bendriesiems ugdymo klausit.uams sprqsti. Mokykloje veikia Mokyojq taryba, kuri4

sudaro visi Mokl,klo]e dirbantys mokyo.iar. I posetlZius g.rli butikviediami kitq savivaldos institucrjq

atstovai. Mokyklos dfektorius gal dalyrauti Mokyolq tarybos posedZiuose be teises balsuoti.

47'MokyollqtarybaivadovaujaMokyojqtarybospirmininkas,jamnesant_Mokyojq

tarybos pirmininko pavaduotojas. Mokyojq tarybos pirmiuinkq, ne daugiau kaip dvien1 vieneriq
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metr-l kadencijoms iS eiles, pavaduoto.iq, sekretoriq Mokykloje renka Mokyojtl tarybos llarrar

pirmame naujq mokslo rnetq Mokytojq tarybos posedy.ie.

48. Mokyojq taryba dilba vadovaudarnasi Mokfo.jq tarybos nuostatais, kuriuos tvrtina

Mokyklos direktorius.

49. Mokyojq tarybos posed2iai Saukianri prasidedant ir baigiantis mokslo metams, bet ne

rediau kaip vienq kamq pcr pusuteti. Esant reikalui, gali bfiti Saukianras neeilinis Mok]'tojq tarybos

posedis. PosedZiai gali vykti kontaktiniu arba nuotoliniu birdu. PosedZiai yra teiseti, jei juose

dalyyauja ne maZiau kaip du treddaliai Mok),tojrl tarybos ttaritl. Nutarimai priinlami atviru balsavirnu,

dalyravusiq nariq balsq dauguma. jei brlsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiatnasis balsas priklauso

Mokyojq tarybos pirmirrinktri.

50. Mokyojq taryba svarsto ir prirrna nutarirnus teis€s aktq nustatytais ir Mokyklos

direktoriaus teikiamais k lau sirna is.

51. Mok)'tojq taryba:

51.1. inicijuoja Mokyklos kaitos procesus;

51.2. dalyvauja planuojant Mokyklos veiklq, formuoja ir koregrroja Mokyklos veiklos

tikslus:

51.3. svarsto mokyrno programq igyvendininra, ugdymosi rezultatus, analizuoja skirtingq

gebejirnq mokiniq ugdymo organizavirnQ pr.incipus. jq ugdymo ir nrokymo progratnas, metodus;

5 1.4. analizuoja mokiniq rnokyrnosi [<r'irvius. specialiqjq poreikiq rnokiniq ugdymosi

plotrlernas u teikia sillyrnus jonrs sprgsti:

51.5. analizuoja rnokiniq pamokq lankomumq. kiekvieno mokinio pa2angos pasiekinrus,

nepaZangunro prie2astis ir- teilia si0lyrnus paZangumui gerinti;

51.6. svar.sro i1 pliinra nutarirnus ddl nrokiniq kelimo i aukltesng klasg, analizuoja

neformaliojo vaikq Svietimo organizavimq ir teikia sitilymus jam gerinti;

5 1 .7. aptaria Svietirno reforrnos [gyvendinino ir pedagogines veiklos tobulinimo bldus,

mokytojq metodinds ir dalykines kornpetencijos ugdymo galinrybes;

51.8. teikia Mokyklos direktoriui, nrokyojq atestacijos komisijai si[lymus d6t mokyojq

kvalifi kacijos tobulinimo ;

5 I .9. atviru balsavirnu renka atstows i Tarybq;

51.10. ruri teisg gauti iS Mokykkrs administracrjos vis4 inftrrnmcijq apie Mokyklos veikla;

5l.ll. analizuoja, kaip vyktlomi veiklos ir ugtlyrno planai, svarsto ir teikia Tarybai

pritarirl4 del ugdynro plano.

52. Mokyktoje veikia mokiniq savivaldos instituclja - Mokiniq taryba, kuri atstovauja

mokiniq interesams, sprenilZia rnokiniams aktualias probletnas, karttt forrruoja jaunimo politikq,

kuria jaukiq Mokyklos aptir*q, skatina il ugdo pilieti5kumq



53. Mokiniq tarybos narius dviejq nretq kadencrjai renka 5-10 klasiq mokiniai slaptu

balsavimu, mokiniq susirinkime. N,lokiniq tarybos nario kadencijai nutrukus pirma laiko, ! iMokiniq

taryb4 deleguojan.ras kitas mokinys. Susirinkimas teisetas, kai jatre dalyvauja ne tnaZiau kaip puse

5-10 klasiq mokiniq. Mokiniq tarybai vadovau.ia Mokiniq tarybos atviru balsavintu, balsq daugurna

i5rinktas Mokiniq tarybos pirurininkas (posedyje dalyvauja ne rnaZiau kaip du treddaliai jos nariq).

