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protokolo Nr. L-43-(1.3.)

ALYTAUS,,SAKALELIO6' PRADINES MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Alytaus ,,Sakal6lio" pradines mokyklos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
Alytaus ,,Sakaldlio" pradines mokyklos (toliau - mokykla) teising fo*Q, priklausomybf savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institue{j4; buveing, Mokyklos grllpg, tipq, pagrinding
paskirti, mokymo kalbE ir mokymo formas, veiklos teisin! pagrindq, veiklos sritf ruSis, tiksl4,
uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir atestacijq, lesq Saltinius, jr1 naudojimo tvarkq ir finansines veiklos lontrolg,
Mokyklos veiklos prieZi[r4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq, nuostatq pakeitim4,
papildym4, tvirtinimq.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Alytaus ,,Sakal61io" pradine mokykla; tnrmpasis
pavadinimas -,,Sakalelio" pradine mokykla;juridinio asmens kodas 291054230.

3. Mokyklos reorganizavimo raida:
3.1. 1975 m. - Alytaus lop5elis-darZelis Nr. 15;
3.2. 1993 m. - Alytaus ,,sakalelio" darZelis-mokykla;
3.3.2002 m. - Alytaus ,,Sakalelio" pradine mokykla.
4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininke - Alytaus miesto savivaldybe.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Alytaus miesto

savivaldybes taryba, kuri savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau * ln) vietos
savivaldos istatymu, LR biudZetiniq istaigrl istatymu bei kitais LR teises aktais.

8. Mokyklos buveine - Jaunimo g. 1, LT-63045 Alytus
9. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - pradine mokykla.
1 1. Mokyklos pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokyklos kitos paskirtys - specialiqjq mokymosi poreikiq turindiq mokiniq

integravimas, nuotolinis ugdymas pagal Pradinio ugdymo program?, etnokultrlrinis ugclymas
formaliajame ir neformaliajame Svietime.

13. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
14. Molrymo formos - grupinio kasdieninio ir nuotolinio, pavienio savaranki3ko ir

nuotolinio; mokymo namuose; ugdymosi Seimoje.
15. Mokykla vykdo pradini ugdymq vadovaudamasi LR Svietimo, mokslo ir sporto

miuistro patvirtintomis praclinio ugdymo bendrosiomis programomis ir ugdymo planais.
16. Mokyklayravie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbg ir savo

pavadinimu Alytaus ,,Sakalelio" pradine mokykla, atsiskaitomqj4 ir kitas sqskaitas LR
iregistmotuose bankuose, atributik4. Savo veikloje vadovaujasi LR ionstitucija, LR civiliniu
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kodeksu, LR Svietimo istatymu bei kitais LR teises aktais bei Siais nuostatais. Mokyklos veiklos
laikotarpis neribotas.

IT SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJoS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdTU DOKUMENTU ISDAVIMAS

17. Mokyklos veiklos sritis - Bvietimas.
18. Mokyklos Svietimo veiklos r[Sys:
18.1. pagrindine veiklos r[Sis - pradinis ugdymas, kodas g5.20;
18.2. kitos Svietimo veiklos rtisys:
1 8.2. 1. prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85. 10.20;
18.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
18.2.3.Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos r[Bys:
19.1. kiftl maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.2.kita Zmoniq sveikatos prieZiDros veikla, kodas 86.90;
19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20.
20. Mokyklos veiklos tikslas - teikti mokiniams kokybi5k4 pradini i5silavinim4, aktualias

Zinias, dorines ir socialines brandos pradmenis, etnines kulhiros pagrindus, padeti pasirengti mokytis
pagal pagrindinio ugdymo programq; pletoti mokyklos kult[r4 ir puoseleti jos aplink4. 
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21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21'1. padeti mokiniams igyti bendrqj4 kompetencij4, etnines, dvasines vertybes bei

gebejimus, reikalingus Zinioms ir patirdiai kaupti, atrasti ir kelti idejas, numatyti ir lgyvendinti
sumanymus, tapti socialiais, atsakingais, laisvais, savaranki5kais, nuolat besimokandiais,
motyvuotais, brandZiais, pilieti5kais visuomenes nariais ;

