
即 GISRUOTA
JURIDNttASMEw REGISTRE

PA「VIRTINTA
SiauliЧ  miesto savivaldybё s tarybos

2020m.spalio l d.sprendilnu NL T-384

SIAULIv"DERMЁ S“ MoKYKLOS NUOSTATAI

ISKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

lo Siauli■ ,,Dermё s“ mokyklos nuostatai(tOliall― Nuostatai)reglamentuoia SiauliЧ

"Dellllё
s“ mokyklos(toliau_mokykla)teiSinc formも priklausomybQ,sa宙 ninkl,sa宙 ninko teises ir

pareigas igyVendillanこ il instituciil ir jOS kompetenciiQ,buveinQ,Inokyk10s grupQ,tip■ pagrindine
paskirt,mokymO kalbQ,mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo bidus,veiklos teisinl

pag五ndも sritis, rigis, tikslも  uZdavinius, funkciiaS, Vykdomas gvietimo progralnas, mokymosi
pasiekim■ lteisinimo dokumentll igdavimも mokyklos teises ir pareigas,veiklos organiza宙 ma ir
valdymも sa宙valdも darbuotoiЧ  priё miml l dal・bも jЧ darbo apmokttimO tVarkl ir atestac尊 も lёζЧ
ζalinius, ju naudoiimO tVarkQ ir inansinOs veiklos kontro19, mokyklos veiklos prieZiirも
reorganizavimo,likvidavimo ar pertvarkymo tval・ kQ.

2.Mokyklos oficialusis pavadinimas― SiauliЧ ,,Dermё s“ mokykla,trumpasis pavadinimas
―,,Dermё s“ mokyklao Mokykla iregiStruota Juridinill asmenu registre,kodas 190983811.

3。 Mokykla lstelgta 1965 m.balandZio 13 d.

4.Mokyklos teisinё  forma_biudZetinё  istaiga.

5。 Mokyklos p五 klausomybё ―sav市aldybeS mokykla.

6.Mokyklos savininkё ―Siaulill miesto sav市 aldybё,kodas lll109429,adresas:hsario 16-
osios g.62,LT-76295 Siauliai.

7.Mokyklos sa宙 ninko teises ir pareigas igyVendinanti instituctta―  Siauli■ miesto
sav市aldybё s(t01iau― sav市aldybё)taryba.

8.Sav市aldvbOs taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZedniЧ  istaigЧ iStatyme,kituose
Liettlvos Respublikos istatymuOse(t01iau_lStatymai)ir Nuostatuose jos kompetencttai priskirtus

klauslmus.

9.Mokyklos buveinё :Vytauto g.235,LT‐ 77178 Siauliai.

Siauh」 :0・

M°ttЦos ikimottHinio ugdymo sky五田s bwema v Kuこrko,g。 22,LT-77178

11.Mokyklos grupё ―bendroio ugdymO mokykla,ikimokykhnio ugdymO mokykla.
12.Mokyklos tipas― pagrindinё  mokykla,ikimokyklinio ugdymO mokykla.
13.Mokyklos PagrindinO paskirtis― pagrindinё s mokyklos tipo specialioii mokykla

kalbttimo ir kalbos sutikim■ turindems.mokiniams,kodas 31232120.Kita mokyklos paskirtis―
ikimokyklinio ugdymo gmpёs mokykla kalbttimo ir kalbos sutrikimu turintiems vaikams,kodas

31114120.

14.Mokymo kalba― lietu宙Ч。

15。 MbkymOsiformos― grupinio ir pavienio mokymosi.

116.MOkymO proceso organizavimo bidai― kasdie面s,savarankiζ kas.

17.Mokykla vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo,ind市 idualizuotas pradinio ir
pag五ndinio ugdymo, neformalioio vaikll ζ宙eum。, specialittЧ  ugdymOsi poreikiЧ vaikams
pritalkytas ikimokyklinio ir prieζ mokyklinio ugdymO programas.

18。 Mokykla igduoda mokymosi pasiekimus tteiSinanこ hs dokllmentus:pradinlo ir
pag五ndinio ugdymO pasiekimЧ ,mokymosi pasiekimt pradinio ir pagrindinio igsilavinimo
pa2ymttimuS;pazymttima baigusiems pagrindinio ugdymo(pag五 ndinio ugdymo indi宙 dualizuotos)

programos pirmttQ da11.

19。 Mokykla tu五 bendrabul.Bendrabuこ lo buveinё :Vytauto g。 235,LT‐ 77178 Siauliai.

