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Palangos miesto savivaldybds tarybos
2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T2-205
1 punktu

PALAN GO S LOPSE LIO-DAR ZNI-IO,, Z ILVINAS " NIJO S TATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos lop5elio-dartelio,,Zilvinas" nuostatai (toliau tekste Nuostatai)
reglamentuoja Palangos lop5elio-darZelio ,,Zilvinas" (toliau tekste - Mokykla) teising formE,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Mokyklos
grupg, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisin!
pagrindq, sriti, ru5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4
ir valdymE, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo ir atestacijos tvark4, l65q

Saltinius, jg naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir veiklos prieLiir4, reorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvarkE.

2. Oficialus Mokyklos pavadinimas - Palangos lopSelis-darZelis ,,Zilvinas".
3. Trumpasis Mokyklos pavadinimas - lopSelis-darZelis ,,Zilvinas".
4. Mokykla iregistruota furidiniq asmenq registre, kodas 790274783.
5. Mokykla lsteigta 1989 m. gruodLio 25 d.
6. Mokyklos teisind forma - biudZetin6, priklausomybe - savivaldyb6s.
7. Mokyklos savininkas - Palangos miesto savivaldybe. Savininko teises ir pareigas

lgyvendinanti institucija - Palangos miesto savivaldybes taryba.
8. Palangos miesto savivaldybes taryba:
8.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
8.2. priima sprendim4 del Mokyklos buvein6s pakeitimo;
8.3. priima sprendim4 del Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;
8.4. priima sprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
8.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia fos

igaliojimus; ,
8.6. sprendZia kitus BiudZetinig istaigg istatyme, Svietimo istatyme ir kituose

istatymuose ir Mokyklos Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveine - Sodq g. 63,001.22 Palanga.
10. Mokyklos grup6 - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3110.
11. Mokyklos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3111.
12. Mokyklos pagrindin6 paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupds istaiga lop5elis-

darZelis, kodas 3III4I02.
13. Kitos paskirtys:
13.1. ikimokyklinio ugdymo grupds mokykla ivairiapusiq raidos sutrikimq,

kompleksiniq ir kitg negaliq turintiems vaikams, kodas 3774770;
13.2. ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla intelekto sutrikim4 turintiems vaikams,

kodas 3II4I30:
13.3. ikimokyklinio ugdymo grup6s mokykla kalbejimo ir kalbos sutrikimq turintiems

vaikams, kodas 31774720;
13.4. ikimokyklinio ugdymo grupds mokykla regos sutrikimq turintiems vaikams,

kodas 37174140;
13.5. ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla klausos sutrikim4 turintiems vaikams,

kodas 31114150;
13.6. ikimokyklinio ugdymo grup6s mokykla judesio ir padeties bei neurologiniq

sutrikimu turintiems vaikams. kodas 31114110:
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13.7. ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla sveikatos problemų turintiems vaikams, 

kodas 31114180.  

14. Mokymo forma – grupinio ir pavienio mokymosi. Mokymo proceso  organizavimo 

būdai: 

14.1. mokymo proceso būdai – kasdienis, nuotolinis; 

14.2. mokymo forma – dieninė; 

14.3. mokymo kalba – lietuvių.  

15. Mokykla vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

16. Mokykla yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis 

antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke. 

Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, 

Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir 

vidutinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, Palangos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais, Palangos miesto savivaldybės mero potvarkiais, Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymais bei nurodymais ir šiais Nuostatais.  

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS  

 

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas. 

18. Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 

85.10.10; 

18.2. kita švietimo veiklos rūšis – priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 

85.10.20. 

18.3. kitos ne švietimo veiklos rūšys: 

18.3.1. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60; 

18.3.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29; 

18.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 

68.20; 

18.3.4. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas – 96.09. 

19. Mokyklos tikslas – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, 

socialinius, pažintinius poreikius, pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.  

20. Mokyklos uždaviniai:  

20.1. teikti vaikams kokybišką ugdymą;  

20.2. tenkinti vaikų pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius; 

20.3. teikti vaikams specialiąją pedagoginę pagalbą;  

20.4. užtikrinti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką. 