21.2. teikti kokybiSk4 i5silavinim4, atsiZvelgiant i mokiniq poreikius diferencijuoti ir
individualizuoti ugdymo proces4, bendraujant ir bendradarbiaujant su mokiniu ir jo Beima, padeti
kiekvienam mokiniui pagal gebejimus ir poreikius pasiekti individualios paZangos;

21.3. skatinti mokinio savarankiSkum4, s4moningum4, kflrybiSkum4, iniciatyv4,
orientuot4 i 'r,aiko prigimtiniq galiq atskleidim4, doro, laisvo, atsakingo Zmogaus ugdym4,
integruojant i formalqji ir nefonnalqji Svietim4 etning kulhir4;

21.4. modernizuoti ugdymo aplink4, sudaryti sveikas ir saugias ugdymo(si) s4lygas.
22. Mokyklos tunkcijos:
22.1. fi:tikrina geros kokybes Svietim4, atsiZvelgdama i mokiniq poreikius ir interesus

individualizuoi a ugdymo turini ;

22.2. vykdo pradinio ugdymo pasiekimq patikrinirnq, vertinim4 ir i5ciuocla mokymosi
pagal pradinio ugdymo bendrqsias programas pasiekimus iteisinandius dokumeltus;

223' sudaro palankias s4lygas mokiniq doroviniam, tautiniam, pilietiniam
sqmoningumui, patriotizmui, kult[rinei ir socialinei brandai vystytis, padeda tenkinti saviugdos ir
savirai5kos poreikius;

22.4. integnroja etning kultiir4 i fomalqji ir neformalqji Svietim4, popamokinE veikl4;
22.5. teikia Svietimo informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqj4

pedagoging ir specialiqjqpagalb4bei vykdo minimalios priiziiros priemones;
22.6. ivertina mokiniq specialiuosius ugdyrnosi poreikius, skiria specialqjiugdyrnE teises

aktg nustatyta tvarka;
22'7. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas

(pailgintos darbo dienos gnrpes, biirelius, klubus, stovyklas, ekskursijas ii fitay LR teises aftq
nustatyta tvarka;

22.8. mokykloje gali veikti etnokulttirinio ugdymo Se5tadieninis btirelis, kuri turi teisg
lankyti mokiniai ir jq tevai i5 visq miesto mikrorajonq (mokesdio dydi uZ 5io brtrelio lankyinq nustato
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mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija); surinkti pinigai skiriami apmoketi
biirelyje dirbantiems mokytojams uZ darb4 ir kitoms btirelio veiklos organizavimo reikmems;

22.9 . sudaro sElygas darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij 4;
22.10. uZtikrina sveikq, saugiq mokymosi ir darbo aplink4, atitinkandiq higienos norrnas

bei kitus LR teises aktq reikalavimus;
22.11. kuria ir igyvendina Siuolaiki5kq ugdymo aplinkos ir priemoniqbazg;
22.12. organizuoja mokiniq maitinimq mokykloje;
22.13. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir

mokyklai teikiandiomis fstaigomis (policija, socialiniq paslaugq istaigoms, vaiko teisiq apsaugos
institucijos ir kt.);

22.14. vykdo kitas LR teises aktuose nustatytas funkcrjas.
23. Mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programQ ir igijusiam pradini i5silavinim4,

mokykla i5duoda pradinio i5silavinimo paZymej im4.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

24. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

kt.);
24.1. sudaryti mokymo ir kitas sutartis (bendradarbiavimo, pirkimo, nuomos, paslaugq ir

24.2. mtstatyti mokyklos teikiamq paslaugq ikainius, jeigu jq nenustato steigejas;
24.3. parinkti mokymo metodus ir mokymo(si) veiklos budus;
24.4. vykdyti neformaliojo Svietimo ir kitas programas;
24.5. dalyvauti Salies ir tarptautiniuose Svietimo projektuose, akcijose, renginiuose,

olimpiadose, konkursuose ir kt.;
24.6.LRteises aktq nustatyta tvarka teikti projektq parai5kas;
24.7. gafii param4 LR labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
24.8. tureti kitq Siuose nuostatuose nenustatytq teisiq, jeigu jos neprie5tarauja LR teises

aktams.
25. Mokykla privalo:
25.1. uZtikrinti ugdymo ir kifl+ Svietimo programq vykdymq, atvirumq vietos

bendruomenei, mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdymg, geros kokybes
ugdym4, visapusi5kq pagalb4 vaikams, gyvenantiems Seimose, kurioms taikoma atvejo vadyba ir
kurioms administracijos direktoriaus isakymu skirtos socialiniq igi-rdZiq ugdyrno ir palaikymo
paslaugos;