20。 Mokykla yra viegasis juridinis asmuo,tllrintis antspaud■ atsiskaitomttl ir kitas sTkaitas

Lietuvos Respublikos iregiStruOtuose bankuose, atributikも  savo veilda grindzia Lietuvos
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Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe)

nutirimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MoKYKLoS VEIKLoS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAI, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMO S I PASIEKIMUS ITEISINAN( TT7 D OKUMENTV ISDAVIMAS

21. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas'

22. Mokyklos Svietimo veiklos rt5ys:

22.1. pagrindine veiklos r[5is - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

22.2. kitos Svietimo veiklos r[5Ys:

22.2.l,.ikimokyklinioamZiausvaikqugdymas,kodasB5'10'10;
22.2.2. prieSmokykiinio amZiaus vaikq ltgdymas, kodas 85.10.20;

22.2.3. pradinis ugdymas, kodas B5'20;

22.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas B5'51;

22.2.5. kultlrinis Svietimas, kodas 85.52;

22.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas B5'59;

22.2.7.Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas B5'60'

23. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

23.1. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55'90;

23.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56'29;

23.3. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo tllrto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
23.4. gydytojq specialistq veikla, kodas 86'22;

23.5. vidurinitjt medicinos personald paslaugq teikimas ligoniams ne ligoninese, kodas

86.90.10;
23.6. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas 88.90;

23.7. vaikq dienos prieZi[ros veikia, kodas BB'91'

24. Mokyklos veiklos tikslai:
24.1. tenkinti ikimokyklinio, prielmokyklinio ir mokyklinio amZiaus specialirlq poreikiq

mokiniq (vaikq) ugdymo(si), saviugdos poreikius, uZtikrinti mokiniq, turindiq kalbos ir kalbejimo

sutrikimq, kokYbi5kq ugdYmq;

Z+.2. pietotl'availnes, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti kiirybing4, atsakingE

pilieti, igijusl kompetenciir+, bUtinq sekmlngai socialinei integracijai ir mokymuisi vis4 gyvenim4'

25. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

25.1. uZtikrinti kokybi5kq ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo

programq vykdymq;
2i.i. sudaryti s4lygas mokiniams (vaikams) nuolat tenkinti paZinimo ir saviraiSkos

poreikius;
25.3. teikti mokiniams (vaikams) Svietimo pagalb4;

2S.4. uZtikripti sveikq, saugiq, uZkertandiq keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems

iprodiams aplinkq;
25.5. teikti kvaiifikuot4 specialistq pagalbq mokiniams (vaikams), turintiems kalbos ir

kalbdjimo sutikimq.
26. Vykdydama pavestus uZdavinius, mokykla:

26.1. vadovaudimasi 5vietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama i vietos ir mokyklos bendruomenes reikmes, konkredius mokiniq
^(uuii.rD 

ugdymo(si) poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos, mokiniq pasiekimq ir paZangos

vertinimo ugdymo p*..r. informacij4 pasiekimq tyrimq, mokyklos veiklos isivertinimo ir ijorinio

vertinimo duomenis, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinl;

26.2. rengia pagrindinio ugdymo antrosioi dalies programas papildandius ir mokiniq

poreikius tenkinaidiui 5q p.og.umq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo plogramas;

26.3. organizuoja *of,iniq mokym4si pagal visas mokykloje igyvendinamas programas

taikydama Nuostatuose apibreZtas mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo bfldus;
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26.4. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimE 5vietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

26.5. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
26.6. atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirminl ivertinimq, organizuoja

mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymq Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

26.7. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinaniioms mokiniq
dorovinl, tautini, pilietinl sEmoningum6 patriotizmE, daugiakuituriSkumq, puoselejandioms
kultlrinq ir socialinq brandq, padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

26.8. teikia informacinq, psichologinq, socialinq pedagoginq, specialiqjq pedagoginq,

specialiqjq pagalbq, uZtikrina mokiniq sveikatos prieZiurq, profesini orientavimE, vaiko minimalios
prieZilros priemones teises aktq nustatyta tvarka;

26.9. organizuoja tevq (globejq, r[pintojq) pageidavimu jq apmokamas papildomas
paslaugas (klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

26.10. sudaro sqlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacijE;
26.11,. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, saugia

mokymosi ir darbo aplink4;
26.L2. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamq materialinq bazq,

vadovaudamasi Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teis6s aktais;
26.I3. organizuoja mokiniq (vaikq) maitinimE mokykloje;
26.I4. organizuoja bendrabutyje gyvenaniiq mokiniq ir pailgintos dienos grupiq veiklq;
26.15. vieSai skelbia informacijq apie mokyklos veiklq;
26.16. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
27. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus lteisinantys dokumentai Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYI(LOS TEISES IR PAREIGOS

