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SPRENDIMAS
Itr, pRrcnuo.lo R. LycrrMIJ pacrunronsEs MoKYKLoS utrosraflJ PAT\IRTTNIMo

2021 m. rugsejo 30 d. Nr. T-256
Pakruojis

Vadovaudamasi Liehrvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 sraipsnio 4 dalimi, 18
sgaipsnio 1 dalimi, Lietrvos Respublikos biudietiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1

punktu, 6 staipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Metimo istatymo 43 staipsnio 3 ir 4 dalimis ir
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto minisEo 2011 m' birZelio 29 d. isakymu Nr. V-1164

,pdl NuostattS istaq ar statutq lforminimo reikalavimq paMrtinimo", Pakruojo rajono savivaldyb6s

tarybanusprendZia:
1. PaMrtinti Palauojo r, Lygumq pagrindinds mokyldos nuostatus (pridedama),

2. Pripaiinti netekusiu galios Pakmojo rajono savivaldybes tarybos 2019 m. balandiio 30

d. sprendimq Nr. T-122 ,,Del Pakruojo r. Lygumq pagrindin6s mokyklos nuostatq patvirtinimo".
Sis sprendimas gali biiti slnrndiiamas Lietuvos Respublikos administraciniq bylq teisenos

[statymo nustatyta tvarka.

Savivaldybds meras Saulius Margis
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PAIVIRTINTA
Pakruoj o raj ono savivaldybds tarybos
202L m. rugsdjo 30 d. sprendimu Nr. T-256

PAKRUOJO R. LYGUMU PAGRINDINES MOKYKLOS NUOSIATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pakruojo r. Lygumq pagrindines mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
biudZetinds istaigos Pakruojo r. Lygumq pagrindinds mokyklos (toliau - Mokykla) teisinq form4,
priklausomybe, savinink6 savininko teises ir pareigas [g5ruendinandiq institucij6 buveinq, mokyklos
grupQ, tip+ pagrindinq paskirt[, mokymo kalbq ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos
teisini pagrindE, sriti, riiSis, tiksl6 uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinanEiq dokumentq
i5davim6 Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimq bei valdym6 savivald6 darbuotojq
priemimE i darbq ir jq darbo apmokejimo tvarkq bei atestacij6 leiq Saltinius ir jq naudojimo warkq
finansinds veiklos kontrolq, Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas Pakruojo r. Lygumq pagrindind mokykla,
trumpasis pavadinimas Lygumq pagrindine mokykla. Mokykla iregisuuota Valstybes imoneje
Registrq centre, juridinio asmens kodas 190066759.

3. Mokykla isteigta 1949 m. rugsdjo 1 d. (Pakruojo r. Lygumq progimnazija), 1952 m.
rugsdjo 1 d. (Pakruojo r. Lygumq vidurin6 mokykla), 20L4 m. rugsejo 1 d. reorganizuota I Pakruojo r.

Lygumq pagrindinq mokyklq.
4. Teisine forma - biudZetin6 [staiga, priklausomybe - savivaldybes.

5. Mokyklos savininkas - Pakruojo rajono savivaldybd, kodas I 11102598.

6. Savininko teises ir pareigas [gryendinanti institucija - Pakruojo rajono savivaldybes

taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq [staigq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kituose

[statyrnuose bei Siuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.

sav.

7. Buveines adresas: Mokyklos g. 7, Lygumq mstl., Lygumq sen., UILB3306, Pakruojo r.

B. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
9. Tipas - pagrindin6.
1-0. Pagrindin6 paskirtis - pagrindinris mokyklos tipo pagrindind mokykla.
LL. Mokymo kalba - lietuviq.
L2. Mokymo formos: grupinio ir pavienio mokymosi.
13. Mokymo proceso organizavimo btidai: kasdienis, nuotolinis.
L4. Vykdomos Svietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, prieSmokyklinio ugdymo,

pradinio ugdymo, pagrindinio ugdSrmo, neformaliojo vaikq Svietimo.
15. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai pradinio, pagrindinio

i5silavinimo ir mokymosi pasiekirnq paZymejimai, kunq turini ir form4 nustato Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministras.

16. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudfu atsiskaitomqiE ir kitas
sEskaitas Lietuvos Respublikos iregisuuotuose bankuose, atributik6 savo veikloje vadovaujasi
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais
teisds aktais ir Siais Nuostatais.
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II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FI'}IKCIJOS,

MOKYMOST PASIEKIMUS ITEISTNANCTU DOKUMENTIJ ISDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas,
18. Molryldos veiHos riiSys (pagal Ekonominds veiHos rEiiq klasifikaoriq, patvhtinta

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybds generalinio direktoriaus 2007 a.
spalio 31 d. [salcymu Nr. Dl-226):

18.1. pagrindind veiHos rii5is - pagrindinis ugdymas, koilas 85.31'10;

18.2. kitos Svietimo veiklos riisys:
18.2.1. ikimokyHinis ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. prieimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
18.2.4. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

18.2.5. kiq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

18.2.6. bibliotekq ir arthyrnl veild4 kodas 91.01.

18,2.7. sporto irenginiq elisploatavimas, kodas 93.11;

19. Mokyklos veiklos tiklas - pldtoti dvasines, intelektines ir fizines mokitrio galias,

bendrqpias ir esmines dalykines kompetencijas, biitinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui.

20. Mokyklos veildos uZdaviniai:
20.1. teikti mokiniams kolrybiSkq ugdymq;
20,2. tenkinti mokiniq paiinimo, Iavinimosi ir saviraiSkos poleikius;
20.3. teikti mokiniams reikiamq pagalb6
20.4. uZtikrinti weikq ir saugiq mokymo(si) aplink.
21. $kdydama jai pavestus uZdavinius Mokykla:
21.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, molslo ir sporto ministro

pawirtintomis Bendrosiomis programomis, atsi.Zvelgdama i Palcuojo rajono savivaldyb6s ir Mokyklos

bendruomends reikmes bei mokiniq poreikius ir interczus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
21.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo prcgramas papildanlius bei mokiniq

poreikius tenkinanEius 5iq programq modulius, neformaliojo vaikq lvietimo programas;

21.3. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose teises aktq nustatyta tvarkq
21.4. sudaro palankias s{ygas veiki mokiniq organizacijoms, skatinanEioms jq dorovini

tautini, pilietini sqmoningum6 patriotizm6 puoselejandioms lulttiring ir socialine brandfu

padedaniioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

21.5. teikia informacing, psichologinq, socialinq petlagoginq, specialiqi4 petlagogine,

specialiqiq pagalbq (molq/tojo paddjdjo), uitilcina profesin[ informavimq ir konsultavim4 bei
minimalios prieZiiiros priemoniq vykdym4;

21.6. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqj[ ugdyme teisCs

akq nustatyta warka;
21.7. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij6 dalintis gerEia patirtimi;
21.8, imasi priemonirS kurios draud.Zia mokyldoje vartoti tabak6 alkoholi ir kitas psichikq

veikianEias mediiagas bei prekiauti jomis ar platinti 5ia tema nelegaliq literatEr6 spaudinius bei riboja
paialiniq asmenq patekimE i mokykl4;

21.9. kuria ugdymo turiniui ig5rvendinti reikiamQ materialine bazq ir edukacines aplinkas;
21.10. organizuoja mokiniq maitinim4 ir veZiojim$
21.11. vie5ai skelbia informacijq apie mokyklos veikle teises akq nustatyta tvarka;
21.12. atlieka kitas teis6s aktq nustatytas funkcijas.



III SKYRIUS
MOKYKLOS IEISIS IR PAREIGOS

22. Mokykla, [gyvendinilama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisQ teis6s al$q nusatyta warka:
22.1. parinkti mokymo(si) metodus, fomras ir biidus;
22,2. kurti naujus mokymo ir mokym.osi modelius;

22.3. benfuadarbiauti su veiklai [takos turinEiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.4. wkdyti rajono, ialies ir tarptautinius 5vietimo prcjekhls;

22,5. stoti ir jungtis I asociacijas, dalyvauti jq veiHoje;
22.6, gauti paramg ir naudotis kitomis teisdmis, neprieltaraujanEiomis Liehrvos

Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams.
23. MokyHa privalo uZtikrinti sveik6 saugi6 uZkertanEiq keliq smuro, prievartos

aprai5koms ir Zalingiems iproEiams ugdymo aplink6 Svietimo programq vykdymO awirumq vietos

bendruomenei mol<ymo sutarties sudarymE ir sutam+ isipareigojimq vykdymq bei geros kokybds

Svietimq.

IVSKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Mokyklos veikla organizuojama pagal strateginl metini veiklos bei ugdymo planus,

pawirtintus Molryklos direktoriaus teises aktq nustaqrta tvarka.
25. Mokyklai vadovauja direkoriuq skiriamas i pareigas vie5o konkurso bfidu ir

atleidZiamas i5 jq teisds aktq Nstatyta tvarka.
26, Direkorius:
26.1. vadovauja Molryklos strateginio ir metiniq veiklos planq bei Metimo programU

rengimui, rekomendacijq d6I smurto prevencijos priemoniq [gyvendinimo vykdymui Mokykloje;

wirtina planus ir vadovauja jg vykdymui;
26.2. nustagrta warka priima ir atleirEia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujanEius

asmenis, aptamaujanQ personalq bei tvirtina pareigybiq sEa54 (nevir5ijant nustatyto didZiausio leistino
pareigybiq skaiEiaus) ir jq apraSymus;

26.3. r[pinasi mokyojq ir kitq darbuotojU darbo s{ygomis, oryanizuoJa riilstauq
mokytojq paie5k4;

26.4. wirtina Molryklos struktiirq teises aktq nustatJrta tvarka;
26,5. atsako uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodSos

informacijos skelbimq demokratin[ 5vietimo [staigos valdymq uZti]oina benclrailarbiavimu gristus

santykius, mokytojo etikos normq lail<ymqli, skaiilriai priimamus sprendimus, bendnromends nariq
infomravim6 pedago$nio ir nepedagoginio personalo profesin[ tobul6jimq, weikq sau$q, uikertrnEiq
keliq bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalin$ems iprcEiams aplinkq;

26.6. I Mokyklq priima mokinius Palauojo rajono savivaldybds tarybos nustatyta tvarka ir
sudaro mokymo zuurtis;

26.7, suderings su Mokyklos taryba tvirtina Molqyklos darbo tvarkos aisykles, kuriose

nustato mokiniq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakomybg, bendruomends nariq elgesio ir etikos

norIIIas;
26.8. organizuoja ir vykdo mokiniq pasiekimq tyrim4 Lietuvos Respublikos Svietimo,

moklo ir sporto minisEo nustatyta tvarka;
26.9. uZ mokinio elgesio normq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklEjamojo



poveikio priemones, nuEatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
26.10. Vaiko minimalios ir vidutinds prieZiiiros istatymo nustatyta warka loeipiasi i

Pakuojo rajono savivaldybes administacijos direktoriq ddl minimalios ir vidutinds prieZiiiros

priemoniq vaikui skyrimo;
26.11. inicijuoja Mokyldos veiklos isivertinimil
26.12. IeidZia [sakymus bei kontroliuoja jq vykdym6
26.13. sudaro nustatytas komisijas, darbo gru.pes;

26.14. organizuoja perlagoginiq darbuotojq atestacije Lietuvos Respublikos Metimo,
mokslo ir sporto ministo nustatyta tvarka;

26.15. Mokyklos vardu sudaro sutartis;
26.16. organizuoja Mokyklos dolarmenq saugoiimE ir valdymq;
26.17. valdo, naudoja Mokyklos turtfu l65as ir jomis disponuoja teises alq nustatyta

warka, vadovaudamasis visuomen6s naudos, efektyvumo, racionalumo bei vieSosios teisds principais;

26.18. inicijuoja Mokyldos savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veiHq;
26.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globdjais, r[pintojais) ir Svietimo pagalbos,

teritorinCmis policijos, socialiniq paslaugB sveikatos istaigomis bei vaiko teisftl apsaugos ir kitomis
institucijomis, dirbanEiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

26.20. atstovauja Molqyklai kitose institucijose;
26.21. kielcvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstJrti bei vielai

paskelbia savo meq veiklos ataskait6
26,22. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Nuostatuose ir pareigyb6s apraiyme.
27. Dali savo funkcijq teisds akq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti savo pavaduotojams.

28. Mokyklos direktorius atsako uZ:

28.1. Mokyklos veiklE ir jos rezultatus;

28.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitu teises akq Mokyklos nuostatU lail(ymqpi bei
tinkamq fu nkcijq atlikim4;

28.3. demolcatini Mokyklos valdym6 skaidriai priimamus sprendimus, bendruomen6s

nariq infonnavim6 personalo kvalifikacijos tobulinimq, sveik4 ir sau$q Mokyklos aplinkE;

28.4. asmens duomenq teisinq apsaugq, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaill
teisingumil

28.5. vaiko minimalios prieZitros priemoniq [ryvendinimq.
29. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris:
29.1. rlalyvauja priimant srateginius sprendimus d6I Mokyklos veiklos pl6tros;

29.2. teikia sidlymus ddl Molryklos metinds veiklos plano, Mokyklos struktiims ar
nuostaq pakeitimq;

29.3. tiesio$ai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
30, Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodin6s grupds.