21. Mokyklos funkcijos:  

21.1. teikia ikimokyklinį ugdymą vaikams nuo 1 iki 5 (6) metų; 

21.2. teikia priešmokyklinį ugdymą vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 

metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, bet ne 

anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai; 

21.3. sudaro mokymo sutartis ir vykdo mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, 

teikia geros kokybės švietimo paslaugas; 

21.4. rengia savitą Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą ir organizuoja ugdymą 

pagal parengtą ikimokyklinio ugdymo programą bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą; 

21.5. rengia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas papildančias ir vaikų 

poreikius tenkinančias individualizuotas ugdymo programas; 
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21.6. įvertina ugdytinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

21.7. atlieka ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir ugdymosi 

pasiekimų vertinimus; 

21.8. sudaro sąlygas vaikų saviugdos ir saviraiškos poreikių tenkinimui, perduoda 

tautos tradicijas, papročius, kalbą; 

21.9. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacines 

aplinkas; 

21.10. užtikrina teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią, užkertančią kelią 

smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams ugdymosi ir darbo aplinką;  

21.11. tėvų (globėjų) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas 

(būrelius, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka; 

21.12. teikia informacinę, pedagoginę, specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą; 

21.13. organizuoja ugdytinių maitinimą Mokykloje; 

21.14. atlieka Mokyklos veiklos vertinimą;  

21.15. vykdo miesto, šalies ir tarptautinius projektus; 

21.16. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo profesinius gebėjimus; 

21.17. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 

21.18. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas. 

22. Priešmokyklinio ugdymo mokytojo rekomendacijos apie vaiko ugdymosi 

pasiekimus ir tolimesnį ugdymą pateikiamos mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.  

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS  

 

23. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę:  

23.1. parinkti ugdymosi ir ugdymo metodus ir veiklos būdus;  

23.2. kurti naujus ugdymosi, ugdymo ir ugdymosi modelius, užtikrinančius geros 

kokybės ugdymą;  

23.3. bendradarbiauti su Mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais 

asmenimis;  

23.4. vykdyti miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 

23.5. jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;  

23.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis. 

24. Mokyklos pareigos:  

24.1. užtikrinti švietimo kokybę ir ugdytinių saugumą ugdymo proceso metu; 

24.2. suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį; 

24.3. sudaryti vaikams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas; 

24.4. laikytis mokytojo etikos normų; 

24.5. rūpintis mokytojų kvalifikacijos tobulinimu. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:  
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25.1. Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos protokoliniu 

nutarimu, suderintą su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu 

asmeniu ir patvirtintą Mokyklos direktoriaus įsakymu;  

25.2. Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos 

protokoliniu nutarimu, patvirtintą Mokyklos direktoriaus įsakymu; 

26. Mokyklai vadovauja direktorius, kurį viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems 

metams skiria ir iš jų atleidžia Palangos miesto savivaldybės meras Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

27. Direktorius pavaldus Palangos miesto savivaldybės tarybai ar jos pavedimu 

Palangos miesto savivaldybės vykdomajai institucijai. Direktorius atskaitingas Palangos miesto 

savivaldybės tarybai ir Merui.  

28. Mokyklos direktorius:  

28.1. organizuoja, koordinuoja ir užtikrina tinkamą Mokyklos darbą, analizuoja 

Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, atsako už Mokyklos veiklos rezultatus; 

28.2. užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir 

šių Nuostatų;  

28.3. pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą, pasirašo 

informacinius dokumentus, tvirtina organizacinius dokumentus, sudaro Mokyklos vardu sutartis su 

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, priima sprendimus dėl Mokyklos veiklos organizavimo ir 

plėtojimo, tvirtina kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, dokumentų kopijas; 

28.4. vizuoja ir/ar pasirašo sąskaitas faktūras, išankstinio apmokėjimo sąskaitas, atliktų 

darbų priėmimo-perdavimo aktus, pasirašo bankų, finansų ir kitus dokumentus; tvirtina metinę 

Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą bei kitas ataskaitas; 

28.5. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinių veiklos planų, Mokyklos 

švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos priemonių įgyvendinimui 

Mokykloje, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;  

28.6. informuoja ir supažindina Mokyklos bendruomenę su valstybine ir savivaldybės 

švietimo politika, inicijuoja jos aptarimus ir įgyvendinimą; 

