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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Silutes sporto mokyklos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Silutes sporto
:nokyklos (toliau - Mokyklos) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

rslvendinandi4 institucij4, buveinE, mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirt!, mokymo kalb4 ir
:rokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi
:asiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, mokyklos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5as, jq naudojimo
i' ark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Silutes sporto mokykla. Mokykla iregistruota
,rundiniq asmenq registre, kodas 195471747.

3. Mokyklos istorija: Mokykla isteigta 1956 m. spalio 21 d. Mokyklos veiklos pradLia* 1956
rr. spalio 21 d.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas - Silutes rajono savivaldybe, kodas 111102445, adresas Dariaus ir

Gireno g. 1, LT-991 33 Silute.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Silutes rajono
savivaldybes taryba (kodas 1111 19537), vykdanti Lietuvos Respublikos biudZetinirl istaigq, Lietuvos
R.espublikos Svietimo ir kituose istatymuose bei Siuose nuostatuose jos kompetencijai priskirrus
rgaliojimus

8. Mokyklos buveine - Rusnes g. 10A, LT-99185, Silute.
9. Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla.
10. Mokyklos tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqjf vaikq Svietim4

papildandio ugdymo mokykla.
I l. Mokyklos pagrindine paskirtis - formaltli Svietim4 papildandio sportinio ugdymo

mokykla, kodas 31614214. Kitos paskirtys - neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinio ugdymo
mokykla, kodas 31614206, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes sportinio ugdymo mokykla,
kodas 31814106.

12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - grupinis ir individualus mokymas, nuotolinis, kasdienio mokymo

proceso organizavimo bfldu.

14. Vykdomos Siq sporto Sakq Svietimo programos: lengvosios atletikos, sunkiosios
atletikos, baidariq ir kanojq irklavimo, bokso, dziudo imtyniq, stalo teniso, Zirginio sporto, rankq
lenkimo pradinio rengimo, meistri5kumo ugdymo ir meistri5kumo tobulinimo programos,
mokymo ir sveikatingumo programos.
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15. Mokykla i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: neformaliojo
, ,.:timo paZymejimus, paZymas.

16. Mokykla turi skyriq, turintjkit4 buveing:
16. l. pavadinimas - Silutes sporto mokyklos Svek5nos skyrius;
16.2. isteigimo data - 1965 m. rugsejo 1 d.;

16.3. buvein6s adresas - Sodo g. 1, Svek5nos mstl., LT-99056, Silutes r. sav.;
16.4. mokymo kalba - lietuviq;
16.5. mokymo forma - dienine;
16.6. Vykdomos Svietimo programos: lengvosios atletikos sporto Sakos, pradinio rengimo,

-. :istriSkumo ugdymo ir meistri5kumo tobulinimo programos;
17. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu ir

::okyklos pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose
::nkuose, atributik4. Savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

"-.tarymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro
.sakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS
\{OKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOIVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANEIU DOKUMENTU ISDA\TMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

19. Mokyklos Svietimo veiklos r[Sys:
19.1. pagrindine Svietimo veikos r[Sis - sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51.
19.2. Kitos Svietimo veiklos rti5ys:
19.2.1. kitas niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.;
19.2.2.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.;
19.2.3. sportine veikla 93.1.;
19.2.4. sporto irenginiq eksploatavimas 93.1 1 ;
19.3. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
19.3.1. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.;
19.3.2. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12.;

19.3.3. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20.;
19.3.4. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20.;

19.3.5. kita pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.;
20. Mokyklos veiklos tikslas - tenkinti savivaldybes mokiniq sportinio ugdymo ir

savirai5kos per sportq poreikius, ugdyti savaranki5kas, kryptingai motyvuotas, patrioti5kas, doras ir

21.5. ie5koti talentingq mokiniq ir ruo5ti juos Mokyklos, rajono ir Lietuvos
rinktinems;

s4Ziningas asmenybes.