31. Metodiniq grupiq veiklos apralq wirtina Mokyklos direktorius.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos taryba yra auk5Eiausioji Mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems
metams. Taryba telkia Mokyklos mokinius, mokytojus, t6vus ar kitus teisetus mokinio atstovus bei
vietos bendruomenq demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprqsti Mokyklai aktualius klausimus,

atstovauti direktoriui teisdtiems Mokyklo s interesams.

33. Mokyklos tarybE sudaro 9 nariai: trys tevq (globejq, riipintojq) atstovai (klasiq t6vrt
komitetq deleguoti t6vai (globejai, r[plntojai), i5rinkti balsavimu klas6se arba virnraliai), trys mokytojai



(deleguoti mokytojq tarybos), rys 5-10 klasirl mokiniai (deleguoja kiekviena klas6 ir renka visi
mokiniai balsavimu klasdse arba virualiai),

34. Mokyldos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami awiru
balsavimu pirrname posCdyje.

35. Mokyklos tarybos nariu gali btti asmuo, turintis Ziniq ir gebdjimq padedanEiq sieki
Svietimo [staigos suateginiq tiklq ir igyvendinti Svietimo [staigos misijq Mokyklos arybos nariu
negali biiti tos paEios Svietimo lstaigos vadovas, valstybds politikai, politinio (asmeninio) pasitikdjimo

valsrybds tamautojai.
36. Pos6dZius orgarfzuoja Mokyklos tarybos pinnininkas. Apie numatyt4 posediio laike ir

svarstyti parengtus klausimus pirmininkas infonnuoja narius ne vEliau kaip prie5 3 dienas iki pos€dZio

pradZios.
37. Mokyklos tarybos posediiai kvieEiami ne reEiau kaip du kartus per metus. PriEikus

gali b1ti su5auktas neeilinis posddis. Pos6dis teis6tas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treEdaliai

nariq.
38. Spendimai priimami, jei uZ juos balsuoja dauguma pos6dyje tlalyvaujanEiq Mokyklos

tarybos nariq. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas.

39. I posddiius gali b[ti kvieiiami Molryklos rem6jai, socialiniai parheriai ar kiti
asmenys,

40. PosddZiai gali biiti vykdomi nuotoliniu biidu. Kai n6ra galimybds iSreikiti savo

nuomon6s tiesiogiai posddyje ar nuotoliniu biidu, Molryklos tarybos nariai gali tai padaryti

informuodami pimrininkq elektroniniu pa5tu arba telefonu.
41. Mokyklos tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibai$a [galiojimq laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigq ddl weikatos b[ldds, atsistatydina, pripai[stamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su Thrybos nario parcigomis.

42. Mokyklos tarybos nariai uZ savo veiklq vienq karq per metus atsiskaito iuos
rinkusiems Mokyklos bendruomen6s nariams.

213. Molryklos uryba:
43,1. teikia siiilymus del Mokyklos srateginiq tilrslq uZdaviniq ir jq iryvendinimo

priemoniq;
43.2. pritaria Mokyklos stateginiam, metin6s veiklos planams, darbo tvarkos taisyklEms,

kitiems Mokyklos veiklq reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direkmriaus;
43.3. teikia siiilymus Molryldos direktoriui ddl Mokyklos nuostatl pakeitimo ar

papildymo, MokyHos stuktihos tobulinimo;
43.4. iSklauso Direkoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus Mokyklos

direktoriui d6l veiklos tobulinimo, sau$q ugdymo (si) ir darbo sqlygq sudarymo;
43.5. teikia siElymus Palcuojo rajono savivaldybCs tarybai ar jos [galiohi institucijai,

Mokyklos direktoriui d6l materialinio apr[pinimo, IdSq panaudojimo;
41.6. warsto Mokyklos pedagogg t6vrS mokiniq savivaldos institucijq ar bendruomen6s

nariq iniciatyvas ir teikia sitilymus Mokyldos direktoriui;
4i1.7. deleguoja atstovus i mokytojq atestacijos komisij4;
43.8. priima nutarimus kitais, teisds aktq nustatyais ar Mokyklos direktoriaus teikiamaiq

klausimais;
43.9, kiekvienais metais vertina Molryklos vadovo veiklos ataskait4 ir teikia savo sprcndimq d6l

ataskaitos Mokyklos savldnko teises pareigas [givendinanEiai instituciiai.
44. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Molryklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq visi MokyHoje dirbantys mokyojai ir kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

45. Molcytojq tarybos pos6dZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis moklo metamq



taip pat kiekvien4 mdnesi (isskyrus vasaros atostogas).

