KALVARIJOS SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS

DEL KALVARIJOS SAⅥ VALDYBES TARYBOS 201l MoRUGSEJ0 29 D.
SPRENDIMO NR.T‥ 9… 1,,DEL KALVARIJOS MUZIKOS MOKYKLOS PAVADINIP10
PAKEITIMO
KEITIMO IR NUOSTATv TVIRTINIMO
2015 m. balandZio 30

d. Nr. T-40
Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 18 str. 1 d. ir atsiZvelgdama
!Kalvarijos meno mokyklos 2015-03-18 ra5t4 Nr. 32 ,,Ddl nuostatq patvirtinimo", Kalvarijos

savivaldybestaryba nu sp

〜

rendiia:

I m. rugsejo 29 d. sprendimu Nr. T-9-1 ,,Del
pavadinimo
Kalvarijos muzikos mokyklos
keitimo ir nuostatq tvirtinimo" patvirtintus Kalvarijos
meno mokyklos nuostatus ir i5desQrti juos nauja redakcija (pridedama).
2. {galioti Kalvarijos meno mokyklos direktoriq pasira5yti Kalvarijos meno mokyklos
nuostatus, iregistruoti juos Juridiniq asmenq registre istatymq nustatyta tvarka ir terminais.
1. Pakeisti Kalvarijos savivaldybes tarybos 201

Sis sprendimas gali

blti

skundZiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos

istatymo nustat5rta tvarka.

Vincas Plikaitis

Parenge G.BttauSkas

Suderino G.ZaviStauskaK
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KALVARIJOS

ⅣIENO Ⅳ10KYKLOS

NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos meno mokyklos nuostatai (toliau

- Nuostatai) reglamentuoja Kalvarijos meno
mokyklos (toliau - Mokyklos) teisinE form% priklausomybE, savininkA jo teises ir pareigas
igyvendinandi4 institucija Mokyklos buveinE, Mokyklos grupQ, tipq pagrinding paskirt[, mokymo
kalbq ir mokymo formas, veiklos teisini pagrindq veiklos sritis, ruSis, tikslq uZdavinius, funkcijas.
moklrnosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimq Mokyklos teises, veiklos organizavimq ir
valdym6 savivald6 darbuotojq priemimq i darb6 jq darbo apmokejim4 tvark4 ir atestacijq
Mokyklos turt6 le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolE, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas - Kalvarijos meno mokykla. Mokykla [registruota

Juridiniq asmeml registre, kodas 191812635.
3. Ivlokyklos isteigimo data- 1984-08-25.
4. Teisine forma
BiudZetine [staiga, kodas 950.
5. Priklausomybe - Kalvarijos savivaldybes Mokykla.
6. Savininkas - Kalvarijos savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Kalvarijos savivaldybes taryba,
kodas 188744836, adresas Laisves g. 2, LT-69214 Kalvarija. Jos kompetencija pagal Lietuvos
Respublikos biudZetiniq [staigq [statymq:
7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia Mokyklos direktoriq;
7.3.priima spren,Jim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
7.4. priima sprendim4del Mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo;
7.5. priima sprendimus del mokyklos skyrirtr steigimo ar likvidavimo;
nuhaukia jos
7.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komistjq
igaliojimus;
7.7. sprendZia kitus LR biudZetiniq [staigq istatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos
kompetencii ai priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveine - Vl.tauto g. 11, LT- 69216, Kalvarija.
9. Grupe * Neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4papildandio ugdymo
mokykla, kodas 3160.
10. Tipas -Neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4papildandio ugdymo
mokykia, kodas 3161.
1 1. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
12. Mokymo forma- grupinio ir pavienio.
13. Pagrindine paskirtis - Neformaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla,
kodas 31614201.
14.Kitos paskirtys :
14.1. Neformaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla, kodas 31614201.
l4.2.Neformaliojo vaikq Svietimo grupes dailes ugdymo mokykla, kodas 31614202.
14.3. Neformaliojo vaikq Svietimo grupes choreografinio ugdymo mokykla, kodas
31614203.
15. Vykdomos Svietimo programos muzikinio, choreografinio
dailes ugdymo
programos.
16. Ugdymo veiklos laikotarpis neribotas.
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17.MolげЦ●C iSduOdatti mos‐ mosi pasickmus reisinantys dokulnental一

