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Kauno rajono savivaldybes tarybos
2021 m. geguies 27 d. sprendimu Nr. TS-204

KAUNO R. U ZLTEDZTVMOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno r. UZliedZiq mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Kauno r. Ui:liedZi\ mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau - Centras) teising

form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq, jos

kompetencij4, buveing, grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4, mokymo formas ir

biidus, veiklos teisini pagrind4, veiklos sritis, r[5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi

pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavimq, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir

valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darb4, jq darbo apmokej imo tvark4 ir kvalifikacijos

tobulinim4, turt4 ir leSas, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir veiklos prieLiirq,

reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Centro oficialus pavadinimas - Kauno r. UZliedZiq mokykla-daugiafunkcis centras,

trumpasis pavadinimas - UZliedZiq mokykla-daugiafunkcis centras. Centras iregistruotas

Juridiniq asmenq regi stre, W au",1,? {.{-?. l.(- 9Z

3. Centro isteigimo dar - l?-/.{../r,+/n /34
4. Teisine forma - biudZetine fstaiga.

5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.

6. Savininke - Kauno rajono savivaldyb€.

7. Savininko teises ir p.aeigas ig,vendinanti institucija - Kauno rajono savivaldybes taryba kuri:

7.1 . tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;

7 .2. priima sprendim4 del biudZetines istaigos buveines pakeitimo;

7.3. priima sprendimq del biudZetines istaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;

7.4. priima sprendim4 d€l biudZetines istaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.5. skiria ir afleidZia likvidatoriq mba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukiajos igaliojimus;

7 .6. tvirlina didi:iausiq leistin4 pareigybiq skaidiq;

7.7. sprendlia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

istatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencij ai priskirtus klausimus.

8. Centro buveine - Ledos g.2,UiliedLi:+k, UZliedZiq sen., LT-54303 Kauno r. sav.

9. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
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10. Tipas - pradind mokykla.

1 1. Pagrindine paskirtis - pradines mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras.

12. Moklnno kalba - lietuviq.

13. Mokymosi ir mokymo proceso organizavimo biidai: grupinio mokymosi forma -
kasdienis ugdymo proceso organizavimo biidas; pavienio mokymosi forma - savaranki5kas

ugdymo proceso organizavimo bfidas.

14. Centre vykdomos progmmos:

14.f . ikimokyklinio ugdymo;

1 4.2. prie5mokyklinio ugdymo;

14.3. pradinio ugdymo;

14.4. neformalioj o vaikq Svietimo.

15. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai: pa?yma, mokymosi

pasiekimq paZymejimas, paZymejimas, pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas, pradinio

iSsilavinimo paZymej imas.

16. Centras yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo

pavadinimu, atributik4, savaranki5k4 atsiskaitom4j4 s4skait4 @uhaltering apskaitq tvarko

Kauno rajono savivaldybes administracijos Kultiiros, Svietimo ir sporto skyriaus centralizuota

luhalterija) ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose, savo veikl4

grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq Vaiko teisiq konvencij a, Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir

sporto ministro isakymais, Kauno rajono savivaldybds tarybos sprendimais, kitais teises aktais

ir Siais Nuostatais.

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

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTV ISDAVIMAS

17. Centro veiklos sritis - Svietimas, kodas 85;

18. Centro Svietimo veiklos rlSys:

18.1. pagrindine Svietimo veiklos rii3is - pradinis ugdymas, kodas 85.20;

1 8.2. kitos Svietimo veiklos rii3ys:

18.2.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. sporlinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

18.2.4. kultlrinis Svietimas, kodas 85.52;

18.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirlas Svietimas, kodas 85.59;
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18.2.6.Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne Svietimo veiklos rii5ys:

19.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

19.2. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91;

19.3. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

19.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transpoftas, kodas 49.39.

20. Centro veiklos tikslas - teikti kokybisk4, vaiko poreikius ir amZiq atitinkanti

ugdymq, padeti kiekvienam tenkinti prigimtinius, kultiros, taip pat ir etninius, socialinius,

paZintinius poreikius, ugdyti aktyvq, knrybing4, elementaraus ra5tingumo, informaciniq, veiklos

gebejimq ir bendrqjq vertybiq pamatus turintf vaik4, pasirengus! mokytis toliau pagal

pagrindinio ugdyrno programas.