25 .2. gerbti mokinio asmenybg, prrpalinti kiekvieno unikalum4;
25.3. ugdyti tvirtas mokiniq dorovines, pilietines, etnokulhrrines bei patriotines nuostatas,

laiduoti jq asmenybes galiq pletotg;
25 .4. laikytis Mokyklos darbo tvarkos taisykliq;
25.5. analizuoti pedagoging veiklq, r[pintis pedagogq ir kiq darbuotojq kvalifikacija,

nuolat dometis valstybine ir regionine Svietimo politika;
25.6. objektyviai vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus;
25.7. ntrclat informuoti tevus (globejus) apie mokiniq ugdymosi

i5kylandias rnokymosi, bendravimo, elgesio problemas;
poreikius, pasiekimus,

25.8. vykdyti tabako, alkoholio, narkotikq ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq varrojimo
prevencij4;

25.9. tirti mokiniqiq tevq (globejus) poreikius, interesus, polinkius;
25.t0. sudaryti sElygas Visuomenes sveikatos biurui vykdyti mokiniq sveikatos prieZiurq;
25.11. rengti ir vykdyti Mokyklos strategini planq, metini veiklos plan4, ilgalaikius

mokomqjq dalykq planus, mokslo metq veiklos, neformaliojo Svietimo, kitas programas iivykdyti
kitas LR teises aktuose nustatytas pareigas.
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IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama vadovauj antis :

26.1. Mokyklos strateginiu planu, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Mokyklos
savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucda;

26.2. direktoriaus patvirtintu Mokyklos metiniu veiklos planu, kuriam yra pritarusi
Mokyklos taryba ir Mokyklos metine veiklos programa, kuriai yra pritarusi Mokytojq tirybi;

26.3. iki ugdymo proceso pradZios direktoriaus patvirtintu Mokyklos ugdymo planu,
kurio projektas turi buti suderintas su Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teisis ir pareigas
igyvendinandia institucija ar jos igaliotu asmeniu;

26.4. iki ugdymo proceso pradZios direktoriaus pavaduotojo ugdymui patvirtintais
ilgalaikiais mokomqjq dalykq planais, kuriems yra pritarusi Metodine taryba;

26.5. Mokyklos darbo tvarkos taisyklemis, kurioms yra pritarusi Mokyklos taryba ir
Darbo taryba.

27. Mokyklai vadovauja direktorius, jis yra skiriamas vie5ojo konkurso b[du.
28. Alytaus miesto savivaldybes taryba, vadovaudamasi LR teises aktais:
2 8. 1 . tvirtina metini brudletq (skiria istaigos metinius asignavimus) ;

28.2. tvirtina, keidia ir papildo Mokyklos nuostatus;
28.3. priima sprendimus del:
28.3 .l . mokyklos r eor ganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo ;

28.3.2. sprendZia kitus teises aktuose ir mokyklos nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus;

28.3.3. atsako uZ informacijos apie mokyklos direktoriaus metq veiklos vertinimq
pateikimq vieSai.

29. Alytaus miesto savivaldybes meras vadovaudamasis LR teises aktais:
29.1. organiruoja vie5q konkurs4 mokyklos direktoriaus pareigoms eiti;
29.2. skiria mokyklos direktoriq vie5o konkurso btdq i pareigas ir i5 jq atleidZia;
29.3. pasira5o darbo sutarti su rnokyklos direktoriumi;
29.4. nustato darbo uZmokesti;
29.5. tvirtina Mokyklos direktoriaus darbo grafikq ir pareigybes apra5ym4;
29.6. skiria paskatinimus ir premijas.
30. Kvalifikacinius reikalavimus mokyklos direktoriui ir konkurso direktoriaus

pareigoms eiti tvark4 nustato LR Svietimo, mokslo ir sporto ministras bei konkurso organizatorius.
31. Pasibaigus direktoriaus pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali bflti skiriamas be

konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekviinais rnetais buvo vertinama
labai gerai arba gerai.

