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ENOS YAIKU LOPSELTO - nAnZnr,rO ,'GANDRELTS" NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Utenos vaikq lopSelio - darLelio ,,Gandrelis" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Utenos vaikrtr lop5elio - darZelio ,,Gandrelis" (toliau - Mokykla) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Mokyklos grupg,

pagrinding paskirti, ugdymo ka1b4, veiklos teisini pagrind4, sriti, ru5is, tikslus, uZdavinius,
funkcijas, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4, atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4, finansines

veiklos kontrolE ir Mokyklos veiklos prieLlur4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas - Utenos vaikq lop5elis - darZelis ,,Gandrelis", trumpasis

pavadinimas - vaikq lop5elis - darZelis ,,Gandrelis". Mokykla lregistruota Juridiniq asmenq registre,

kodas 190181252.
3. Mokyklos isteigimo data- 1973 m.
4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes

!staiga.
5. Mokyklos savininkas - Utenos rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybe), identifikavimo

kodas - 111101877, adresas - Utena, Utenio a. 4.

6. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Savivaldybes taryba.

7. Savivaldybes tarybos kompetencija:
7.1. tvirtina Mokyklos Nuostatus;
7.2. nustato vaikq priemimo i Mokykl4 tvarkq;
7 .3 . pritarra Mokyklos ikimokyklinio ugdymo pro gramai ;

7.4. skiria i pareigas ir i5 jq atleidLia Mokyklos direktoriq;
7.5. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.6. prrimasprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
1.7. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.8. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose teises

aktuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
8. Mokyklos buveine - Utena, YarLganto g. 38.

9. Mokyklos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lopSelis-darZelis.

1 1. Mokymo kalba - lietuviq.
12. Mokykla vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo ir specialiqjq ugdymosi

poreikiq turintiems vaikams pritaikyas ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programas.

13. Mokykla yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Mokyklos pavadinimu,

atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4.
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14. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAT,ALDAVINIAI, FUNKCIJOS

15. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
16. Mokyklos Svietimo veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos rt5iq klasifikatoriq (EVRK 2

red.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio
direkloriaus 2007 m. spalio 31 d. Nr. Df-226 ,,Del Ekonomines veiklos rii5iq klasifikatoriaus
patvirtinimo":

16.1. pagrindine veiklos ruSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
16.2. kitos Svietimo veiklos rD5ys:
16.2.I. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2.2. kultUrinis Svietimas, kodas 85.52;
16.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

' 16.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
16.3.2. pastatq remontas, restauravimas ir rekonstravimas, kodas 41.20.20;
16.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
| 6.3 .4. kra5tovaizdZio tvarkymas, kodas 8 1 . 3 0;
16.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
17. Mokyklos veiklos tikslai:
17.1. teikiant ikimokyklini ugdym4, padeti vaikui tenkinti prigimtinius kult0ros, etninius,

socialinius ir paZintinius poreikius;
17.2. teikiant prieSmokyklini ugdym4, per vienerius mokslo metus padeti vaikui pasirengti

pradinio ugdymo pakopai, laiduojant vaiko asmenybes skleidim4si pagal bendrosiose programose
numatytas ugdyti kompetencijas (socialing, paZinimo, komunikavimo, mening, sveikatos).

18. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym?;
18.2. uZtikrinti vaikq saugum? ir socializacijos tgstinumq tarp visrtr svarbiausiq ugdymo(si)

grandZiq - ugdymo Seimoje, ikimokyklinio ugdymo ir priesmokyklinio ugdymo grupese;
18.3. ugdyti vaikus, turindius specialiqjq ugdymosi poreikiq, pripaZistant ir .pletojant jq

gebejimus ir galias;

-18.4. ugdyti vaikq savaranki5kum4, iniciatyvum4, atskleisti jq gebejimus ir puoseleti
individualybg.