28.7. suderinęs su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo 

įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos struktūrą, pareigybių sąrašą, neviršijant Palangos miesto 

savivaldybės tarybos nustatyto leistino pareigybių skaičiaus; tvirtina Mokyklos darbuotojų 

pareigybių aprašymus;  

28.8. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, vyriausiajam buhalteriui 

atsižvelgdamas į Mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, organizuoja 

reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

28.9. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į darbą priima ir atleidžia 

Mokyklos darbuotojus, skatina juos, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistema, nustato darbo užmokestį, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, 

įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Mokyklos darbuotojų darbo santykiais, Lietuvos 

Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka; 

28.10. priima vaikus į Mokyklą Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, 

sudaro (nutraukia) mokymo sutartis su tėvais (globėjais); 

28.11. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais tvirtina 

darbo tvarkos taisykles; Mokyklos tvarkos taisyklėse nustato vaikų, tėvų (globėjų), pedagogų ir kitų 

darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę; 

28.12. organizuoja ugdymosi procesą Mokykloje, sudarant sąlygas kiekvienam vaikui 

ugdytis, mokytis saugioje ir sveikoje aplinkoje; 

28.13. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo 

sąlygas visais ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais; 
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28.14. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, 

metodinę tarybą Mokyklos funkcijoms atlikti; bendradarbiauja su savivaldos, valstybės institucijų 

biudžetinių įstaigų ir kitų organizacijų atstovais; 

28.15. organizuoja Mokyklos dokumentų valdymą ir saugojimą teisės aktų nustatyta 

tvarka; 

28.16. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu, 

lėšomis; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais; užtikrina 

racionalų ir taupų Mokyklos turto, lėšų ir kitų išteklių valdymą ir naudojimą, veiksmingą Mokyklos 

vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą, vykdo kitas asignavimų valdytojo 

funkcijas; 

28.17. rūpinasi mokytojų metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu 

tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę pedagogams atestuotis ir organizuoja jų 

atestaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka; 

28.18. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų steigimąsi ir skatina jų veiklą; sudaro 

sąlygas Mokyklos bendruomenės nariams dalyvauti švietimo valdyme, burtis į įvairių grupių 

interesus atstovaujančias asociacijas, organizacijas, sąjungas; 

28.19. inicijuoja Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; vadovauja Mokyklos tarybai, 

organizuoja Mokytojų tarybos posėdžius, kontroliuoja nutarimų vykdymą; 

28.20. teisės aktų nustatyta tvarka viešai skelbia informaciją apie Mokyklos vykdomas 

ugdymo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų 

kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos veiklos įsivertinimo ir pažangos rezultatus, Mokyklos 

bendruomenės tradicijas ir pasiekimus; 

28.21. inicijuoja vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemos kūrimą; 

28.22. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, etikos normų laikymąsi 

Mokykloje, tinkamą bendruomenės narių informavimą; 

28.23. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijas; 

28.24. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, 

narkotinės medžiagos, imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo 

taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja 

suinteresuotas institucijas; 

28.25. bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais), pagalbą vaikui, mokytojui ir 

Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, sveikatos, socialinių paslaugų 

įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių 

apsaugos srityje; 

28.26. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės 

įstatymą teikiami įstaigos ataskaitų rinkiniai būtų teisingi; 

28.27. rengia Mokyklos veiklos metinę ataskaitą ir teikia Palangos miesto savivaldybės 

tarybai nustatyta tvarka; 

28.28. atstovauja arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Mokyklai santykiuose su 

juridiniais ir fiziniais asmenimis; 

28.29. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant Mokyklos pastatų ar Mokyklos 

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka; 

28.30. stebi, analizuoja ir vertina Mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų 

pasiekimus; tvirtina darbuotojų darbo grafikus ir kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus; 

28.31. sudaro Vaiko gerovės komisiją, rūpinasi socialinės ir specialiosios pedagoginės, 

psichologinės pagalbos vaikams teikimu, minimalios priežiūros organizavimu, užtikrina smurto 

prevencijos priemonių įgyvendinimą Mokykloje; užtikrina švietimo pagalbą vaikams, jų tėvams 

(globėjams) ir mokytojams; 

28.32. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta specialistų pagalba vaikui, mokytojui, 

kitam Mokyklos darbuotojui, kuris nukentėjo nuo smurto, prievartos, patyčių, seksualinio ar kitokio 

pobūdžio išnaudojimo; 