21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. ug$rti sveik4 asmenybg;

21.2. tenkrnti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
21.3. diegti vis4 gyvenimq i5liekanti pomegi ir poreiki sportuoti;
21.4. stdar5rti s4lygas vaikams ir jaunimui prasmingai leisti laisvalaiki, pletoti



21.6. uZtik,rinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4;

21.7. sudaryti s4lygas k[no kultiiros ir sporto pletotei ivairaus amZiaus Zmonems pagal

:::il<tus.
22. Mokyklos funkcijos:

22.1. teikianeformaliojo Svietimo paslaugas Silutes rajono savivaldybes mokiniams, pagal

:.-.rrnktas sporto Sakas: lengvqjq atletik4, sunkiqi4 atletik4, baidariq ir kanojq irklavim4, boks4,

.,nkq lenkim4, dziudo imtynes, stalo tenisq, Lirgini sport4;
22.2. organiztoja vaikq ir jaunimo vasaros poilsi bei kitq programq igyvendinim4, uZtikrina

,.ueias, sveikas darbo ir treniruodiq s4lygas, grieltai draudZia vartoti tabakq, alkohol!, narkotines,
: srchotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas;

22.3. organizuoja ir lykdo mokyklos, rajono, respublikos ir tarptautinio lygio sportines
',:rzvbas, turnyrus, dempionatus, sportines Sventes, organizuoja sportinius renginius vietos
::ndruomenei;

22.4. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, keliandio pavojq mokiniq
.,, eikatai ir gpybei laikotarpiu, ar esant aplinkybems mokykloje, del kuriq ugdymo procesas negali

:,;.ti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo btdu, ugdymo procesas

:,rreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso

:,:sanizavimo bfidu vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes teises aktais;

22.5.bendradarbiauja su jos veikla susdusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, savivaldybes ir
i:iies Svietimo, sporto, uZsienio Saliq Svietimo ir sporto institucijomis;

22. 6. rykdo Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
22.7 . stdaro sElygas darbuotojq profesiniam tobulejimui;

22.8. ultll<rina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
22.9.kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg;

22.10. palaiko rySi su bendrojo ugdymo mokyklomis ir kitomis istaigomis mokiniq ugdymo
rr sporto renginiq organizavimo klausimais;

22.11. organizuoja ir vykdo mokiniq veZiojim4 ivar\bas, ekskursijas ir kitus renginius;
22.12. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatSrta tvarka;

22.13. vadovaudamasi Silutes rajono savivaldybes tarybos nustatytais lkainiais, teikia

patalpq, turto ir kitas mokamas paslaugas;

22.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

23. Mokiniams iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta fvarka ir Mokyklos direktoriaus patvirtinta

warka.

III SKYRIIJS

M[OKYKLOS TEISESIR PAREIGOS

24. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:

24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bldus;
24.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uztikdnandius kokybi5k4 ugdymq;

24.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais

24.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis ! asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
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24.6. gautiparam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.7 . turlti kitq teisiq ir pareigr4, jeigu jos neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimams ir kitiems teisds aktams;
25. Mokykla lgyvendindama tikslus ir uZdavinius, vykdydama jai priskirtas funkcijas, turi

pareigas:

25.1. uztikrinti kokybi5k4 neformaliojo Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio

neformaliojo Svietimo programq vykdym4, sudaryti higienos norrnas atitinkandias ugdymo s4lygas;

25.2. ultik,rinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos, patydiq aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams aplink4;

25.3. informuoti tevus (globejus, rupintojus) apie jq vaikq ugdymo(si) poreikius ir paLang4

ir elgesimokykloje;
2 5 .4 . v1tll<rinti atvirum4 vietos bendruomenei ;

25.5. rupintis pedagogq ir kitq ugdymo proceso dalyviq kvalifikacijos tobulinimu;
25.6. vieSai skelbti informacij4 apie mokyklos veikl4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymu;
25.7 . uLtil<rinti mokymo sutardiq sudarym4 ir lsipareigojimq vykdym4;
25.8. vykdyti kitas pareigas nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo lstatyme ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
M【OKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIIⅦ ASIR VALDYM[AS

26. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas - strateginis planas, metinis veiklos
planas, ugdymo planas, kurie yra tvirtinami istatymo nustatyta tvarka;

27. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso bldu ir
atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaldumq ir atskaitomybg reglamentuoja
Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.