Mokiniq tarybos nario kadencijq skaidius neribojantas.

54. Mokiniq tarybq sudaro 5-10 klasiq niokiniai, po vierlq i5 kiekvienos klases.

55. Mokiniq taryba savo veiklE organizuoja pagal Mokiniq tarybos nuostatus, patvirtintus

Mokylilos clirektoliaus.

5(,. Mokiniq taryba:

56. l. inicijuo.ia il padeda organizuoti Mokyklos renginius, akciias, vykdyi preveucines

plogramas;

56.2. teikia siulymus del mokymo organizavimo, neformaliojo Svietimo progranll pletros,

socialines veiklos:

56.3. clalyvauja rengiant Mokyklos veiklq reglarnentuojandius dokumentus, ugdymo

plalrus. programq projektus ir tekia siulymus deljq igywendinimo;

56.4. svarsto Mokyklos dilektoliaus teikiamus klausimus, deleguoja narius iMokyklos

tarybq;

56.5. iniciluo.ia projektus, programas jaunitro ttZimtttmo klausimais;

56.6. uL. savo veikl4 atsiskaito visuotiniame mokinitl susirinkirne vien4 kart4 per mokslo

metus.

57. Metodin6 grupe nuolat veikianti Mokyklo.je institucija, organizuojanti mokyojq

metodrng veiklq. Mokykloje veikia viena metodind gnrpe.

57.1. Metodines glupes nariai )'la skirtingq mokomtyq dalykq rnokyojai. Metodines

grupes nariq skaidius yra penki, po vien4 i5 pradinio ugclymo, kalbq, gamtos il tiksliriq, socialiniq

rnoks11, mer1q ir kfrno kulthros. Kadencijai nutrlkus pilma laiko, I Metodinq grupg deleguojarnas

kitas larys. Mokyojai ! metoding grupg iSrenkami paskutinio mokslo metq mokyojq tarybos

posed2io metu balsq dauguma vienerirl metq kadencijai. Metodines tarybos nario kadencijq skaidius

neribolarlas.

57.2. Metodilei gnpei vadovauja, jos veikl4 organizuoja bei koordinuoja Metodines

grupes p Lrntininkas;

57.3. Metodines grupes poseclZiai vyksta ne nra7iau kaip tris kartus per metus. Pr eikus

gati birti Saukiatnas neeilinis Metodines grupes poscdisi

tl
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57.4. Metodures gmpes posed2iai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du

treidaliai nariq, nutarimai priimanii atviru balsavirnu, pos€dyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma,

jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimE lemia metodines grupes pirmininko balsas.

57 .5, Metodines gnrpcs susirinkimus kviedia Metodines grupes pinnininkas.

58. Metodines grupes kompelencijos ir igaliojitttai:

58. l. vadovaudamasi Bendrosiornis ugdymo programonris, Bendraisiais ugdynro planais,

nurnato mokiniq Ziniq ir pasiekinrq vertininro principus;

58.2. suderina pasirenkamqjq dalykq, neformaliojo vaikq Svietino, individua lizuotas ir

pritaikyas prograrnas bei mokornujq dalykq teminius planus:

58.3. inicrjuoja nau.jq ugclyrno rnetodq bei bt1t1q taikyrnq clarbe, uumato n'tokonrtljtl

da lyktl irrtegrrvrmo galitrtybcs:

58.4. teikia pasiiilymus ir rekomendacijas dilektoriui del ugdyrno turinio planavimo,

pedagoginio dalbo krfivio bei neformaliojo vaikq Svietimo valandq:

58.5. organizuoja metodines patirties sklaidql

58.6. padeda adaptuotis nau.;ai pradejusiems drbti mokytojams;

58.7. aptaria ir teikia siulymus del mokyojq kvalilikacijos tobulinimo.