32. Mokyklos direktorius:
32.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai;
32.2. savo uZduodiq vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybes merui

arba jo igaliotam asmeniui;
32.3. savo darbo laikq tvarko pats, nepaZeisdamas darbo teises normomis nustatytq

maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmes reikalavimq (iskaitant atostogas ir
komandiruotes);

32.4.kartu su bendruomene numato mokyklos veiklos kryptis, rengia Mokyklos veiklos
program4, nuostatus, kitus dokumentus ir teikia aprobuoti Mokyklos tarybai ir / ar Mokytojq tarybai;

32'5. rlZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, mokytojo etikos normq laikym4si,
priimamus sprendimus, bendtuomenes nariq informavim4, rekomendacijq del smurto pr.r.n.ijot
priemoniq igyvendinimE, sveik4, saugi4 aplink4;

32.6. Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka priima mokinius imokykl4 ir
i5braukia i5 jos, sudaro mokymo sutartis, nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybgj
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32.7. LR teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtq, leSas ir jomis
disponuoja, atsako uZ mokyklos finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su
mokyklos le5q (iskaitant le5as, skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojimu ir disponavimu juo;

32.8. rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais
uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4, organintoja trukstamq mokytojq paiesk4;

32.9. palaiko ry5ius su mokiniq tevais (globejais), pagalbq mokiniui, mokytojui ir
mokyklai teikiandiomis istaigomis ir kitomis institucijomis, visuomene, mokyklos remejais;

32.10. organizuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistg pasitarimus ugdymo turinio
formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais;

32.11. r[pinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulOjimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems peclagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoti jq atestacij4 LR Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

32.12. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;
32.13. paskirsto vadybos funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems savaranki5kai

dirbti, ipareigoja periodi5kai atsiskaityti uZ nuveiktus darbus;
32.14. sudaro mokyklos vardu sutartis LR teises aktq nustatyta tvarka;
32.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojimE ir valdymq LR teises aktq nustatyta

tvarka;
32.16. atlieka kitas mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos

priskirtas funkcijas.
33. Mokyklos direktorius dali savo funkcijq gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams.
34. Mokyklos direktoriaus pareigos:
34.1. vadovauti Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano, Svietimo programq,

rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo mokykloje priemoniq plano rengimui, juos
tvirtinti, priZiflreti jq vykdymE;

34.2. tvirtinti darbuotojq pareigybiq apralymus, Mokyklos vidaus stnrkt[r4 ir pareigybiq
sqra54, nevir5ij ant nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ;

34.3. nustatyta tvarka skirti ir atleisti mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnaujanti personalq;

34.4. atsakyti li: vie54 informacijos skelbim4 apie mokykloje vykdomas formaliojo ir
neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas,
mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius mokyklos iSorinio vertinimo rezultatus, mokyklos
bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

34.5. atsakyti tZ demokratini mokyklos valdym4, uZtikrinti bendradarbiavimu gristus
santykius, mokytojq etikos normq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq
informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveikq, saugi4,
uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplinkE;

34.6. analizuoti mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsakyti uZ mokyklos
veiklos rezultatus;

34.7.kartu su Mokyklos taryba sprgsti, ar leisti ant mokyklos pastatq ar jos teritorijoje
statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvarka;

34.8. ui: mokinio elgesio normq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;

34.9. Vaiko minimalios ir vidutines prieZifiros istatymo nustatyta
savivaldybes administracijos clirektoriq del minimalios ir vidutines prieZifiros
skyrimo;

34.10. kiekvienais metais teikti svarstyti mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai
savo metq veiklos ataskait4 bei skelbti j4 vielai;

3 4.1 l. atstovauti mokyklai kitose institucij ose;

v

tvarka kreiptis i
priemoniq vaikui
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34.12. atlikti kitas funkcijas, nustatytas Mokyklos nuostatuose, Mokyklos direktoriaus
pareigybes apra5yme ir kituose LR teises aktuose.

35. Mokykloje veikia Metodine taryba,ji nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus,
mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq-inovacijq diegimq mokykloje,
teikia mokyklos direktoriui suderintus metodiniq pogrupiq siulymus del ugdymo tuiinio formavimo
ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo, vykdo gerosios patirties sklalidq, siekdama mokiniq ir
mokyklos paZangos.

35.1. Metoding tarybq sudaro keturi mokytojq pogrupiai. Kiekvieno pogrupio nariq
skaidius yra proporcingas dirbandiq mokykloje pedagogini,+ a"rb""6jq skaidiui.