Nefollllali術

o

ValhLζ 宙Ctimo pazymqlmai。

18.Mokykla yra宙 eζ asisjllrldinis asmuo turlntis sTkaitas banke,antspaud■ su sa1/市 aldybOs
hcrbu缶 savo WIokyklos pavadinimu,atsiskaitomttQ tt kitas saSkaitas Liettvos Rcspublikos
ym&ia Lietuvos Rcspublikos Konstitucla,Li輛 os
trcgistmotuose bankuosc.Savo veikl■
Respublikos gvietimo,Biudttetini■

istaig■

lr kitais lstatpais,Liemvos Rcspublikos Vyrlausybё

s

nlltarimais,こ vietimo ir mokslo ministro isalCymais,kitais teises aktais,Kdvar」 OS Sa宙 valdlめ es
ta9/bos spК ndimals irこ iais Nuostatais.

IIo MOKYKLOS WIEIKLOS SRITYSIR RUSYS,TIKSLAI,UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS,MOKYMOSIPAwEKIMUSITEISINANCIuDOKUMENTu
ISDAVIttS
19.Mokyklos vciklos srltis― 首
宙ctimぉ 化odaS 85).
20。

Mokyklos Svietimo veiklos iSys

20,1.kitas mo●pas● Od郎 85.5);畢
20。 2.kitos vciklos mwS:
20.2。

1.hl血 nis

Svietimas ttOdas 85.52);

20.2.2.kit益 ,l■ ielcur kituF nepttskirtasも victimas eOdas 85.59);
20。 2.3。 こ
宙etimui b灘 ingll paslaug■ veikla KkodaS 85.60);

20.2.4.Inllzikos instnlment dekorac薄 ち面b■ nuOma(kodas 77.29.30);
20.2.5,pFamOgllir poilsio or3anizttimo veikla(kOdas 93.29.20);
20.2.6.vaitt poilsio stovykl■ veikla ckodas 55.20.20);
20… 2.7.archnvcikla

ckOdas 19.5。 )
arba nuom● alnO nckihttallnO turto nuoma缶 eksploatavimas(kOdas 68。 20).
21.MOkyldos veiklos ikgas― per kompctenctt■ igttima tCikti kokybiSk%atitinkanti
ugdytini■ meninio pttinimo,la宙 mmosi ir sa宙 raigkos poreikilus ugdym%sudaryti sは ygas igyti
merlmes,bendrakulttines kompetencttaS per lnllzikも dailQ i■ さ
o雄
22.Mokyklos veiklos ttdaviniai:
22.1.ugdyti vain asmenines,kdt■ 伍cs,edukacines,socialines,profesincs kompetencttaS,
20。 2.8,nuosavo

tcnkinant saviralSkos,pttinimo ir疑 3dymo(― si)poreikiu覧
22.2.atskleisi ugdytini■ melllmus gabllmus ir k酸 ヵiこ kmt p10todj■ gebttimuS ir talentt
22.3.stip五nti mokiniЧ mcninQ brandも laiduo■ ugd〕 口lo(‐ si)tQSinum■ aukこ tsnes pakOpOs

merllmo profllio inttitucuose;

22.4.bcndradarbiauti stt savivaldybes,こ alics ir lttsienio Svietimo ir kul範

:

敵)s

is五 gOmis,

pl帆oti lell酷 inius malnlls;
22.5。 ind市 idualizuoti ugdッ mo programas,sudarant salygaS ugdytinialns pasiri」 轟 savo
polinkius,gabmus ir siekius atiti赫 1■ muZikinio,meninio ugdymo programt
22.6.puoseleti prigimtines menines ugdytinio galias(intelektualines,emocines,valios ir
kitas),lemianこ ias h廿 ル ines asmcmybOs brand■ ir socializaclos sObQ;
22.7.虚 tikrinti ugdymo(‐ si)kOk7bQ,Sallgi■ ir sveik■ apli」 縫
23.Mokyklos funlcciios:
23.1.磁 ikrina geros kokybes もvietimも vykdo mokymo sutaosc llllmatps
卜iparCig● Imus;
23.2,vadovau」 asi こ
宙etJJno ir mokslo ministЮ patvirtintoFmS neformali● o ζ
宙etimO
programomis,fonmuoJa ugdymo turini atsi加 elgdallna lMOkyk10S bcndruomcms reiknes,ugdytini■
poreikills,interesus,geb● imus bcijtalnttit konetina ttindi宙 dualiatta ugdymo mini;
23.3.vykdo pradinio,pagrindinio,kryptingo(iぃ leStiniO)meniniO ugdy‐ mo,Intlzikos megaЧ
ugdymo progralnas bei mokini■ ir Mokyklos porcikius tenlcinanё ills programl modelius;
23.4.sudaro pal面 as sttygas mOkniЧ vciklai,programu pasi五 nkimul;;
23.5。 vykdo ugdymo pasiekimll patikrinimも

23.6.sudaro sは ygas dttuotttarns tObulinti profesinQ kompctcnc彗

23.7.動

もsldeitti

gcratpati」 屯

na higienos ■o.11■ aS, teises tt reikalavimus atitinkanこ i■ sveikも saugi■

mokymosiir darbO aplit

23.8.hria ugdymo miniO reikttavimallls I;yvCndinti rcikiarn■ matcnalinQ bazQ;
23.9.宙 eこ d skelbia informacttapiC MOkyklos veikl%
23.10.dalyvauJa prOlektinc」 e veiklde;
23.11.organi郷 可a mokini■ teⅥL(g10bllL・
23.12.orgalllzuoJa tev■ (g10ba■

面
ηintaJこ Vieum%
ゴ int● ⇒ pttcidavimujЧ mokamas papildomas paslaugas

(StOVyklas,plencms,parodas,ekskursJtt ir kit⇒ teiSOSは■ nustatya什 arka;
23.13.atlieka kitasお 協サm■ 缶kittl teisesょ 亀n硼■
aサ tas hnkcJaS.
24 Baigus neforlnali● o gvieimO pradinio ir pagnndinio meninio ugdymo programas
mokinialns iζ dlЮ dallni Ncfotti可 o vaiЦ
progralnas ar j■ dalt iζ duOdmi

pattmqlm■

も
宙CtimO p珈 可imai(kOdaS 9201)。 Bdgus kitas

Mokyklos p盛撃mttimai,pagal mokyklos direktOriaus patvirtint

1壼 avimo tv翻 鋒

IIIo MOKYKLOS TEISESIR PttIGOS
25。

Mokykla,毬 yvendindma Ja pavestus ikslus ir uttdavinius,江 lmama paskirtas

httcIぉ ,加 面 tcisQ:
25.1.pari」 di ugdymo(― si)metOdus h ugdフ mo(― si)Veiklos bimus;

25.2.kurtilmttuS ugdymo(― Si)mOdelius;
25。 3.Kalvaii6s

savlvttdybes tarybos arba Mokyklos nllostamOsc llllStatytu mastt prisiilnti

おipareigqimus,sudaJi mOkymo sutartis ir kitas su Mok≠ios

Vetta ststtuSias sutarti跳

25.4.bendradarbiauti su savo veikh itakOS turittids izinitts ir j面 dinitts asmenimis ir

orgamzacttOm魂

お初寧nunuttayatvttbjllngtis tasoCiactta鶴
25。 6.gauti p鉗 枷 ■Lietuvos Respublikos labdaros ir
25.5。

paramos istaサ mO(Zin。 ,1993 Nr.21‐

506;2000,N■ 61‑1818)ltustavLa tVaka;
25.7.inicttuoJ,Vykdyti ir dalyvauti savlvaldybes,salies ir tarptautinillose pttjelctuose;
25.8。

漱執i

kin teisil19 kurios nep亘 eStarauJa Lictuvos Respublikos istatymalns ir kitiems

teises ttams;
25。 9.teikti

paslaugas Kalvarlos saViVraldybes tarybos nust〔

均 ta tVarka.