28. Direktorius:
28.1. tvirtina Mokyklos vidaus struktur4 darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ijant

Savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq (etatq) skaidiaus;

28.2. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir
kiq teises aktq nustatyta tvarka priima ! darb4 ir atleidLia i5 jo Mokyklos darbuotojus, nustato darbo
uZmokesti skatina juos, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

28.3. teises akfll nustatytatvarka priima mokinius iMokykl4, sudaro mokymo sutartis;
28.4. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklese

nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

28.5. tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

28.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano rengimui, jo igyvendinimui, organizuoja ir
koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams lgyvendinti, analizuoja ir
vertina Mokyklos veikl4, materialinius ir inteleklinius i5teklius'

28.8. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
28.9. sudaro teises aktq nustat5rtas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

28.10. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
28.11. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustaqrta
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28.12. teises akq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jais disponuoja,

:-:Lnasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq

', .ldl'mq ir naudojim4;

28.13. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacijq,
pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos

Sr retimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

28.14. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
28.15. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikatos istaigomis;
28 . I 6. atstovauj a Mokyklai kito se institucij o se ;

28.17. dal! savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Mokyklos
d irektoriaus pavaduotojui ugdymui ;

28.18. yra asignavimq valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos biudZeto sandaros lstatymu.

28.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5e nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktoriui i5vykus i komandiruotg, sergant, atostogq metu jo funkcijas atlieka

\{okyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, jam nesant - Savivaldybes mero igaliotas asmuo;

30. Mokyklos direktorius atsako uZ:

30.1. programq vykdym4, programq s4matq sudarym4 ir vykdymE nevir5ijant patvirtintq
asignavimq sumq, uZ paskirtq asignavimq efektyvq ir rezlltatyvq naudojim4 siekiant programoje

numabrhl tikslq;
30.2. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesdiq administravimo istaigomis, visq ruSiq

energijos ir kitq darbq, paslaugq bei poreikiq tiekejais;

30.3. buhalterinds apskaitos organizavim4 ir finansin6s atskaitomybes rengimq bei pateikim4
pagal istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus;

30,4. vidaus kontroles suk[rimo sistem4, kuri padetq uZtikrinti mokyklos veiklos teisetum4,

ekonomi5kumq, reztltatyvum4 ir skaidrumq, strateginiq ir kitq veiklos planq fgyvendinim4, turto
apsaug4, informacijos ir ataskaitq patikimum4 ir i5samumq, isipareigojimq laikym4si bei su visa tuo

susijusiq rizikos veiksniq valdymq;

30.5. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Mokykloje;
30.6. demokratini Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcrjq

atlikim4, nustatytq Mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4;
30.7. Mokyklos veiklos rezultatus.

31. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos
direktorius gali organizuoti pedagogq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
M[OKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos taryba - auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta i5 mokytojq,
tevq (globejq, r[pintojq) ir mokiniq atstorq. UZ savo veikl4 Mokyklos tarybaatsiskaito j4 rinkusiems
Mokyklos bendruomenes nariams.

33. Mokyklos Taryb4 sudaro devyni nariai: 3 mokytojai, 3 tevq atstovai, 3 mokiniq
Mokyklos tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietimo

strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misij4. Mokyklos tarybos nariu negali btti paclos



6

i',.;rimo jstaigos vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes

:.::autojai.
34. Tevus (globejus, r[pintojus) ir mokinius renka visuotinis susirinkimas arba atlikus

i rsuoting apklaus4. Atstovai iSrenkami balsq dauguma.

35. Mokytoj aiitaryb1renkami mokytojq tarybos posedyje atviru balsavimu, balsq dauguma.

Susirinkimas teisetas, jei dalyvaujanemaLiaukaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq.