21 . Centro veiklos uZdaviniai:

2 i . 1 . uZtikrinti kokybi5kq ikimokyklini, prie5mokyklini ugdym4 ir prdini i5silavinim4;

21 .2 . ttLtikrinti ugdyrno programq tgstinumq;

21.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;

21 .4 . teikti mokiniams reikiam4 Svietimo pagalb1

21 .5. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4;

21.6. kurti Centr4 kaip vietos bendruomen0s Svietimo, kultiiros, tradicijq bei

vertybiniq nuostatq formavimo Zidini.

22. Yykdydarnas jam pavestus uZdavinius Centras atlieka iias funkcijas:

22.1. igyvendina ikimokyklinio, prieimokyklinio, pradinio ugdymo, individualizuotq

pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo programas, vadovaudamasis ivietimo, mokslo

ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsiZvelgdamas i vietos ir Centro

bendruomends reikmes, konkredius mokiniq ugdymo(si) poreikius ir interesus, svietimo

stebesenos informacij4, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

22.2. rengia ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ugdymo programq papildandius

bei mokiniq poreikius tenkinandius modulius, neformaliojo vaikq svietimo programas, jas

pritaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams;

22.3. *daro mokymo sutartis ir rykdo jose sutarlus isipareigojimus, uZtikrina

kokybiSk4 Svietim4;

22.4. vykd,o vaikt4pazangos ir pasiekimq vertinim4 svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka;

22.5. vykdo pradinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 Svietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka;
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22.6. ildtoda mokymosi pagal pradinio ugdymo program4 pasiekimus iteisinandius

dokumentus Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

22.7 . ullikrina privalom4ji mokiniq mokym6 tenkina jq saviugdos ir savirai5kos poreikius;

22.8. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini, tautini, pilietini, kultlrini ir socialini s4moningumq, patriotizmq;

22,9, teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialieiq pedagoging

pagalb4, specialiqj4 pagalb4, uZtikrina mokiniq sveikatos prieZilr4, vykdo minimalios

prieZi[ros priemones:

22.10. ivertina vaikq ir mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji

ugdym4 teises aktl+ nustatyta tvarka;

22.1 1 . sudaro s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dalywauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje,

apimandioje smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo

prevencijq, sveikos gyvensenos skatinim4, igyvendinant Svietimo, mokslo ir sporto ministro

patvirtintas rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose;

22.12. organintoj a tevq (globejq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

(klubus, bfirelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

22.13. vykdo Centro veiklos kokybes isivertinimq, darbuotojq veiklos veftinimq;

22.1 4. d,aro s4lygas darbuotojq profesiniam tobul6j imui;

22.15. lZlikina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;

22.16. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq edukacing aplink4 ir
materialing bazg, vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;

22.17. organiuoja mokiniq maitinim4 Centre;

22.18. organintoja mokiniq veZim4 i Centrq ir iS jo inamus istatymq ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka;

22.1,9. planlojant ir organizuojant veiklas bendradarbiauja su Kauno rajono

Raudondvario kultlros centru, seniiinijos ir kitomis Svietimo, kultlros, sporto istaigomis ir
organizacijomis, atsiZvelgia i vietos bendruomenes edukacinius, kultiirinius poreikius;

22.20. viesai skelbia informacijq apie centro veikl4 svietimo, mokslo ir spofto ministro

isakymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka;

22.27 . atliekakitas teises aktll numatytas funkci jas.

23. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai iSduodami Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
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III SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

24. Centtas, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:

24.1 . painkti mok),mo metodus ir mokymosi veiklos btdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 i5silavinim4;

24.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;

24.4. rengti ir igyvendinti Salies, tarptautinius projektus ir programas;

24.5. teikti atlygintinas paslaugas, kuriq kainas tvirtina Centro savininko teises ir
pareigas igyvendinanti institucija;

24.6. keiptis i savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucij4 de1 Centro

nuostatq pildymo ir keitimo;

24 .7 . gaun pNam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

24.8. gafii i5 valstybds ir savivaldybiq institucijq bei istaigq informacijq, i5vadas,

pasiiilymus ir kitoki4 medZiag4, kurios reikia sprendZiant Centro teikiamq paslaugq klausimus;

24.9. naudotis kitomis teisds aktq suteiktomis teisemis.