26.Mokyklos parclgo∬
26。 1.載tikrinti Mokyklos tiksl■ ir磁ぬ vini■ ttyvendinimも mnkcii.atlikimも
26.2.svettt saugi■ aplinlc%
26。 3.geros kokybes S宙 ctim%
26.4.ugdymo,討 ietimo pFOgFalmll Ⅵよdpも
26.5,atvirumaVletOs bcndruolnenei;
26.6.mokymo sutartics sudarp■ ir sut鉗 亀 iSipareiJjimЧ vykdym%
Ⅳ

o MOKYKLOS WttIKLOS ORGANIZAIMASIR VALDYMAS

27.Mok沐 10S

Veikla orgamzuoJalna pag」

:

27.1.Mokyldos direktoriaus patvirtinta MOkyklos strategini planも
Mokyklos tary‐ batt Kalvarttos saViVal"bes administrac10s direkto五

27.2.Mo均 量 OS

hriam p五 taria

us;

direkto五 alls patvirtinta MOkylclos medtt veik10s planも

h五 aln

pritaFia

Mokyklos taryb&
27.3。

Mokyklos ugdymo progFamaS, sudc五 ntas su Mokyklos taryba ir Kalvariios

savivaldybё s adminittacttoS direktoriumi bei patvirtintas Mokyklos direlお riausi.
28.Mokyklos d缶cktorius:

28.1.organizuoJa Mokyklos darbも kad bitЧ igyvendirlarni Mokyklos tikslai ir atliekamos
nustaり os i量 C10%

28.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos plan6 Svietimo programq
rengimui, juos tvirtina, vadovauj a j q vykdymui;
28.3. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidilia mokytojus, aptamaujanti personal6
tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, tvirtina pareigybiq s4ra54 nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaidiaus, skatina juos, prireikus skiria drausmines nuobaudas;
28.4. atsako uZ informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq

pasirinkimo galimybes, priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijq
svarbiausius Mokyklos pasiekimus ir tradicij as paskelbim6
28.5. uZtikrina bendradarbiavimu gr[stus santykius, mokytojo etikos nonnq laikym4si,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4 pedagoginio ir nepedagoginio
personalo profesini tobulejim4 sveik4 ir saugi4 Mokyklos aplinkq
28.6 organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir
uZdaviniams igyvendinti;
2 8. T.planuoj a materialinius ir intelektualinius iSteklius ;
28.8. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes [statymq
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistikos ataskaitos b[tt1 teisingi;
28.9. vykdo nuolating ugdymo proceso pt'reZltuq;
28.10. telkia Mokyklos bendruomeng valstybines Svietimo politikos igyvendinimui,
ilgalaikems ir trumpalaikems Mokyklos veiklos programoms igyvendinti;
28.11. puoseleja demokratinius Mokyklos bendruomenes santykius, palaiko rySius su
bendruomene, Mokyklos remejais, visuomene, kuria ugdymui palanki4 sociokulturinq aplink4;
28.12. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq btrklE ir atsako uZ mokyklos veiklos
rezultatus;
28.13. uZtikdna veiksming4 Mokyklos vidaus kontroles sistemos klrim4 jos veikim4 ir

tobulinim6
28.14. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtq le5as ir jomis disponuoja,
uZtikrina racionalq ir taupq leSq bei turto naudojimq atsako uZ tikslini leSq panaudojim4;
Z8-I5" sudaro komisijas, darbo grupes, sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;
28.16. pagal pareigybes priskirt4kompetencijqraSo isakymus, kontroliuojajqrykdym4;
28.17. tvirtina mokyklos vidaus tvark4 reglamentuojandius dokumentus, metodines
rekomendacijas bei kitus norminius dokumentus susijusius su mokyklos veikla.;
28.18. uZtikrina prie5gaisrinQ saugqmokykloie ir jos teritorrjoje;
28.19.laikosi LR asmens duomenq teisines apsaugos istatymo reikalavimq;
28.20. organizuoja prekiq paslaugtl ir darbq pirkimo vie5qjq pirkimq [statymo nustatyta
tvarka procedfiras;
28.21. organizuoja Mokyklos teritorijos ir prieigq stebejim4 informuoja teritoring policijos
[staigq apie itariamus smurto ar prievartos atvejus.
28.22. sudaro s4lygas darbuotojq kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sqlygas atestuotis;
28.23. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijrl sudarym4ir skatina jqveiklq
28.24. atstovauj a Mokyklai kitose institucij o se ;
28.25. dal[ savo funkcijq teises aktq nustatyaa *arka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui.
28.26. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Kalvarijos savivaldybes tarybai.
28.27. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos veiklos, ugdymo organizavimo ir kitais aktualiais klausimais Mokyklos
direktorius gali kviesti atskiry ugdymo programq klasitl mokiniq susirinkimus, savivaldos
institucijrl ir vadovq pasitarimus.
30. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
laikym4si, demokratin[ Mokyklos valdymq bendruomenes nariq informavim4 tinkam4 funkcijq
atlikim4 tikslq ir uZdaviniq lgyvendinim4 uL gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros
igyvendinim4.