36. Taryba renkama vienai kadencijai, kurios trukme 3 metai. Baigiantis kadencijos

i:ikotarpiui, bet ne veliau kaip likus 2 menesiams iki kadencijos pabaigos, inicijuojami naujos

\fokyklos tarybos rinkimai. Naujai i5rinkta taryba veikl4 pradeda kit4 dien4 po ankstesnes tarybos

kadencijos pabaigos. Kiekvienas Mokyklos tarybos narys gali dirbti taryboje ne ilgiau kaip 2
kadencijas. Taryba vadovaujasi tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina mokyklos direktorius.

37. Tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka ir at5aukia Mokyklos tarybos nariai

pasirinktu balsavimo bUdu. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posedZio metu.

38. Mokyklos tarybos nar! gali at5aukti ji i5rinkusi Mokyklos bendruomenes grupe. I
ariaukto nario viet4 i5renkamas naujas narys, priklausomai nuo to kuriai grupei atstovavo buvgs

\lokyklos tarybos narys iki veikiandios Mokyklos tarybos kadencijos pabaigos.

39. Nutrukus Mokyklos tarybos nario igaliojimams pirma laiko ijo vietq i5renkamas naujas

narys, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs mokyklos Tarybos narys;

40. Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq valdymo

taisykles tvarko Mokyklos tarybos sekretorius, i5renkamas i5 Mokyklos tarybos nariq pasirinktu

balsavimo btdu posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma pirmojo posedZio metu visam

\{okyklos tarybos kadencijos laikotarpiui.

41. Mokyklos tarybos posedi Saukia Mokyklos tarybos pirmininkas. Posedis gali vykti ir
nuotoliniu bUdu. I posed! gali blti kviediami Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, mokytojai. PosedZiai Saukiami ne rediau kaip 2 kartus per metus, prireikus gali blti
Saukiamas neeilinis Mokyklos tarybos posedis.

42.Taryba:
42.1. teikia sillymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

42.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam Mokyklos veiklos planui, Mokyklos

darbo tvarkos taisyklems, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems

N{okyklos direktoriaus;

42.3. telkia sillymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

Mokyklos vidaus strukhiros tobulinimo;

42.4. svarsto Mokyklos le5q panaudojimo klausimus;

42.5. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskait4 ir teikia sillymus Mokyklos direktoriui

del Mokyklos veiklos tobulinimo;
42.6. teikia siiilymus Silutes rajono savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio

aprupinimo, veiklos tobulinimo;
42.7. svarsto mokytojq, mokiniq tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucijq arMokyklos

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siiilymus Mokyklos direktoriui;
42.8. teikia sifllymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygrl sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius

42.9. svarsto Mokyklos direktorius teikiamus klausimus;

42.10. susipaZista su Mokyklos veiklos vertinimo ataskaita ir teikia siulymus

direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo;

|



42.11. vykstant konkursui i Mokyklos vadovo pareigas, teikia kandidatus j konkurso

komisijos sudeti teises aktq nustatyta tvarka.

43.Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

44. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro visi Mokykloje dirbantys

pedagogai.

45. Mokytojq tarybos pirmininkas, pavaduotojas ir sekretorius renkami Mokytojq tarybos

posedZio metu, posedyje dalyvaujandiqjq nariq balsq dauguma, atviru balsavimu. Mokyklos
direktorius negali bflti Mokytojq tarybos nariu.

46. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mo$tojq tarybos pirmininkas. PosedZiai Saukiami

pne5 prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per keturis menesius,

pnreikus gali bfiti su5auktas neeilinis Mokytojq tarybos posedis. Posedis teisetas jei jame dalyvauja

du treddaliai Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq nariq balsq

dauguma, atviru balsavimu.