35.2. Metodines tarybos strukflrra:
35.2.1. Metodines tarybos pirmininkas;
35.2.2. Metodines tarybos sekretorius;
35.2.3. Metodines tarybos nariai;
35.3. Metodines tarybos veiklq koordinuoja mokyklos direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

36. Mokyklos taryba yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq, jq tevq (globejq), mokytojq atstows mokyklos veiklos ir finansavimo
klausimams numatyti ir uZdaviniams sprgsti; pagal kompetenc ijq, apibr1Lt4 Mokyklos nuostatuose,
savo veiklos nuostatuose, priima sprendimus, teikia sillymus del mokyklos clireltoriaus priimamq
sprendimrl, atlieka visuomening mokyklos valdymo prieZi[rq.

/, 37. Mokyklos tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos taryba.
38. Mokyklos taryba sudaroma lygiomis dalimis i5 rnokykloje nedirbandiq mokiniq tevq

(globejq) ir pedagogq (3 mokiniq tevai (globejai) ir 3 mokytojai). 1 Mokyklos tarybos plsedZius pagat
poreiki kviediami vietos bendruomenes atstovai.

39. Atstovai i Mokyklos taryb4 renkami mokslo metq praclZioje dvejq mee kadencijai,
remiantis visuotinumo, lygiateisi5kumo ir demokratiskumo principais :

39' 1. mokytojq atstovai i Mokyklos taryb4 i5renkami Mokytojq tarybos posedyje slaptu,
pagal susitarim4 - vie5u, balsavimu, balsq dauguma;

39.2' tdvt4 (globejq) atstovai i Mokyklos taryb4 i5renkami i5 mokyklos klasiq tevq
komiteq narirl slaptu, pagal susitarimQ - vie5u, barsavimu, balsq dauguma;

39'3' jeigu Mokyklos tarybos nario lgaliojimai nutruksta iki kadencijos pabaigos, nauj+
Mokyklos tarybos nari likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupe, skyrusi Mokyklos taryUis naii,
kurio igaliojimai nutrDko;

39.4. maksimalus Mokyklos tarybos nario kadencijq skaidius - 4 kadencijos.
40. Mokyklos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. posedis

teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiq balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia Mokyklos tarybos pirmininko
balsas. Mokyklos direktorius ir kitq savivaldos institucijq atstovai bei mokyklos bendruomenes nariai
Mokyklos tarybos posedziuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

41. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu Mokyklos
tarybos nariq posedyje. Mokyklos direktorius negali buti Mokyklos tarybos pirmininku

42. Mokyklos taryba:
42.1. teikia si[lymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
42.2. ptitaria nuostatams, Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo

tvarkos taisyklems, ugdymo plano projektui;
42'3. susipaLista su Mokyklos metine veiklos ataskaita, teikia siulymus mokyklos

direktoriui del nuostatq pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus strukttiros ir veikios tobulinimo;

v
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42'4' svarsto mokyklos lesq naudojimo, mokyklos direktoriaus, Mokytojq tarybos,mokinitl ir jq tevq (globejq) ar mokyklos uenaruorn.oer nuri,.l teikiamus ttausimus ir teikia sitrlymuSmokyklos direktoriui del mokyklos darbo touutinimo, ruugiq mokiniq ugdymo ir darbuotojq darbos4lygq sudarymo;
42'5' teikia.sirilymus Alytaus miesto savivaldybes tarybai del mokyklos materialinioapr[pinimo, veiklos kokybes tobulinimo;
42'6' svarsto Mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir jq tevq (globejq), savivaldosinstitucijq ar mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvq iiteikia sitlymus mokyklos direktoriui;42J ' talkina formuojant mokyklor -utrriutinius, finansinius ir'intelektinius iiteklius,i n icij,oj a vietos bendruome,es, ieimos ir mokyklos u.nJ.uourbiavimq;
42'8' kiekvienais metais vertina direktoriaus metq veikios ataskait4, teikia sitlymusdirektoriui del mokyklos veiklos kokybes tobulinimo ir savo sprendim4 del ataskaitos teikiasavivaldybes merui;
42'9' Mokyklos taryba, direkloriaus metq veiklo-s ataskait4 jvertinusi nepatenkin amai,kreipiasi i savivaldyb.es mer4 ir praio jo (os) iu.rtintiLotyklos direkto.iuu, oo.u4. Jeigu Mokyklosdirektoriaus metq veiklos atastaita iuertinu*a r.put.ntinamai dvejus metus is eiles, savivalclybesmeras priima sprendimq atleisti molyklos alrektorir+- is fur.igq ir nutraukti su ;uo sudaryt4 darbosutarti.
43' Mokyklos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja LR teises aktams.Mokvklos direktorius, Alytaus miesto savivaldybe, ;;'b; Ti;r*"" prie1iirq vykdandiosinstitucijos' nustatg, kad Molyklos tarybos priimti ,ir.noi*ui priestarauja LR istatymams ir kitiemsmokyklos veikl4 reglamentuoiantiems teises aktamr, r,ui; Mokyklos tarybai juos svarstyti iI naujo.Mokyklos tarybai atsis.akius, gindu, sprendziam., LRI;;;tymq numatyta tvar.ka.44' Mokyklos taryba uz tavo ,eiklq uir"a kart4 per *;m atsiskaito mokyklosbendruomenei.