31. Mokyklos direktoriaus pareigybes apra5ym4 tvirtina savivaldybes administracijos
direktorius. Direktorius konkurso budu i pareigas skiriamas ir i5 jq atleidliamas teises aktq nustatyta
tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Kalvarijos savivaldybes tarybai
32. Laikinai direktoriui nesant mokykloje, sergant, i5rykus i komandiruotp, jo funkcijas
atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriui atostogaujant jo funkcijas atlieka
direktoriaus pavaduotojas ugdymui arba pedagoginis darbuotojas paskirtas direktoriaus [sakymu.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA

33. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos - Mokyklos taryba, mokyojq taryba,
metodines grupes ir metodine taryba.
34. Mokyklos taryba - auk5diausia Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti Mokyklos
mokiniq, jrl tevtl (globejq, rupintojq), mokytojq bendruomenei, demokratiniam Mokyklos valdymui.
35. Mokyklos tarybq sudaro 9 nariai: 3 tevai (globejai, rupintojai), 3 mokytojai ir 3
mokiniai.
36. Mokyklos taryba renkama:
36.1. tevai * atviru balsavimu bendrame tevq susirinkime. I taryb4 negali bfrti deleguoti
Mokykloje dirbantys mokiniq tevai. Nutarimas priimamas dalyvaujandiq nariq balsq dauguma;
36.2. mol<ytojai - atviru baisavimu Mokytojq tarybos posedyje. Nutarimas priimamas
dalyvaujandiq nariq balsq dauguma;
36.3. mokiniai atviro susirinkimo metu deleguoja ne jaunesnius kaip 14 metq mokinius;
36.4. Mokyklos tarybai vadovauja pinnininkas, i5renkamas atviru balsavimu pirmajame
tarybos posedyje (Mokyklos tarybos pirmininku negali bDti Mokykios direktorius).Mokyklos
direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.
36.5. Pirmajame Mokyklos tarybos posedyje iSrenkamas mokykios tarybos pirmininko
pavaduotojas ir sekretorius. Nutarimas priimamas dallvaujandiq nariq balsq dauguma.
37. Mokyklos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus.
Neeiliniai Mokyklos iarybos posedZiai gali bfti kviediami Mokyklos tarybos pirmininko, mokyklos
direktoriaus, daugiau negu puses Mokyklos tarybos nariq ar mokiniq tevrtr iniciatyva. Posedis
teisdtas, jei jame dalyvauja du treddaliai visq jos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq
balsq dauguma.
38 Mokyklos tarybos nutarimus, kurie prie5tarauja Mokyklos veiklq reglamentuojantiems
dokumentams, direktorius pra5o svarstlti i5 naujo.
39. Mokyklos tarybos nariai uZ savo veiklq atsiskaito vien4 kartq per metus j4 rinkusiems
Mokyklos bendruomendms nariams.
40. Mokyklos tarybos nariai renkami trijq metq kadencijai.
41. Mokyklos tarybos nar[ gali at5aukti ji delegavg atstovai.
42. Nutraukus veikl4 mokyklos taryboje, naujas narys renkamas atitinkamai pagal 36.1;
3 6.2; 3 6.3 nuostatq dalis.
43. Mokyklos tarybos veiklos sritys:

43.l.teikia si[lymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir

jq

igyvendinimo
priemoniq;
43.2.aprobuoja Mokyklos nuostatuso Mokyklos strategin[ plan4 Mokyklos metini veiklos
planq ugdymo programas, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veikl4
reglamentuojandius dokumentus teikiamus direktoriaus;
43.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, mokyklos ugdymo
planui;
43.4.teikia sillymus saugios, atitinkandios higienos reikalavimus ugdymo (si) ir darbo

aplinkos klrimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir
intelektualinius i5teklius ;
43.5. kartu su mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant mokyklos pastatq ar mokyklos
teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatyta tvarka;

tarybai

43.6.svarsto mo均 畳os lё も
ЧnauddimO klausilmus,teikia si■ lymus KdvanJos savivddybes
l Mokyklos mate五 alinio ap■ pinimo;
43.7.svarsb ki4 MOkyklos savivaldos inttituctt■
ar MObk10S bendmomc s nariЧ

iniciatw√ as ir tcikia dircktoritli;

43.8.iSklauso metines vciklos ataskaitas tt teikia sittpus Mokyklos direkto五

ui

1

mokyklos veiklos tobulinimo;
43.9.svarsto direldo五aus teikiamus klausimus;
43。 10.svarsto

Mobな10S藪 itt ir inallsmQ vcikl%teikia si■ 1"us;

43.11..deleguoJa atStOVus t Molけ 鳳 os mO聯 可■ atestacuos komisIJ%
44.M岬 os ta刺 bOS nutarlmai teis(五 ,JelJle neprlegtttattateiSes aktams.

45.Mottta■ taryba̲nllolatitt Mokyklos savivaldos institctta mottt● ЧpЮ fesiniallns

bei

bendriesicms ugdymo ldausimalns sprQtti.J■ sudaFO MOkyklos direktorlus,pavaduo可 aS ugdymui,

visi Mol痙 埼 e

dirbantys n■ okyt嗜 議,kiti ugdymo procese dalyvauJantys aslnenys.

46.Mo聯

● ■ t理 由

rdi VadovauJa Mokyklos direktoriuso Sekrctori■ FCnka Mokytoi■ tarybOS

narlal.

47.Mlo社 離●■taめ あOS posedttius saukia Mokyklos direkto五 us.PosO(セ iai Satiami ne reこ iau
kaip tris kams per metuso Prireikus gali b■ i Saukianli neeiliniai Mo聯 倒■ t彎 めOs posedttial.
PosOdttai teiset,jeijuosc dalyvauJa ne mttiau kalp du treё daliai tarybos nari■ Nutarimai priimami
d憂 〕
va司 釘1こ iЧ nariЧ bals■ dauguma.
48。 Moky● lt taryba

48.1.aptaria darbo plane pedagogilles veik10s forFnas ir metodus,ugdymo if Mokyklos
remltatus,電 dymoむ veiklos perspettas,ugdymo progralnas艦 plallll跳
48.2.svarsto mokini■ kelimO t a畿 も
temcs klases,pttangos h pasiekim■ vertinimo,
pervedimo iS vicllos ugdymo progranlos tkitも mokiniЧ skatinimo,drausllllmЧ lluobaudll skyrimo ir
Salinimo tt Mokyklos klausimu鶴
48.3.sprendttia sveikos ir sauglos Mokyklos uttikrinimo klauslmlls;

48.4.priima ntltarimus teises aktais nustatytais ir Mokyklos dirchoriaus teikiarnais
klausimais;
48.6.svarsto direkto五aus ketinimtatestuotis;

48.7.organizuoJa susirinkimus mokini■ ttvams(g10bttamS, rupintaaFnS)ugdymO
organizavIIno,elgesio,lal■ oIIlllmo,saugulno七 漱」b直n量■o ir kitais su ugdymu量 koncertme veikla
SuSJuSiais klausimais
49.Md9di S grupes ir metoditt taryba