46. Esant poreikiui, gali biiti organizuojami tik pradiniq klasiq u tik 5-10 klasiq mokytojq

posddZiai.
47. PosdrEiai gali bEti vykdomi nuotoliniu budu.
zA. Kai n6ra galimybds isreiKti savo nuomonQ tiesiogiai posedyje ar nuotoliniu bEdU

tarybos nariai gali tai padaryti informuodami pirmininkE elektoniniu paitu arba per dektronini
dienynq.

49. Prireikus gali buti su5auktas neeilinis molqytojq tarybos pos6dis. I posddiius pagal

poreil( gali buti kviediami kiq savivaldos institucijq atstovai.

50. Posedis yra teis6tas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treEdaliai mokytojU urybos
nariq. PosddZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posddiio laikq ir warstyti paretrgtus Hausimus
pirrnininkas informuoja narius ne v€liau kaip priel 3 dienas iki postidZio pradZios,

51. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujanEiq molrytojq tarybos nariq balsq
dauguma.

52. Svarstant k6limo I auKtesng klasq klausimus, balsavime ilalyvauja konlaeiiam
mokiniui ddstantys mokytojai. Sprendimas priimamas, jei uZ ii balsavo dau$au nei pus6 mokiniui
ddstanEiq mokytojq.

53. Mokytojqtaryba:
53.1. svarsto ben{rqjq ugdymo progranq iryvendinim6 optima\ ugdymo s4lygtl

sudarym6 ugdymo turhio atmujinim6 mokiniq ugdymosi rezultatus, pedagoginds veiklos tobulinimo
biidus;

. 53.2. teikia si[lymus ddl Mokyklos metinio veik]os, ugdymo planq [grvendinimo,
mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos kaupimo bei panaudojimo tobulinimo;

53.3, deleguoja atstows i Mokyklos urybq molrytojq atestacijos komisijg
53.4. priima nutarimus kitais, teisCs alrtrtr nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.
54. Mokiniq taryba - aukldiausia mokiniq savivaldos insdtucija, rcnkama vieniems

metams. Mokiniq tarybe sudaro 5-10 klasiq mokiniq atstovai (i5 kiekvienos klasEs po vienq), iftinkti
ldasiq mokiniq susirinkimuose.

55. Mokiniq tarybos pirmininkq bei jo pavaduotoj4 renka mokiniq tarybos nariai pirmame
posddyje.

56. Mokiniq tarybos posddZiai organizuojami ne reEiau kaip du karhrs per metus. Prhilqrs
gali biiti suEaukas neeilinis posedis

57. Posddiius Saukia pirmininkas. Apie posddiio laikq ir warstyti parengtus klausimus jis
informuoja narius ne v6liau kaip prie5 3 dienas iki pos6dZio pradZios.

58. Pos6diiai gali biiti vykdomi nuotoliniu bEdu.

59, Kai ndra galimybds iSrrik5ti savo nuomone tiesio$ai pos6dyje ar nuotoliniu btdu,
mokiniq tarybos nariai gali tai padaryti informuodami pirminlnkq elekeoniniu pa5nr arba per

elektonin[ dienynq.
60. Mokiniq tarybos pos6dis ir jame priimti nutarimai yra teisdti, jeigu pos6dyje rlalyvauja

ne maZiau kaip du ueidaliai visrl nariq, Nutarimai priimami dalyvaujanEiqiq balsq dauguma.
61. Mokiniq tarybos nario fualiojimai nutriiksta, kai pasibai$a Eafiojimq laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigq d6I sveikatos btklds, atsistatydina arba kai jo elgesys nesuderinamas su

mokiniq tarybos nario pareigomis.
62. Mokiniqtaryba:
62,1. padeda organizuoti Mokyklos renginius ir akcijas bei vykdyti prevencines

prcgramas;



62.2. teikia siiilymus d6l ugdymo organizavimo, neforrnaliojo Svietimo Prcgramq plCuos

ir socialinds veiklos;
62,3. organizuoja savanoriq juddjim6
62.4. atstovauja mokiniq interesams mokiniq taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauja ginant mokiniq teises Mokykloje;
62.5. rflpinasi drausm6s ir warkos palaikymu Mokykloje;
62.6. dalyvauja rengiant MokyHos veiklq rcglamentuojanEius dokumentus;

62.7. warsto Mokyklos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojq ugdymui teikiamus

klausimus.
53. Klasds mokiniq aktyvas - klas6s mokiniq gup6, aktyviai rlalyvaujanti klas6s veikloje.