1 9. Mokyklos pagrindines funkcijos:
19.1. organizuoja ugdym4 pagal ikimokyklinio, priesmokyklinio ir neformaliojo vaikq

Svietimo programas;
19.2. sistemingai atnaujina ugdymo turini vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro patvirtintu ikimokyklinio ugdymo programq kriterijq apra5u, Mokyklos
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programomis atsiZvelgdama i vaikq poreikius ir interesus'

19.3. rengia ir igyvendina Mokyklos individuali4 sveikatos stiprinimo bei kitas programas;
19.4. organizuojaprie5mokyklinio ugdymo grupiq veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;
19.5. teikia informacing, socialing, pedagoging, speciali4j4 pedagoging pagalbqvaikui;
19.6. atlieka sociokultririnio centro funkcijas, pledia socialines vaiko ugdymo(si) aplinkas;
19.7. kuria esteti5k4, saugi4 ugdymo(si) aplink4;
1 9.8. organi zuoja vaikq maitinim4;
1 9.9. sudaro s4lygas darbuotoj q profesiniam tobulej imui;
19.10. atlieka vidini Mokyklos isivertinim4, planuoja ir vykdo mokytojq atestacij4;
19.11. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq numat5rtarrarka;
19.12. priima savanorius ir studentus praktikai atlikti teises aktq nustaqrta tvarka;
19.13. dalyvauja programose, projektuose, kuriq realizavimas padeda stiprinti Mokyklos

materialing bazg, intelektualinius resursus;
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19.I4. dalyvauja ir organizuoja konkursus, renginius, siekiandius vaikq integracijos ir
socializacijos, kurybiniq gebejimq vystymo;

19.15. sudaro vaikams galimybes atskleisti gebejimus neformaliojo vaikq Svietimo veikloje
teises aktq nustatyta tvarka;

19.16. vykdo kitas istatyrnuose ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PARE,IGOS

20. Mokykla, iglwendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

20.1. pasirinkti ugdymo ir ugdymosi metodus ir veiklos bUdus;
20.2.kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
20.3. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
20.4.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.5. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti Salies ir

tarptautinius proj ektus ;. 20.6. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
2}.7.naudotis kitomis teisemis, kurios neprieStarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir

kitiems teises aktams.
21. Mokyklos pareigos:
2l.l.vztikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
21.2. vltikrinti kokybi5k4 Svietimo programrl r,ykdym4;
21.3. teikti Svietimo pagalb4;
2l .4. vltikrinti atvirum4 vietos bendruomenei;
21.5. ultikrinti ugdymo(si) sutardiq sudarym4 ir sutartq lsipareigojimq vykdym4;
21.6. sudaryti higienos nonnas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV SKYRIUS
MOI(YKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklo s veiklo s or gatizav imo tei sini s pagrindas :

22.1. Mokyklos strateginis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir
Savivaldybes administracijos direktorius arjo igaliotas asmuo, patvirtintas Mokyklos direktoriaus;

"22.2. Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba, suderintas su
Savivaldybes administracija, patvirtintas Mokyklos direktoriaus;

22.3.Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programa, kuriai yra pritarusi Savivaldybes taryba,
patvirtinta Mokyklos direktoriaus;

22.4.bendroji prie5mokyklinio ugdyrno programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro.

23. Mokyklai vadovauja direktorius (toliau - Direktorius). Direktoriq konkurso btdu i
pareigas skiria arba atleidLia i3 jq Savivaldybes taryba teises aktq nustatyta tvarka. Direlcorius
tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybes tarybai.

24. Direktorius:
24.I. oryanizuoja Mokyklos darb4, kad bUtq lgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
24.2. ultikrina, kad bUtrl laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;
24.3.tvirtina Mokyklos vidaus struktur4, darbuotojq pareigybiq sEraS4, nevir5ijant nustat5rto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
24.4. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomyb€s istatyma

teikiami ataskaiq rinkiniai ir statistines ataskaitos butq teisingi;
24.5.vllikrrna racionalq ir taupq le5q ir turto naudojim4, veiksming4 Mokyklos vidaus

kontroles sistemos suktrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
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24.6. vadovufia \Io\*lm strateginio veiklos plano, metinio veiklos plano ir Svietimo
programq rengimui- jrs trirtim- r-adovauja jq vykdymui;

24.7. nuszytztrda skiria r atleidZia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;
24.8. atsako d Ei* aktuose nurodytos informacijos skelbim4, demokratini Mokyklos

valdym4, uztikrina benMiavimu gristus santykius, mokyojo etikos nonnq laikym4si, skaidriai
priimamus sprendimus. |rdrmenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo
profesin! tobulejim$