 

 

6 

28.33. teikia ataskaitas, dokumentus, informaciją, susijusią su Mokyklos veikla, 

Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui ir garantuoja, kad pagal Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės 

ataskaitos yra teisingi; 

28.34. kontroliuoja saugos darbe, turto apsaugos ir aplinkos reikalavimų vykdymą; 

28.35. organizuoja vaikų maitinimą Mokykloje; 

28.36. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos ugdymo sąlygas, procesą ir tikslų 

pasiekimus; 

28.37. inicijuoja ir vykdo šalies ir tarptautinius švietimo projektus (toliau tekste – 

Švietimo projektai);  

28.38. informuoja Palangos miesto savivaldybės tarybą apie inicijuojamus Švietimo 

projektus ir dalyvavimą tarptautiniuose Švietimo projektuose; 

28.39. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai būtų atsiskaityta su biudžeto, valstybinio 

socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais; 

28.40. laiduoja valstybės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis: 

stebėsena, planavimu, įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymu bei priežiūra; 

28.41. sudaro sąlygas atlikti Mokyklos veiklos priežiūrą atitinkamoms valstybės 

institucijoms, Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijos 

direktoriui ir Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus tarnautojams; 

28.42. atlieka kitas Palangos miesto savivaldybės tarybos nustatytas funkcijas, 

įtvirtintas Nuostatuose ir pareigybės aprašyme, atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose, vykdo Mokyklos steigėjo pavedimus; 

28.43. nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų, įmonių, įstaigų ir kitų fizinių ir juridinių 

asmenų skundus, pareiškimus, prašymus ir pasiūlymus, priima interesantus, konsultuoja juos 

Mokyklos veiklos klausimais. 

29. Mokyklos direktorius atsako už: 

29.1. Mokyklos veiklą ir jos rezultatus; 

29.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, 

Mokyklos veiklos rezultatus; 

29.3. Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų, Palangos miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus bei Švietimo skyriaus vedėjo įsakymų ir pavedimų vykdymą; 

29.4. informacijos skelbimą, demokratinį Mokyklos valdymą, užtikrina 

bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus 

sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį  

tobulėjimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir 

žalingiems įpročiams aplinką; 

29.5. asmens duomenų teisinę apsaugą, teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių 

ataskaitų teisingumą; 

29.6. programų vykdymą, programų sąmatų sudarymą ir vykdymą neviršijant 

patvirtintų asignavimų sumų, už paskirtų asignavimų efektyvų ir rezultatyvų naudojimą siekiant 

programoje numatytų tikslų;  

29.7. atsiskaitymus su darbuotojais, mokesčių administravimo įstaigomis, visų rūšių 

energijos ir kitų darbų, paslaugų bei prekių tiekėjais; 

29.8. buhalterinės apskaitos organizavimą ir finansinės atskaitomybės rengimą bei 

pateikimą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; 

29.9. vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, kuri padėtų užtikrinti Mokyklos veiklos 

teisėtumą, ekonomiškumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų 

įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, įsipareigojimų 

laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą; 

29.10. saugą darbe, gaisrinę saugą, turto ir aplinkos apsaugą, vidaus ar darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimų vykdymą; 

29.11. teikiamų duomenų teisingumą. 
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30. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris, 

kurie:  

30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus dėl Mokyklos veiklos plėtros; 

30.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, Mokyklos struktūros, šių 

Nuostatų pakeitimų;  

30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jų kompetencijai priskirtoms veiklos sritims. 

31. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodinės grupės ir metodinė 

taryba. Metodinės grupės sudaromos pagal ugdymo sritis.  

32. Metodinės grupės pirmininkas ir sekretorius renkami metodinės grupės posėdyje 

atviru balsavimu dvejiems metams. 

33. Metodinės grupės pirmininkas organizuoja posėdžius ir apie posėdžio laiką, 

svarstyti parengtus klausimus narius informuoja ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. 

Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. 