45' Mokytojq taryba yra nuolat veilcianti rnokyklos savivaldos institucija mokytojqprofesiniams ir bendriesiemi ugay*9 
.klausimam, ,prErii. Jq sudaro mokyklos direktorius,direktoriaus pavaduotojai ugdydui uisl mokykloje airuurry, mokytojai, sveikatos priezirlrosspecialistai, Svietimo pagalb4-teikianiys specialistai, Libhot.kininkai, r.iti ti.riogiai ugdymo procesedalyvaujantys asmenys'.I posedzius gati btiti kviedii.i tit+ savivaldos institucijq atstovai.46. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

47' Mokytojq tarybos posedZius.Suuliu -or.ytro, direktorius. posedis yra teisetas, jeijame dalyvauja du treddaliai tuo^metu dirbanritl rvrffiojq tarybos nariq. Nutarimai priimamiposedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma.
48' Mokytojrl tarybos posedZiai Saukiami prasideclant ir baigiantis mokslo rnetams irkartqper pusnreti. Pagal poreiki saukiami neeiliniai posedZiai.
49. Mokytojtl taryba:
49'l' aptatia praktinius Svietimo organizavimo, mokiniq ugdymo kokybes klausirnus;49'2 svarsto valstybes nustatyt4 lvietimo siandartu igyvendinim4, ugdymo furinioatnaujinim?, optimaliq,mokymosi s?lygq iimokytoiq r.i[ro, tobulinirno b[dus.49'3' anarizuoja Ugdymo plano, -iryti". veikros, ,gay*o programq, pranqrealizavimq;

programas, f;,lal'Jaria 
skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

49'5' nustato bendr4 mokiniq pazangos ir pasiekimrl vertinimo, informacijos rinkimo,fiksavimo, panaudojimo tvarkq;
49'6' teikia sifllymus Mokyklos tarybai ivairiais mokyklos veiklos organizavimo irugdymo klausimais;

teikiamais ,.1irl,l,'-?lsto 
ir priima rekomendacijas LR teises aktq nustatyrais ir mokyklos direktor.iaus

inicijuoja
50' Klases mokiniq tevq (globejq) savivaldos institucijos - klases tevq tarybos - lsteigimqklases mokytojas pit ujun. ;"[J; meq susirinkime. Klases mokiniq tevq (globeiq)
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tarybai vadovauja susirinkime i5rinktas pirmininkas. Klasiq mokiniq tevq (globejq) taryba aptaria suklases mokytoju klases motiniq Lnto*u*o, 
-.ffi; 

ir pai:inguLi]^-ruugu^o, mairinimo,informacijos gavimo apie vaiku, t turri,nur, pua.au'orguratti r.rlsJ. ,.rginius, ilvykas, kurtiedukacing aplink4' vykdyti proresinf orientavimq, teitia si'urvmus Mokykros tarybai ir direktoriui.51' Mokiniq ugdymo organizavim",;G;J;, ;nkomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitaismokiniq tevams (globeia;s) arcuiiais klausimals *"tit1g, Ji*t,".i,;-, guti orgurizuoti krasiqmokiniq tevs (globejq) s avivataos instrtucij ri ; *"t;t"il|;, iturirrrur.

nepazeisda,i3; #1H5" 
"6ali 

veikti ir"kitos ;;kvi.i;r savivaldos instirucijos, savo veikloje

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DAXffJYfIJfRBo APMoKEJIM, T'ARKA IRATESTACIJA

53' Darbuotojai i larba mokykloje priimami .ir atleidziami i5 jo LR darbo kodekso,Svietimo, mokslo ir sporto ministro iruty*q iir<iq rn t.ir., aktq nustat ytatvarka.54' Mokyklos darbuotojams fi,-d,rbq*otr*u'rR istatymq ir kitq teises aktq nustatSrtatvarka.