\:I SKYRIUS
D-{RBUOTOJU PRIEITI\IAS I DARB,\, JU D.{RBO AP.\IoKEJINIO TVARKA IR

ATES'I'AC]IJA

59. Mokyklos darLruoro.jus priima j darbE il atleid2ia i3 darbo Mokyklos dilektorius

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat,'ta tvarka.

60. Mokyklos darbuotojants uZ darbq mokarna Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq

teisis aktq nustat)'ta tvarka.

61. Mok)tojq ir- Sr,ietimo pagalb4 mokiniui tekiandiq specialistq atestacija vykdotna

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto tr.rinistro nustatlta tvarka.

62. Mokyklos direktoriaus, ugdymE organizuojandiq sky iq vedejq verrinimas

vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietirno, mokslo il sporto ministro nustatlta tvarka.

63. Mokyklos <iirektorius ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikacijq tobulina

Lietuvos Respublikos ivietimo, mokslo ir sporto nlinistro nustat)'1a tvarka'
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VII SK\'IUUS
\{OKYKLOS TURTAS. LtSOS, JU NAUDOJINIO 1'\'ARK,{, FIN,.\NSINES

VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLoS VEIKLOS PRIEZI[IRA

64. Mokykla valdo patikejimo teise perduotQ Savivaldybes tuftE, naudoja ir disponuoja

juo jstatymus KupiSkio rajono savivaldybes tarybos nustatlta tvarka.

65. Mokyklos leSq 5a ltinia i:

65.1. valstybes biud2eto specialir4jq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos

leSos ir KupiSkio rajono savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

65.2. pajamos uZ teikian,as paslaugas;

65.3. fondq, olganizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bhdais pelduotos ldSos. tikslines plskiltics leios pagal pavcclimus;

65.4. kitos teisetLr biidu jgytos leSos.

66. Mokyklos leios naudojamos leises aktrl nustat)'ta tvarka.

67. Mokykla finansing apskaitq organzuoja ir'finansing atskaitomybg tvar:ko teisds akttl

nusrary,ta tvarka. Mokyklos finansing apskaitq vykclo Kupi5kio rajono savivaldybds administracijos

Saviva ldybes !staigq apskaitos trrnyba.

68. Mokyklos finansin6 r'eikla kor-rtroliuojarta teisds aktLl nustatyta tvarka.

69. Mokyklos veiklos prieZiir4 teises akttl nustatlta tvarka atlieka KupiSkio rajono

savivaldybes vykdomoji institucija plirerkus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

vIII SKYRIUS
BAIGIAN1OSIOS N UOSTA'I'OS

70. Mokykta turi interneto svetainq www.alizava.lt, atitinkanaiq teises aktq nustatltus

rekalavimus. Joje skelbiama intbrmacija visuomenei apie Mokyklos veikl4 ir rezultatus.

71. Prane5imus, kuriuos, remiantis Nuostatais ar Lietuvos Respublikos teises aktais,

reikia paskelbti viesai, Mokykla skelbia savo intetneto svetair.reje, vietineje spaudoje.

72. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildynus, pritarus Tarybai, tvirrina KupiSkio

rajono savivaldybes taryba.

73. Mokyklos nuostatr.1 keitim4, papildym4 inicijuoja Kupi5kio rajono savivaldybds

taryba, Mokyklos dfektorius ar Taryba.

74. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojanra, rykdoma Mokyklos

struktr-lros peltva*a Kupiikio rajono savivaldybes tarybos sprendiuru, Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso. BiudZetiniq istaigq, Svierirno jstatyrno ir kitq teises aktq nustatlta tvarka. Sprendirnas del

Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarky.no skelbianras vietineje spaudoje, Savivaldybes ir

Mokyktos illtemeto svetainese teises aktq nustat},t a tvarka.



l5

75. Mokyktos dokumentai rengian.ri. lfbrrninami ir saugomi Dokumentq rengimo

taisykliq, patvirtintq Lietuvos vyriausio.lo archyvaro 201 I m. liepos 4 d. lsakymu Nr. V-117 ,,Del

Dokumentrl rengirno taisykliq patr u'tininio" ir kitq terses aktU rlustatlta tvarka.

PRITARTA
KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos
mokyklos tarybos 2022 m. geguZes 27 cl.

posed2io Nr. 3 plutokolrrriu nutariruLr
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