25. Centro pareigos:

25.1 . r.ykdyti Nuostatuose reglamentuot4 veikl4;

25.2. suprantamai ir ai5kiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikti ugdymo turini;

25.3. uZtilainti sveik4 ir saugi4 ap1ink4, uZkertandiq keli4 smurto, patydiq, prievartos

apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams; ugdymo, mokymo, Svietimo programq \rykdymq, mokymo

sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq r,ykdym6 geros kokybes Svietimq, atvirum4 vietos

bendruomorei;

25.4. informuoti tbvus (globejus) apie jq vaiko b0klg, ugdymo ir ugdymosi poreikius,

paLang4, mokyklos lankym4 ir elgesi;

25.5. rykdyti kitas teises aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Centro veikla organizuojama pagal Centro direktoriaus patvirtintus planus:

26.1. Ceriro strategini planq, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir Kauno rajono

savivaldybes vykdomoji institucija ar jos fgaliotas asmuo;

26.2. Centro metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
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26.3. Centro ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Centro taryba ir Kauno rajono

savivaldybes vykdomoji institucija ar jo igaliotas asmuo.

27. Centrd vadovauj a direktorius. Direktoriq konkurso biidu Lietuvos Respublikos

teises aktq nustatyta tvarka i pareigas skiria ir i5 jq atleidZia Savivaldybes meras.

28. Direktorius:

28.1. vadovauja Cenfo strateginio p1ano, metiniq veiklos planq, Svietimo programrl

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4

pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams igyvendinti;

28.2. analizuoja ir vertina Centro veikl4, materialinius ir intelektinius iSteklius,

parengia ataskaitas;

28.3. suderings su Kauno rajono savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina Centro vidaus shuktlr?, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ijanti nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir Centrui skirtq darbo

uZmokesdio le5q;

28.4. lrvirlina Centro mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima I darb4 ir atleidZia iB jo

Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. suderings su Centro taryba ir darbuotojq atstovais tvirtina Centro darbo tvarkos

taisykles, jose nustato vaikq ir kitq lankytojq teises, pareigas ir atsakomybg;

28.6. tL mokinio elgesio normq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines

auklejamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos

pagrindq istatyme;

28.7. kreipiasi i Kauno rajono savivaldybds administracijos direktoriq ar jo igaliot4
institucij4 del minimalios ir vidutinds priezilros priemoniq vaikui skyrimo pagal vaiko

minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo nustatyt4 tvarkg;

28.8. priima mokinius i Centr4 Kauno rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,

sudaro mokymo sutartis teis6s aktq nustatyta tvarka;

28.9. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

28. 10. sudaro teisds aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metoding grupg;

28.1 1 . Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;

28.12. rengdamas veiklos planus konsultuojasi, o juos igyvendindamas uZtikina

centro bendradarbiavim4 su kitomis vietoveje veikiandiomis istaigomis ir organizacijomis;

28.13. atstovauja Centrui kitose institucijose;

28.14. riipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,

sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacijq;
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28.15. inicijuoja Centro veiklos kokybes isiverlinimq;

28.16. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;

28 .77 , orgariz,toja Centro dokumentq saugoj im4 ir valdym4 teises aktq nustaqta tvarka;

28.18. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, le3as irjais disponuoja.

rlpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq

optimalq valdym4 ir naudojim4;

28.19. rengia Centro direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia Centro bendruomenei

ir Centro tarybai svarstyti bei vie5ai skelbia Centro intemeto svetaindje;

28.20. ullikrina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso

reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq inflormavim4,

sveik4, saugi4, uZkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;

28.21. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir

mokyklai teikiandiomis istaigomis, Kauno rajono savivaldybes administracijos strukturiniais

padaliniais, teritorine policijos istaiga, socialiniq paslaugq ir sveikatos istaigomis, Kauno rajono

savivaldybes administracijos vaiko geroves komisija ir kitomis institucijomis, dirbandiomis

vaiko teisiq apsaugos srityje, senifinijoje veikiandiomis lstaigomis bei organizacijomis;

28.22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apralyme nustatytas funkcijas.