34. Nutarimai priimami metodinės grupės posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie 

yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

35. Metodinė grupė: 

35.1. racionaliai derina ugdymo srities, toje pačioje grupėje dirbančių pedagogų 

ugdymo planavimą, vaikų pasiekimų vertinimą, ugdymo priemonių pasirinkimą; 

35.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo integraciją, pedagogų 

sukauptą patyrimą; 

35.3. nagrinėja ugdymo sėkmingumą, pedagogines problemas, dalijasi gerąja patirtimi; 

35.4. keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis Metodinėmis grupėmis; 

35.5. analizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginių kokybę; 

35.6. teikia siūlymus Mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo 

organizavimo gerinimo; 

36. Metodinę tarybą sudaro dvejiems metams Metodinių grupių deleguoti nariai (po 2 

atstovus iš kiekvienos).  

37. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris, šaukdamas 

posėdžius, apie laiką ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 

dienas iki posėdžio pradžios.  

38. Metodinės tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu Metodinės tarybos 

posėdyje dvejiems metams.  

39. Metodinės tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai 

jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai 

jo elgesys nesuderinamas su metodinės tarybos nario pareigomis. 

40. Metodinės tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos 

rinkusiems Metodinių grupių nariams. 

41. Metodinė taryba: 

41.1. dalyvauja ir teikia siūlymus, planuojant ugdymo turinį, ugdymo proceso 

aprūpinimą, ugdymo kokybę ir inovacijų diegimą, nustatant mokytojų metodinės veiklos 

prioritetus; 

41.2. koordinuoja Mokykloje veikiančių Metodinių grupių veiklą, siekiant ugdymo 

dermės, tęstinumo ir kokybės užtikrinimo;  

41.3. aptaria Mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos 

prioritetus; 

41.4. inicijuoja pedagogų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, 

bendradarbiavimą su pedagogų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo 

pagalbos įstaigomis ir kt.; 

41.5. vertina pedagogų metodinius darbus ir jų praktinę veiklą. 

42. Darbo tarybos, profesinės sąjungos veiklą Mokykloje reglamentuoja įstatymai. 
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V SKYRIUS 

MOKYKLOS SAVIVALDA 

 

43. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, telkianti 

ugdytinių tėvus (globėjus), mokytojus, kitus Mokyklos darbuotojus svarbiausiems Mokyklos 

veiklos uždaviniams spręsti.  

44. Mokyklos tarybą sudaro 7 nariai: mokytojams atstovauja 3, aptarnaujančiam 

personalui 3, tėvams (globėjams) 1 atstovas.  

45. Rinkimų į Mokyklos tarybą procedūra:  

45.1. remiamasi demokratiniais rinkimų principais: atvirumu, visuotinumu, 

konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžimu;  

45.2. Mokyklos taryba renkama kas treji metai, esant poreikiui (išvykus tarybos nariui) 

skelbiami neeiliniai rinkimai;  

45.3. mokytojus į Mokyklos tarybą renka Mokytojų taryba atviru balsavimu;  

45.4. aptarnaujančio personalo darbuotojus į Mokyklos tarybą renka visuotinis 

nepedagoginių darbuotojų susirinkimas atviru balsavimu; 

45.5. tėvų (globėjų) atstovą į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas 

atviru balsavimu;  

45.6. Mokyklos tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru 

balsavimu pirmame Mokyklos tarybos posėdyje. Mokyklos direktorius negali būti Mokyklos 

tarybos pirmininku.  

46. Posėdžius šaukia Mokyklos tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir 

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. 

47. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per metus. Posėdis 

yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Į Mokyklos tarybos posėdį gali būti kviečiami 

Mokyklos vadovai, rėmėjai, socialiniai partneriai, kiti Mokyklos bendruomenės nariai, savivaldybės 

atstovai. 

48. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Norminio pobūdžio nutarimai 

gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

49. Mokyklos tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito juos 

rinkusiems Mokyklos bendruomenės nariams. 

50. Mokyklos tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai pasibaigia įgaliojimo laikas, kai 

jis nebegali eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atsistatydina, pripažįstamas neveiksniu arba kai 

jo elgesys nesuderinamas su Mokyklos tarybos nario pareigomis.  