24.9. sudno Mobtlos raiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;
24.10. uZikrim- prittr ir atsako uL gerE ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros

priemoniq vykdym4 MoStloje:
24.I1. atsako d s-efta saug+ uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto ir prievartos aprai5koms

ir Zalingiems iproEims dink+
24.12. supaindim Mo\iklos bendruomeng su teises aktais, reglamentuojandiais vaiko teises;
24.l3.organiaoja pa5aliniq asmenq patekimo i Mokyklos teritorij4 apskait4 ir tai

kontroliuoj4 organiznlaMo\*los teritorijos ir jos prieigq stebejim4, informuoja teritoring policijos
istaig4 apie Zinomus a itui*mus smurto, prievartos, vie5osios tvarkos ir kitq paZeidimq atvejus;

24.14. bendradabiaqia zu pagalb4 vaikui, mokyojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis,
Savivaldybes adminishacijos stnrkturiniais padaliniais, teritorine policijos istaiga, socialiniq paslaugq
ir sveikatos istaigomis. Savivatdybes administracijos vaiko gerov6s komisija ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisirl esaugos srityje;

24.15. arralizuojs Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsako uZ Mokyklos veiklos
rezultatus;

24.16. r'adovardamasi Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka priima vaikus, komplektuoja ir
formuoja vaikq grrpes" sudaro ugdymo ir ugdymo(si) sutartis su tdvais (lteviais, globejais);

24-17- nustato Direktoriaus pavaduotojui ugdymui veiklos sritis;
24.18. tvirtina Mokyklos darbo tvarkos ir vidaus tvarkos taisykles, nustato bendruomends

nariq elgesio ir etikos normas;
24.19- teis€s aktq nustat5rta tvarka sudaro darbo grupes, komisijas, leidLia isakymus ir

kontroliuoj a jq vykdomE
24.20. organizuoja Mokyklos dokumentq valdym4 ir saugojim4 teises aktq nustatyta tvarka;
24.21. atstovauja Mokyklai kitose institucijose, Mokyklos vardu sudaro sutartis;
24.22. inicij uoj a Mokyklos savivaldos institucij q veikl4;
24.23. atlieka kitas funkcijas, nustat5rtas Direktoriaus pareigybes apra5yme ir kituose teises

aktuose.

^25.U2 Siq Nuostatq 24 punkte iSvardintq funkcijq nevykdym4 ar netinkam4 vykdym4
Direktoriui gali btiti taikoma drausmine ar kitokia atsakomybe teises aktq nustatyta tvarka.

26.Laikinai Direktoriui nesant Mokykloje (atostogq ar komandiruodiq metu, sergant ir kitais
atvejais) jo funkcijas atlieka Direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

27. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokyojq metodine grupe.
Dalyvavimas metodines grupes veikloje mokytojams yra privalomas.

28. Mokytojq metodinei grupei vadovauja pirmininkas, turintis ne Zemesng kaip vyresniojo
mokytojo kategorij4, kuri renka grupes nariai atviru balsavimu balsq dauguma. Mokytojq metodines
grupes veikl4 koordinuoj a Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

29. Mokytojq metodines grupes susirinkimai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti.
Mokytojq metodines grupes pasitarimus susirinkimus kviedia pirmininkas.

30. Mokytojq metodines grupes kompetencija:
30.1. planuoja ir organizuoja savo veikl4;
30.2. analintoja vaikq ugdymo rezultatus, atsako uZ ugdymo priemoniq parinkim4 ugdymo

kokybei gerinti;
30. 3. mpinasi mokytoj q kvalifi kacij os tobulinimu;
30.4. dalyvauja ir teikia pasiDlymus rengiant ikimokyklinio ugdymo ir kitas programas;
30.5. teikia sitilymus Direktoriui ugdymo proceso tobulinimo klausimais;
30.6. dalinasi gerqja darbo patirtimi, bendradarbiauja su kitq ikimokyklinio ugdymo lstaigU

mokytojq metoding veikl4 organizuoj andiomis institucij omis.



V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

31. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija
telkianti Mokyklos bendruomeng demokratiniam valdymui, padedanti sprgsti Mokyklai aktualius
klausimus, atstovauja mokytojams, tevams (iteviams, globejams) (toliau- tevai), nepedagoginiam
personalui ir vietos bendruomenei.

32. Taryb4 sudaro trys vaikq telrl atstovai, trys mokytojq atstovai, trys nepedagoginio
personalo atstovai ir vienas vietos bendruomenes atstovas. Taryba renkama dvejiems metams.