47. Mokytojq taryba:

47.1. svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais

klausimais;

47.2. aptaria ugdymo plano igyvendinimo klausimus;

47.3. aptaia mokiniq mokymosi formas ir metodus, mokiniq elgesio, pedagogines veiklos
klausimus;

47.4. renka atstovus i Mokyklos tarybq;
47 .5. prlima nutarimus del mokiniq Salinimo i5 mokyklos, jq skatinimo ir kitais klausimais;

48. Su atskiry grupir+ mokiniq tevais (globejais, rupintojais) susirinkimq metu grupiq

treneriai - sporto mokytojai, aptaria mokiniq paZangumo, lankomumo, saugumo klausimus, padeda

organizuoti bendrus renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4.

VI SKYRIIJS

DARBUOTOJu PRIEMIIⅦASI DARBA,Ju DARBO APD10KEJIIttO TVARKA IR
ATESTACIJA

49. Darbuotojai Mokykloje priimami i darb4 ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

50. Darbuotojq darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Svietimo,
mokslo ir sporto ministerijos teises aktai

51. Pedagogai atestuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro nustatyta tvarka.

52. Mokyklos direktoriaus veiklos vertinimas kiekvienais metais vykdomas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

53. Mokyklos direktorius ir kiti pedagoginiai darbuotojai kvalifikacijq tobulina Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustaqrh ftarka.

VII SI(YRIUS
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卜10KYKLOS TURTAS,LЁ SOS,Ju NAUDOJI】 ⅦO TVARKA IR FINANSINЁ S VEIKLOS
KONTROLE

54. Mokykla patikejimo teise perduotE Silutes rajono savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo istatymq ir Silutes rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

55. Mokyklos l65os:

55.1. valstybes biudZeto leSos, valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes

biudZetui, Savivaldybes biudZeto le5os;

55.2. fondq, organizacljq, kiq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

55.3. pajamos gautos uZ teikiamas paslaugas;

55.4. Mokykla gali blti paramos gaveja. Paramos le5os naudojamos istatymq nustatyta

tvarka;

55.5. kitos teisetu b[du igytos leSos.

56. Le5os naudojamos teises aktq nustatytafrrarka.

57. Mokyklos finansing apskait4, istatymq nustatyta tvarka vykdo pati Mokykla, pagal
Mokyklos direktoriaus patvirtint4 vidaus kontroles politikos apra5q.

58. Mokyklos finansini audit4 atlieka Silutes rajono savivaldybes Kontroles ir audito

tarnyba, Centralizuotas vidaus audito skyrius.

59.Valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole.

60. Mokyklos veiklos prieZitr4 vykdo Savivaldybes administracija, teises aktq nustatyta

tvarka ir Savivaldybes taryba.

61. Mokyklos veiklos valstybing prieLiur4 atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerija.

62. Mokyklos veiklos kokybes i5orini vertinim4 atlieka Nacionaline mokyklq vertinimo

agent[ra.
63. Valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole.

VIII SI(ⅧUS
BAIGIAMIOSIOS NUOSTATOS

64. Informacija apie mokyklos veikl4, kuriq remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos

teises aktais, reikia paskelbti vie5ai, skelbiama Mokyklos internetineje svetaineje. Skelbdama

informacij4 apie mokyklos veikl4 ir reru,ltatts, Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos

Vyriausybes galiojandiais teises aktais del bendrqjq reikalavimq valstybes ir savivaldybes institucijrtr

ir istaigq interneto svetainems.

65. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina SilutOs rajono

savivaldybes taryba.

66. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Silutes rajono savivaldybes tarybos, ir
Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva laikantis istatymq ir kitq teises aktq rengimo

rekomendacijomis, ir Dokumentq rengimo taisykliq.

67. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Savivaldybes

sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Svietimo

teises aktq nustatyta tvarka.
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63. Kh腱3面狙通 IE甲:櫨重i Siuose NuOstatuOse, sprendを iami vadovauJantis Lietuvos

Respubliklos酪 畿山醸〉野撼撮咽:L懸鯰盤 iStatymais,Liemvos Respublikos VriausybOS nutttimais,

Liemvos R銀響滅)壼k(瑶 魏罐鐘inЮ,I1loksb ir叩 0■O miniStrO iSalymaiS,bei kitais Liemvos Respublikos

teises aktais.
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