Mokiniq aktyvq sudaro seniiinas, jo pavaduotojas ir trys il dau$au narir5 iSrinkq awiru balsavimu

klasds mokiniq susirinkime vieniems metams.
64. Klasds Gvq komitetas - klases mokiniq tevq $upe, akt5rviai dalyvaujanti klases

veikloje. Klases mokiniq tevq aktyvq sudaro 3-5 nariai, iffinkd vieniems metams atviru balsavimu

L'las6s tdvq (glob6jr5 riipintojq) susirinkimo balsq dauguma.

65. Tdvq komiteto nariai awiru balsavimu renka pirnininkE,
66. TEvq komitetas mokslo meq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klasos tevq ftinl

teisetq mokinio atstovq) susirinkimui.
67. Tevq komitetas:
67.1. aptaria su klas6s vadow klas6s mokiniq lankomumo, elgesio ir paZangumo,

saugumo, maitinimo bei inforrracijos gavimo apie juos klausimus;
67.2. padeda organizuoti klas6s rcnginius, iBvykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti

profesfu{ orientavimQ;
67.3. inicijuoja puamos Mokyklai teikime;
67.4. teikia siilymus Mokyklos tarybai ir Mokyklos direktoriui.
68. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomen6s nariai gali burtis

I ivairiq interesq grupiq (mokiniq, molqytojg tevq ar kiq teisetg mokiniq atstovq) asociacijas,

organizac{as, sEiungas, vykilandias jq veiklos nuostatuose ([statuose) numatytus uZdavinius ir
furkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTO4} PRITMIMAII I DARB& JTJ DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

AIESTACIJA

69. Darbuotojai i darbq Mokykloje priimami ir atleidiiami i5 jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kiq teises aktq nustatyta tvarka.
70. Mokyklos darbuotojams ui darbq mokama Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitU

teises aktq nustatyta tvarka.
71. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymur, molrytojai ir Svietimo pagalbos

specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

minisro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES VEIKLOS. KONIROLI BEI MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIITRA

72. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybds turtq, naudoja ir disponuoja juo

isutymq ir Palauojo rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.



73. MokyHos l65os:

73.1. valstyb6s biudieto specialiqjq tikliniq doacijq savivaldybEs biutlietui skirtos l65os

ir Pakruojo rajono savivaldybds biudieto l65os, skiriamos pagal patvirtintas sQmatas;

73.2, pajamos uZ teikiamas paslaugas;

73.3. fondU organizacijB kiq juridinq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisCtais

bfldais perduotos l65os, tikslin€s paskirties l65os pagal pavedimus;
73,4. kitos teisetu biidu igrtos l65os.

74. Molqyklos ldSos ir trutas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rapestingai,

siekiant uZtikrinti visuomenAs interesq tenkinim6 maksimaliq naudq visuomenei. Thrtas tausojamas,

nesvaistomas ir racionaliai tvarkomas. L6!os naudojamos teisds aktU nustatyta tvarka'
75. Mol<yklos buhalterin6 apskaita organizuojama ir finansind atskaitomybC tvarkoma

teisds aktq nustaq/ta warka.
76. Mokyklos finansinE veilda kontoliuojama teis6s aktq nustatyta warka.
77. Mokyklos veiklos prieZiiirq atlieka Palouojo qiono savivaldybes administracija teis6s

akq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama i.Sorinius vertintoius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

78. Mokykla turi intemeto w*ane (htps://urww.lygumaipalawik.lnw, atitinlanEiq
teisCs akq nustatytus reikalavimus, kurioje skelbiami viesi praneiimai ir Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu nustatyta infonnacija visuomenei apie Mokyklos veiklE.

79. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildyrrq derina Mokyklos taryba, Mrtina
Savivaldybds taryba.

80. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Pakruojo rajono savivaldyb6s tarybos ar jos

igaliotos institucijos, Molryklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
81. Mokykla [regisuuojama teisds akq nustatyta tvarka,
82. Mokykla reorganizuojama, Iikviduojama ar perwarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

Savivaldyb6s meras Saulius Margis
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