33. I Taryb4 atstovus renka:
33.1. vaikq tdvus - Mokyklos vaikq tevq komiteto susirinkime atviru balsavimu,

dalyvauj andiq balsq dauguma;
33.2. mokyojus - Mokyklos mokytojq tarybos posedyje atviru balsavimu, dalyvaujandiq

balsq dauguma;
33.3. nepedagoginio personalo atstolrrs - Mokyklos nepedagoginio personalo susirinkime

atviru balsavimu, dalyvauj andiq balsq dauguma;
33.4. vietos bendruomenes atstov4 deleguoja Utenos miesto seniunijos senirlnaidiq sueiga.
34. Tarybos posedZiai kviediami pirmininko iniciatyva ne rediau kaip du kartus per metus.

Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje
atviru balsavimu dalyvaujandiq balsq dauguma. Tarybos pirminink4 renka Tarybos nariai atviru

v balsavimu balsq dauguma.
35. Taryba pagal savo kompetencij4 turi teisg gauti i5 Direktoriaus informacij4 apie Mokyklos

veikl4.
36. Tarybos kompetencija:
36.1. teikia sillymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir j,+ igyvendinimo

priemoniq;
36.2. priima sprendimus del pritarimo Mokyklos Nuostatams ir jq pakeitimams, strateginiam

ir metiniam veiklos planams ir kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems Direktoriaus;

36.3. renka atstor,.us i mokyojq atestacijos ir vie5o konkurso
komisijas, i5sako nuomong Direktoriui ar Direktoriaus pavaduotojui

36.4. svarsto Mokyklos veiklos, finansavimo klausimus

laisvai Direktoriaus vietai uZimti
ugdymui atestuoj antis ;

ir pagal kompetencij4 priima
sprendimus;

36.5. i5klauso
del Mokyklos veiklos

36.6. svarsto
si[lymus Direktoriui;

36.7. telkia sifilymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygr+
sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

36.8. bendradarbiauja su kitomis Mokyklos savivaldos institucijomis, keidiasi darbo patirtimi,
organizuoja bendrus renginius, rengia proj ektus;

36.9. svarsto kitus Direktoriaus teikiamus klausimus.
37. Taryba uZ savo veikl4, kart4 per metus, atsiskaito Mokyklos bendruomenes nariams.
38. Mokytojq taryba nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems vaikq ugdymo klausimams sprgsti.
39. Mokytojq taryb4 sudaro Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi dirbantys

mokyojai, sveikatos prieZitiros ir Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvaujantys asmenys. I posedZius gali blti kviediami kiq Mokyklos savivaldos institucijq
atstovai.

40. Mo$tojq tarybai vadovauja Direktorius.
41. Mokytojq tarybos posedZius kviedia Direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja

ne maZiau kaip du treddaliai mokyojq. Nutarimai priimami atviru balsavimu balsq dauguma.

Direkloriaus teikiam4 metines veiklos ataskait4 ir teikia sillymus Direktoriui
tobulinimo;

bendruomenes nariq ar Mokyklos savivaldos institucijq iniciatyvas ir teikia

v



42. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq r-aldrmo
taisykles tvarko mokytojq tarybos sekretorius, renkamas vieneriems metams atviru balsavimu balsu
dauguma.

43. Moky.tojq tarybos kompetencija:
43.I. analizuoja ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programq igyvendinimo. r-aiku

brandumo mokyklai, vaikq sveikatos, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos klausimus;
43.2. aptaria Mokyklos strategini ir metini veiklos planus;
43.3. rerka Mokyklos atestacijos komisijos narius atviru balsavimu balsq dauguma;
43.4. svarsto ir priima nutarimus teises aktq numatytais ir Direktoriaus teikiamais klausimais:
43.5. renka atstovus i Taryb4;
43.6. kuria ir sistemingai atnaujina ugdymo turini, atsiZvelgdama i Mokyklai keliamus tikslus.

besikeidiandios socialines ir kulturines aplinkos lemiamus visuomends poreikius, vietos ir Mokyklos
bendruomenes reikmes, vaikq turim4 patirti, ugdymo poreikius ir interesus.

44. Vaikr4 grupes telq susirinkime vieneriems metams atviru balsavimu balsq dauguma
renkamas grupes vaikq tevq 3 nariq komitetas (toliau - Grupes komitetas). Susirinkimas yra teisetas-
jei jame dalyvauja daugiau nei puse Grupes komiteto nariq.