49.l Mokykl● e Sudaromos mok≠ ●ЧmetOditts grupes k metodi∝ taryba.Metodines
grupes l metodhe l=ヵ a nuStatO mok≠ 可■metOdi s veiklos p■ orttetus,mokメ 可■kvaliibcttos
tobulinimo porcikius,inicluOJa nauJovi■ diegim%koncertinQ veikl■ mokykl● e ir覇
teikia
Mokyldos diFektOriui sudeFint■ ls si■ フmus del ugdン mo tuFln10,ugdymo plano,ugdy質̀jOSoribl19
pFOgFamも
ugdymo proceso organizavimo,ugdymo sは ygЧ germllno.
49。 2.Mctoditts grupes tt yra宙 cno ar giminitt ddykll mokメ 倒盛
・Grupei vadovauJa
grupes narltL lこ 五
1士枕s vadovaso Mctodini■ gruptt vcikla koordhutta direkto五 aus pavaduotaas
ugdymtli.ヽ 4etodi、 2 taryb■ sudaro metodini■ ttpiЧ vadovai,jai vadovauJa direktoriaus
pttaduot● aS ugdrui.
49。 3.Metodhes tarybos ir metodini■ grupi■ posettiai vyksね ne reこ iau kaip k肛 れ per du
menesllls.
49。 4.MctodiniЧ

Ⅵ

.D脚

grupl■ vadovaiir

OTO興

PRIЁ MIMASI

Metodi

taryba rcnkama dv● iemS mOkslo metams。
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°
Letuv∝ Lspubltts darbo b山 o
.,2:L剛
ま
潔鑑
摯廠
血
勇乱
ぶ鐵

51. Mokyklos darbuotojams uZ darbqmokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustat5rt a fr arka.
52 Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, atestacija vykdoma ir kvalifikacija
tobulinama Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Valstybiniq (iSskyrus aukitqiq ir auk5tesniqfq)
ir savivaldybiq mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugd,vmui, ugdymq organizuoiandiq skyriq vedejq
atestacij os nuostatais.
53.Moky.tojq atestacija vykdoma vadovaujantis Mokl.tojq ir pagalbos mokiniui specialistrp
(i5skyrus psichologus) atestacijos nuostatais.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, J8 NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE
54. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4 naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimq nustagta tvarka.
55. Mokykla turi paramos gavejo status4.
56. Mokyklos le5rl Saltiniai:
56.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir
Kalvarijos savivaldybes biudZeto ldSos, skiriamos pagal patvirtintas programU i5laidq sqmatas;
56.2. oifiZetines [staigos pajamos, skirtos i5lai<ioms dengti;
56.3. fondq, organizacijq kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos l€Sos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
56.4. kitos teisetu btdu igytos leSos.
57. L,e5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
58. Mokykla buhalterinE apskait4 organizuoja ir flnansinq atskaitomybg tvarko Lietuvos
Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.
59. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.
60. Iv{okyklos veiklos prieZiur4 atlieka savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija,
Kalvarijos savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami i5orinius vertintojus.

VIII.BAICIAMOSIOS NUOSTATOS
61.Mokyklos Nuostatai keiこ ialni ir papildomi Kalvariios saV市 aldybes tarybos,Mokyklos
direktoriaus iniciat〕 ″
a.

〜
62.Mokyklos Nuostatus,j■ pakcitimus甘 irtina Kalvarlos saViVddybOs taryba.
63.Mokykla registrtlaama tcisё s aktu nustaサ ta"arkao Sprendim■ del biudを etines istaigOS
buveinOs p温 ∝itimo pr五 ma Kalvarttos saViValdybOs tavba.
64。 Mokykla reorganizll● alllla,pcrtvarkoma ar lik宙 dudama teises aktunustatyta tvarka.
65.Mokぅ なla turi intemeto svetainQ,atitinkanこ i■ tcisOs akt■ nustavus reikalavimus.
66.PrancSimai,kurillos remiantis tcises aktais reikia paskelbti宙 cSai,skclbiami Mo● k10S
intemeto svetaincJe arba宙 etos spaud● e.
67.hお ....actta visuOmenci apic Mokyklos vcikl■ tcikialna tcises akunustatyta t■ /arka.

￢町.kalvar」 osmm。 lt

68.PIob′ kla turi intcnleto svetttnQ http:/7Ⅵ
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