55' Mokyklos direktorius,, jo pavaduotojai ugdymui ir mokytojai atestuojami,kvalifikacij4 tobulina LR sri.ti.o, ,notrro i, ,porto .i;l'-;;" nustatyta rvarka.

MoKyKLos ruRrAs, LEsos, JuIi,if.t#lHs rvARKA, FTNANSTNE' vErKLosK.NTR.LE IR IvIbKYKto; vi,x,,os PRIEZIURA

56' Mokykla patikejimo teise v1l{o savi'aldybes jai perduot4 turt4, naucloja ir dispo,uojajuo Alytaus rniesto,sauirutayues turyuo, teises aktq nustatyta tvarka.57' Mokyklos bendruomenes nariai, siemami lgyvendinti ugdymo tikslus, gali naudotismokyklos patalpomis ir kitu turtu neatlygintinai.
58. Mokyklos leios:
58' 1' valstybes biudzeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybds biudzetui skirtos lesosir Alytaus miesto savivaldyb., uiuazJto lesoi,;kir;;#; agar patvirtintas s4matas;58.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas; r
58'3' fondq, organizacr;q, fitq..lu.Iainiq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetaisbt-rdais perduotos tesos, titJun.r puriiinies lesos pagarpavedimus;
58.4. paramos pagal iabdaros i, pu.u_Jr lJ,"iv*a le5os;58.5. kitos teiseru blclu igytos leios.
59' Mokyklos.legog nuuoo3uros LR teises aktq nustatyta tvarka.60' Mokykla buhaltering apskait4 it.il;;r.iatskaitomvui organr zuojalR teises akrgnustatyta tvarka; mokyklos uutratteiing 

_upsr.aiif 

-iulrr.o 
Alytaus' ;*r" paslaugq centras,vadovaudamasis Lietuvos Respubliko, i. etyiur, *i.rio uurivaldybes patvirtintais teises aktais beiAlytaus miesto savivaldybes biudzetiniq istargq uutrattoines apskaitos tvarkymo sutartimi.61' Mokyklos finansine veikla u"ltir,fi"#Ln teises aktq nustaryra rvarka.62' Molryklos veiklos priezi[ra utrler.umriinleises akq nustafyta tvarka.

BArcrAiltlsi5r"*I,'irrAros

63' Mokykla turi interneto 
. 
svetainE wwulsakalglia&, atitinkandiE LR teises aktqnustatytus reikalavimus' Informacija, kuri4 pagal iir*ffirtatus ar LR teises aktus reikia paskerbtiviesai' skelbiama ,rokyklos i't.-.io *rtge:i, evtrr, *iesto savivardybes portale ryw.alvtusr.64' Mokyklos nuostatus, jr1 pakeiti*ur t"ittinu ityrur, *i.uio ,urilraroyrres taryba.
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65' Mokyklos nuostatai keidiami ir pildomi Alytaus miesto savivalclybes tarybos,mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.
66. Mokykla registruojama LR teises akq nustatytatvarka.
67' Mokykla reorganiztojama,likviduojama ar pertvarkoma LR teises aktq nustatytatvarka.
68' Pranelimai, kuriuos pagal Siuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises aktus reikiapaskelbti viesai, skelbiami mokyklos- interneto svetaineje, prireikus teises aktg nustatyta tvarka

istaigos savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos interneto svetaineje.
69' Pranesimai apie mokyklos l.r.lvidlyim q,reorginizavim4 ar vidaus struktrlros pertvarkq

ar pertvarkymq bei kitais Lietuvos Respublikos biudzetiniqlstaigrl ir titoor. i.l*y*uor. numatytaisatvejais istatymq nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viesai spaudoje irlarbapranesama visiems
istatymq numatytiems asmenims pasiralytinai ir larba registruotu lailku.
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