45. Grupes komiteto kompetencija:
' 45.I. su grupes mokyojais aptaria vaikq ugdymo, saugumo, maitinimo, lankomumo ir kitus

klausimus;
45.2. padeda organizuoti renginius, kurti edukacing aplink4;
45.3. talkina grupes mokyojams sprendZiant vaikq elgesio problemas.
46. Grupiq komitetai sudaro Mokyklos vaikq tevq komitet4 (toliau - Komitetas).
47 . Komiteto susirinkim4 Saukia Direktorius ne rediau kaip kart4 per metus. Susirinkimas )Ta

teisetas, jeigu dalyvauja daugiau kaip puse Komiteto nariq. Sprendimai priimami atviru balsavimu-
dalyvauj andiq balsq dauguma.

48. Komiteto kompetencija:
48.1. teikia siulymus Direktoriui ir Mokyklos savivaldos institucijoms del ugdymo ko$-bes

gerinimo;
48.2. aptaria vaikq ugdymo organizavimo klausimus;
48.3. renka atstovus i Taryb4;
48.4. atstovauja vaikq ir tevq interesus.
49. Mokyklos nepedagoginiq darbuotojq susirinkim4 Saukia Direktorius ne rediau kaip kart4

per metus. Susirinkimas yra teisetas, kai jame dalyvauja daugiau kaip puse Mokyklos nepedagoginiq
darbuotojq. Sprendimai priimami atviru balsavimu, dalyvaujandiq balsq dauguma.

- 50. Mokyklos nepedagoginiq darbuotojq susirinkimo kompetencija:
50.1. teikia sifll]nnus del Mokyklos darbo ir fikines veiklos tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo

sqlygq sudarymo;
50.2. talkina Direktoriui formuojant Mokyklos materialinius ir finansinius iSteklius:
50.3. renka atstovus i Taryb4.
51. Mokykloje gali buti kuriamos kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali

burtis i ivairiq interesq grupiq (mokytojq, tevq) asociacijas, organizacijas, sEjungas, lykdandias j.l
veiklos nuostatuose numatytus uZdavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

52. Darbuotojai i darb4 priimami ir atleidZiami i5 darbo Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

53. Mokyklos darbuotojams uL darbq mokama Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

54. Mokyklos Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir
kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMo TVARKA, FINA\Sr\-ES \TIKLoS

KoNTRoLE rR MoKyKLos vEIKLos pnnZrL-R{

55. Mokykla valdo, naudoja ir disponuoja Savivaldybes tarybos patikejimo teise prerduotq
Savivaldybes turt4 Lietuvos Respublikos istatymrl ir Savivaldybes tarybos nustatlra n arka.

56. Mokyklos le5os:
56.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir

Savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
56.2. pajamos, gautos uZ teikiamas mokamas paslaugas;
56.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais

perduotos ldSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
56.4. kitos teisetu bDdu igytos le5os.
57. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
58. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitoml-bg n.arko Lierur-os

Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos Respublikos vie5ojo sekroriaus atskaitom]-bes
lstatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

59. Mokyklos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole. Mokvklos
veiklos ir i5ores finansini auditE atlieka Savivaldybes kontrolierius. Vidaus auditas atliekamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audrt4
reglamentuoj andiais teises aktais.

60. Mokyklos veiklos prieLiur1 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija teises akt l
nustaty'ta tvarka, prireikus pasitelkdama isorinius vertintoius.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6l.Informacija apie Mokyklos veikl4 ir vie5i prane5imai, kuriuos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises aktais reikia paskelbti vie5ai, skelbiami Mokyklos interneto svetaineje
(www. gandrelis. utena. lm. lt)

62. Nuostatai keidiami Savivaldybes tarybos, Tarybos arba Direktoriaus iniciatyva. Pakeistus
Nuostatus, pritarus Tarybai, tvirtina Savivaldybes taryba, pasiraso Savivaldybes tarybos igaliotas
asmuo. Pakeisti Nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq asmenq registre dienos.

63. Mokykla reorganizuojarna, pertvarkoma, vykdoma Mokyklos itrukturos pertvarka ar
likviduojama Savivaldybes tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises
aktq nristatl4atvarka. Sprendimas deiMokyklos reorganizaimo,pertvarkymo,'vykdomos Motyklos
struktlros pertvarkos ar likvidavimo skelbiamas vietos spaudoje, Savivaldybes ir Mokyklos interneto
svetaindse teises aktu nustatyta tvarka.
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