29. Centro direktoriaus komandiruodiq, atostogU, laikino nedarbingumo ir kitais

nebuvimo darbe atvejais jo funkcijas vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jam nesant -
kitas teises aktq nustatyta tvarka paskirtas darbuotojas.

30. Centro direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos teises aktq, Centro nuostatq

laikym4si, uZ demokatini Cartro valdym4, bendruomenes nariq informavimq, tinkamq funkcijq

atlikimq, nustatytq Centro tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq, Centro veiklos rezultahrs, uZ ger4 ir

veiksming4 vaiko minimalios prieZiuros priemoniq, prevenciniq programq igyvendinim4.

31. Centro metodinei veiklai organizuoti sudaromos dvi metodines grupes:

ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo. pradinio ugdymo. Siq grupiq veikl4 koordinuoja

direkloriaus pavaduotojas ugdymui.

32. Metodine grupe sudaroma i5 ikimokyklinio ir prie3mokyklinio ugdymo

mokytojq / pradinio ugdymo mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq.

33. Metodin6s grupes pirmininkas ir sekretorius renkami i3 metodines grupes nariq

atviru balsavimu dvejiems metams balsq dauguma. Sillyti kandidatus arba kelti savo

kandidatflr4 turi teis? kiekvienas narys; pirmininkas atstovauja metodinei grupei, organizuoja

metodines grupes veiklq, pirmininkauja posedZiuose, telkia narius metodines grupes tikslams

siekti ir uZdaviniams igyvendinti.
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34. Dalyvavimas metodines grupes veikloje yra privalomas.

35. PosedZiai r.yksta pagal metodines grupes veiklos plan4 arba esant reikalui. Darb4

organizuoja, posedZius kviedia grupes pirmininkas. Nutarimai priimami atviru balsavimu balsq

dauguma. Esant vienodam balsq skaidiui, lemia grupes pirmininko balsas.

36. Pos6dZiuose mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai aptaria metodines veiklos

prioritetus, planuoja ugdymo turini (aptaria programas, mokymo(si) metodus, kontekst4,

vadovelius, mokymo(si) priemones bei jq naudojim4; ivertina ugdymo(si) procese sukaupt4

patyrimq, susitaria de1 vertinimo btidrl, pritaiko ugdymo turinf individualioms reikmems),

nagrineja prakting veikl4 ir dalijasi ger4ja patirtimi, pletoja profesines veiklos kompetencijas,

suderintas su Centro strateginiais tikslais, siekia mokiniq ir ugdymo istaigos paZangos.

37. Metodines grupes teikia sillymus Centro tarybai, Centro direktoriui del ugdymo

turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

38. { metodiniq grupiq pasitarimus gali blti kviediami sveikatos prieZilros

specialistas, Centro savivaldos institucijq atstovai.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA

39. Centro savivaldos institucijq veikla grindZiama Svietimo tikslais, Centro rykdomomis

Svietimo programomis ir susiformarusiomis tradicijomis. Centro savivaldos institucijos kolegialiai

svarsto Centro veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetencij4, apibreZt4 Nuostatuose,

priima nutarimus, sprendimus, atlieka visuomening Centro valdymo prieZilrq.

40. Centro taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia Centro savivaldos institucija.

Taryba telkia Centro darbuotojus, mokiniq tevus (glob6jus), vietos bendruomeng

demokratiniam Centro valdymui, padeda sprgsti Centrui aktualius klausimus, atstovauja

teisetiems Centro interesams.

41. Mokyklos tarybos nariu gali br.rti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq

siekti Svietimo istaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misij4. Mokyklos

tarybos nariu negali b[ti Mokyklos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio)

pasitikejimo valstybes tamautojai.