51. Mokyklos tarybos funkcijos: 

51.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 

51.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos 

taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos 

direktoriaus; 

51.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Nuostatų pakeitimo, Mokyklos 

struktūros tobulinimo; 

51.4. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos 

direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymosi ir darbo sąlygų sudarymo; 

51.5. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo ir lėšų 

panaudojimo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 

51.6. svarsto Mokyklos pedagogų, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar 

bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui; 

51.7. deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai Mokyklos 

direktoriaus vietai užimti komisijas; 

51.8. vertina Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą;  
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51.9. sprendžia labdaros, paramos būdu gautų materialinių vertybių skirstymo 

klausimus;  

51.10. kiekvienais metais vertina Mokyklos metų veikos ataskaitą;   

51.11. svarsto kitus Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 

52. Mokyklos taryba kasmet už veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos 

bendruomenės nariams.  

53. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, jo 

pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese 

dalyvaujantys asmenys. 

54. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorius renkamas atviru 

balsavimu Mokytojų tarybos posėdyje vieniems metams.  

55. Mokytojų tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo 

metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis 

posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių mokytojų 

tarybos narių.  

56. Posėdžius šaukia Mokytojų tarybos pirmininkas, kuris apie posėdžio laiką ir 

svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki posėdžio pradžios. 

Į Mokytojų tarybos posėdžius pagal poreikį gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. 

57. Nutarimai priimami Mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Jie 

yra teisėti, jei neprieštarauja teisės aktams. Norminio pobūdžio nutarimai gali būti įforminami 

Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

58. Mokytojų tarybos funkcijos: 

58.1. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, 

ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymosi rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; 

58.2. teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano įgyvendinimo, vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo; 

58.3. sprendžia vaikų sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus; 

58.4. deleguoja atstovus į Mokyklos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją; 

58.5. priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus 

teikiamais, klausimais. 

59. Mokyklos tėvų komitetas yra vaikų tėvų (globėjų) savivaldos institucija. Į 

Mokyklos tėvų komitetą ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupių tėvai (globėjai) 

deleguoja po 1 asmenį.  

60. Mokyklos tėvų komiteto funkcijos: 

60.1. padeda organizuoti vaikų renginius, išvykas, kurti edukacines aplinkas; 

60.2. inicijuoja paramos Mokyklai teikimą, analizuoja Mokyklos lėšų panaudojimo 

tikslingumą; 

60.3. teikia siūlymus Mokyklos tarybai ir Mokyklos direktoriui ugdymo proceso 

organizavimo, ugdymo kokybės gerinimo, saugumo, maitinimo užtikrinimo klausimais. 

61. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenės nariai gali 

burtis į įvairių interesų grupių (pedagogų, tėvų (globėjų)) asociacijas, organizacijas, sąjungas, 

vykdančias jų veiklos nuostatuose (įstatuose) numatytus uždavinius ir funkcijas. 

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR 

ATESTACIJA 

 

62. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

63. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 
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64. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo 

pagalbos specialistai kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatyta tvarka. 

65. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojų, specialistų, mokytojų ir darbuotojų  veiklos 

vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo 

ir sporto ministro ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

66. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai atestuojasi Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

67. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja 

juo pagal įstatymus ir Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka. 

68. Mokyklos lėšos:  

68.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos 

lėšos ir Palangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal asignavimų valdytojo 

patvirtintas sąmatas; 

68.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais 

būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

68.3. pajamos už teikiamas paslaugas; 

68.4. gaunamos pajamos už patalpų nuomą; 

68.5. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 
69. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 

70. Mokykla yra paramos gavėja. 

71. Mokykla yra asignavimų valdytojas. Finansines operacijas vykdo Mokyklos vyriausiasis buhalteris. 

Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka. 

72. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir Palangos miesto savivaldybės 

kontrolės ir audito tarnyba. 

73. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. 

Valstybinę Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.  

74. Mokyklos vidaus auditą vykdo Palangos miesto savivaldybės administracijos  Centralizuotas vidaus 

audito skyrius.  

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

75. Mokykla turi interneto svetainę, kurioje skelbiami vieši pranešimai ir informacija 

visuomenei apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka. 

76. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus, suderintus su Mokyklos taryba, 

tvirtina Palangos miesto savivaldybės taryba.  

77. Mokyklos Nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos 

tarybos, Palangos miesto savivaldybės tarybos ar Savivaldybės administracijos direktoriaus 

iniciatyva. 

78. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Palangos miesto 

savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

79. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre civilinio kodekso ir Juridinių 

asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.  

 

_____________________________ 
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