42. Taryba renkama trejiems metams. Taryb4 sudaro 2 t6vai (globejai), i5rinkti

visuotiniame tevq susirinkime, 2 mokytojai - Mokytojq taryboje, vien4 vietos bendruomenes

atstovq sifllo Centro direktorius. Nutrlkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas narys

renkamas atitinkamos bendruomenes grupes nariq susirinkime.

43. Tarybos sudetf isakymu tvirtina Centro direktorius.
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44. Tarybos nariai atviru balsavimu Tarybos posedyje iSrenka pirminink4, sekretoriq.

Pirmininkas organizuoja Tarybos veikl4.

45. Tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip 2 kartus per metus. Prireikus gali

blti suSauktas neeilinis Tarybos posedis. Centro tarybos posedis yra teisetas, jeigu jame

dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai visq jos nariq. Nutarimai priimami pos6dyje

dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Esant balsq po lygiai, lemiam4 ba1s4 turi Tarybos pirmininkas.

Tarybos nutarimai iteisinami Centro direktoriaus isakymais.

46. Centro direktorius Tarybos pos6dZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis. {

Tarybos posedZius gali biiti kviediami Centro bendruomenes nariai, organizacijq bei istaigq

atstovai be balso teises.

47 , Centro taryba:

47.1 . teikia siiilymus del strateginiq tikslq, uZdaviniq, jq igyvendinimo priemoniq;

47.2. pritaia Centro strateginiam planui, Centro ugdymo planui, Centro metq veiklos

planui, darbo tvarkos taisyklems, kitiems Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems direktoriaus;

47 .3. telkia sifllymus direktoriui d6l Nuostatq pakeitimo ar papildymo, vidaus

str uktllros tobulinimo ;

47.4. svarsto Centro ld5q naudojimo klausimus;

47 . 5 . i5klauso Centro metq veiklos ataskaitas ir teikia sifllymus direktoriui del veiklos tobulinimo;

47.6. ivertinusi Centro vadovo metq veiklos uZduodiq igyvendinimo ataskait4 ir Centro

bendruomenes nariq sitilymus, priima sprendim4 del Cenho vadovo metq veiklos uZduodiq

ivertinimo ir pateikiaji Centro savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

4'7.7. teikra sifl1ymus savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del

Centro materialinio aprflpinimo, veiklos tobulinimo;

47.8. svarsto mokytojq metodiniq grupiq, t6vq (globejq) savivaldos institucijq ar

bendruomenes nariq inicial.yvas ir teikia siiilymus direktoriuil

47.9. teikia siulyrnus del Centro darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sqlygq sudarymo;

47.1 0. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus;

47.1 1. talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

47 .12. sprendlia kitus su Centro veikla susijusius klausimus;

47 .73 . ,rt savo veik14 atsiskaito Centro bendruomenes nariams ne rediau kaip kart4 per metus.

48. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

49. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucij a pedagogr+

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro direktorius, direktoriaus
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pavaduotojai ugd),rnui, visi Centre dirbantys mokytojai, Svietimo pagalb4 teikiantys

specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

50. Mokytojq tarybai vadovauj a direktorius. Mokytojq tarybos pos6dZiai Saukiami ne

rediau kaip tris kartus per metus. Prireikus gali b[ti kviediamas neeilinis posedis. PosedZius

kviedia direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai

Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma. Jei

balsai pasiskirsto tolygiai, sprendim4 lemia pirmininko balsas.

51 . Mokytojq tarybos sekretorius renkamas i5 Mokytojq tarybos nariq atviru

balsavimu balsq dauguma. Mokytojq tarybos dokumentus pagal Dokumentq tvarkymo ir

apskaitos taisykles tvarko sekretorius.

52. Mokytojq tarybos funkcijos:

52.1. aptaria Svietimo politikos igyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines

veiklos tobulinimo bldus, mokytojo profesines kompetencijos tobulinimo galimybes;

52.2. inicijuoja kaitos procesus;

52.3. svarsto veiklos ir ugdymo programq fgyvendinim4 ir ugdymo (si) rezultatus;

.52.4.sprendZiavaikqsveikatos,socialinesparamos,ugdymo(si),prevencindsveiklos,

poilsio, mitybos, saugumo klausimus:

52.5. teikia sillymus del mokytojq kvalifikacijos tobulinimo;

52.6. nustato mokytojq bendravimo ir bendradarbiavimo bldus, ry5iq palaikymo ir
tenl informavimo principus;

52.7. nustato mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo ir
panaudojimo tvark4, atsiskaitymo formas;

52.8. sprendZia kitus pedagogq profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;

52.9. renka atstovus i Centro tarybq;

52.10. svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Centro direktoriaus

teikiamais klausimais.

53. Klas6se / grupese veikia ter.,q (globejq) savivaldos institucijos - tevq (globejq)

komitetai (toliau - Komitetas). Komitet4 sudaro 3 tos klases / grupes mokiniq tevq (globejq)

susirinkime iSrinkti atstovai. Komitetas renkamas mokslo metq pradZioje klas6s / grupes mokiniq /
ugdytiniq telq (globejq) balsq dauguma savo k.lases susirinkime. Komitetui vadovauja ter.r1

susirinkime balsq dauguma iSrinktas pirmininkas. Komiteto kadencija - vieni mokslo metai.

Komiteto nario kadencijq skaidius neribojamas. Komitetas su klases / grupes vadoru planuoja

klases telrl susirinkimus, aptaria lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo, veZimo,

informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti renginius, iir,ykas, kurti edukacinE

aplink6 vykdyti profesini orientavimq, teikia sillymus Centro tarybai ir direktoriui.
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54. Mokiniq / ugdytiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo

uZtikdnimo ir kitais tevams (globejams) aktualiais klausimais direktorius gali organizuoti

I(omitetq pirmininkq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

55. Darbuotojai i darb4 centre priimami ir atleidZiami is jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

56. Mokyklos darbuotojams uz darbq mokama Lietuvos Respublikos jstatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

57. Mokyklos mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai atestuojasi ir
kvalilikacijq tobulina Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka.

58. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veiklos verlinimas ir
kvalifikacijos tobulinimas vykdomas Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA

59. centras valdo patikejimo teise perduot4 Kauno raj ono savivaldybes tur1E, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Kar-mo rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvafta.

60. Centro leSos:

60.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirlos

leSos ir Kauno rajono savivaldybes bir-rdZeto lesos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

60.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

60.3. londq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bfldais perduotos le5os. tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;

60.4. kitos teisetu bidu igytos leSos.

61. LeSos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

62. centras buhalterine apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises

aktq nustatyta tvarka.

63. Centro finansine veikla kontroliuojama teises aktr-I nustatyta tvarka.

64. centro 'eiklos prie2iDrq atlieka Kauno rajono savivaldybes administracija,

prireikus pasitelkiami iSoriniai r ertintojri.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

65' Informacija apie Centro veikl4 ir rezultatus skelbiama Centro intemeto svetaineje,
atitinkandioje teisds aktq nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises
aktais' Teises aktrl nustatytais atvejais vieii pranesimai skelbiami ir kitose visuomenes
informavimo priemonese ar Juridiniq asmenq registro tvarkytojo leidZiamame elektroniniame
leidinyje vieiiems prane5imams skelbti.

66' centro intemeto svetaineje skelbiama informacija apie vykdomas formaliojo ir
neformaliojo Svietimo programas, iq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas
paslaugas, mokytojq kvalifrkacij4, svarbiausius Centro isorinio vertinimo rezultatus,
pasiekimus, bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas centro r,ykdomas veikras.

67. Nuostatai keidiami ir papildomi savininko teises ir pareigas lgyvendinandios
institucijos, Centro direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.

68. Nuostatus, iq pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija. Centras registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
69. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Savivaldybes tarybos

sprendimu, Lietuvos Respublikos civ inio kodekso, Lietuvos Respublikos svietimo istatymo,
Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq istatymo ir kitq teises aktLl nustatyta tvarka.

70. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Siuose Nuostatuose
klausimus, ar teisds aktams atitinkamus krausimus reglamentuojant kitaip
Nuostatuose, taikomos tq teises aktq nuostatos.

iSdestytus

nei Siuose

Savivaldybes meras

_)
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