28. Mokykla, [gyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisq:

28.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybiSk4
ugdym4(si);

28.2. bendradarbiauti su savo veiklai [takos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
28.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
28.4. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta warka vykdyti 5alies ir tarptautinius

5vietimo projektus;
28.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis I asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
28.6. gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta warka;
28.7. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais

awejais, kai lietuvos Respublikos 5vietimo istatymo ir kitq [statymq nustatyta tvarka jq nenustato

Vyriausybe arba Savivaldybes taryba;
28.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
29. Mokykla privalo uZtikrinti geros kokybes 5vietimq, awirumQ vietos bendruomenei,

sudaryti mokiniams higienos normas atitinkanEias ugdymosi sqlygas.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

30. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

30.1. mokyklos direktoriaus (toliau - direktorius) pawirtintE strategini veiklos planq, kuriam

yra pritarusios mokyklos taryba ir Siauliq miesto savivaldybes vykdomoji institucija (toliau -
Savivaldybes vykdomoji institucija) ar jos igaliotas asmuo;
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30.2. direktoriaus patvirtintE metini veiklos planq, kuriam 1.ra prirarusi mokyklos taryba;
30.3. direktoriaus patvirtintE mokyklos ugdymo plan4, kurii yra suderinras su mokyklos

taryba ir Savivaldybes vykdomqia institucija ar jos igaliotu asmeniu.
31. Mokyklai vadovauja dlrektorius, kuris i pareigas priimamas penkeriq metq kadencijai

vieSo konkurso b[du. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir Bendrojo ugdymo
mokyklos direktoriaus pareigybes apraSymas.

32. Sprendimq del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba atSaukimo iS jt1 priima
Savivaldybes meras.

33. Direktorius atlieka tokias funkcijas:
33.1. wirtina mokyklos vidaus struktfirq, mokyklos darbuotojq pareigybiq sqrasE teises aktq

nustatyta tvarka;
33.2. nustato mokyklos struktlriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojq ugdymui, mokyklos struktlriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
33.3. tvirtina mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnaujandiojo

personalo pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - Darto kodeksas)ir
kitq teises aktl+ nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo mokyklos darbuotojus, skatina juos,
skiria jiems drausmines nuobaudas;

33.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teises
aktrl nustatyta tvarka;

33.5. vadovaldamasis istatymais ir kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos taisykiese
nustato mokytojri, kitq ugdymo procese dalyvaujaniiq asmenq, aptarnaujandiojo personalo ir
ugdytiniq teises, pareigas ir atsakomybq;

33.6. suderines su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
33.7' sudaro ugdytiniams ir darbuotoJams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
33.8. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams

lgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklq materiilinius ir intelektinius i5teklius;
33.9. leidZia isakymus, rikrina, kaip jie vykdomi;
33.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
33.11. sudaro mokyklos vardu surartis mokyklos funkcijoms atlikti
33.12. organizuoja mokyklos dokumentq saugojimq ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
33.13' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turt4, lesasir jais disponuola;

rDpinasi intelektiniais, materialiniais, finanslniais, informaciniais istekliiis, uZtikrina jq -ptimilq
valdym4 ir naudojimq;

33.14. rfipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij6
mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybq atesruoris ir organizuoja jq atestacijE
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

33'15' inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarymE ir skatina jq veiklq;
33.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rlpinrojais), pagitUq mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, terirorinemir poti.ijor,"roiiitiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis lnititucilomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

33.17 . atsrovauj a mokyklai kitose insritucij ose;
33.18. dal[ savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams, struktlriniq padaliniq vadovams;
33.19' vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.
34. Direktorius atsako uZ tai, kad mokykloje butq laikomasi lstatymq ir kitq teises aktq, uZ

demokratini mokyklos valdymE, bendruomenes nariq informavimq, inior.rr.ijos apie mokyklos
veikl4 skelbimq, tinkamq funkcijq atlikimq, nustatytq tikslo ir uZdaviniq igyvendinint4 mokyklos
veiklos rezultatus, uZ gerq ir veiksmingq vaiko minimalios prieZir)ros priemoniq igyvendinimq.

35. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogq metodines grupes.
36. Metodines grupes planuoja ugdymo turini: aptaria mokiniq (vaikq) mokymosi

(ugdymosi) poreikius, individualizuoja, diferencijuoja, integruoja ir derina dalykq mokymo turini,



susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq mokomr[q dalykq planq rengimo priricipq ir tvarkos' parenka

vadovelius ir mokymo priemtnes, ivertina ,gdy-o procese mokiniq sukauptE paryrim4, susitaria

del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertin]mo bndq. Metodines grupes nariai konsultuojasi

tarpusavyje del pedagoginiq problemq sprendimo budq ir darbo metodikos, aptaria mokiniq elgesio'

lankomumo, mokymosi kr[viq optimalumo klausimus, daiijasi gerqia patirtimi' analizuoja

kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su mokyklos veiklos tikslais, bendradarbiauja su

kitq mokyklq metodinemii grupemis. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq isrinktas vadovas'

Meiodini[ grupirl veiklq kooidinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui'

37. Ugdymo tuiinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo ir pedagoginiq inovacijq

diegimo klausimais direktorius gali organlzuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq' kuriq

veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus'

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

38. Mokyklos taryba yra auk5diausioji mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba

telkia mokyklos mokiniq, mokytojr+, tevq (giobejq, rlpintojq) bendruomeng, vietos bendruomenq

demokratiniam mokyklos valdymri, pui.[, sprqsti mokyklai aktualius klausimus' atstovauti

teisetiems mokYklos interesams.

39. Mokyklos iaryba sudaroma ii mokykloie nedirbandiq mokiniq tevq (globejq, rlpintojq),

mokytojq, mokiniq ir vietos bendruomen., 
"ir,orq. 

Mokyklos tarybos nariq skaiiiq ir jos veiklos

kadencijos trukmq nustato direktorius'
40. I mokyklos tarybq lygiomis dalimis tevus (globejus, rflpintojus) deleguoja klasiq tevq

(globejq, rupintojq) komltetq'piri-,ininkq susirinkimas,'mokytojus - mokytojq taryba, B-10 klasiq

riokinius - mokiniq taryba, l- - 3 vietos bendruomenes atstovus - direktorius'

41. Mokyklo, i"ryto, posedZiai kviediami ne rediau kaip du karlus per metus' Posedis

teis.tas, jei jame dalyvau;a ne maziau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvaujandiuq balsq dauguma. Direktorius mokyklos tarybos posedZiuose gaii dalyvauti kviestinio

nario teisemis.
42. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas awiru balsavimu mokyklos tarybos

posedyje.
43. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas:

a3.1. teikia 
-r-iuty*u, 

del mokyklos sirateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
43.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, Nuostatams,

mokyklos darbo Warkos iaisyklemr, kitiu.i mokyklos veiklq reglamentuojantiems dokumentams'

teikianlielns direktoriaus;

43.3.teikia slulymus direktoriui dOl Nuostatq pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus

struktiiros tobulinimo ;

43,4' kolegialiai Svarsto mokyklos IeSq naudojimo klausimus;

43i5. i5klauso mokyklos metines ,r.iklo, ataskaitas ir teikia sillymus direktoriui d6l

mokyklos veiklos tobulinimo;
43.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia sprendimQ del ataskaitos

SavivaldYb6s tarybai;
43.7. teikia ,iuty*r, Savivaldyb6s tarybai dei mokyklos materialinio aprtipinimo, veiklos

tobulinimo;
43.8. svarsto mokytojq ir tevq (globejB mpintojq) savivaldos institucijq ar mokyklos

bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia sillymus direktoriui;

43.9. teikia ,.i6t#, del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokinirl- ugdymo ir darbo

sElygq sudarymo, ,uff.ir', iot uo;ant m"okyklos materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius;

43. 10. svarsto direktoriaus teikiamus klausimus'

44. Mokyklos tarybos nutarimai yra teis6ti, jei jie nepriestarauja teisos aktams'
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45. Mokyklos taryba ui savo veiklq vien4 kartq per metus atsiskaito mokyklos
bendruomenei.

46. Pedagogq taryba nuolat veikianti mok.vklos savivaldos institucija pedagogq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybes uZtikrinimo klausimams spresti. JE

sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai,
sveikatos prieZilros specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

47. Pedagogq tarybai vadovauja direktorius.
48. Pedagogrl tarybos posedZius Saukia direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja

du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq
dauguma.

49. Pedagogq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir direktoriaus
teikiamais klausimais.

50. Mokykloje nuolat veikia mokyklos mokiniq savivaldos institucija. Jos nariq skaidiq ir
jos veiklos kadencijos trukmq nustato direktorius. Mokiniq savivaldos institucijos nariai yra
renkami visuotiniame mokiniq susirinkime. Mokiniq savivaldos institucijai vadovauja savivaldos
institucijos nariq i5rinktas pirmininkas. Mokiniq savivaldos institucija inicijuoja ir padeda
organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia sillymq del
ugdymo proceso organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo programq pletros, socialines veiklos,
svarsto direktoriaus teikiamus klausimus.

51. Klases (grupes) mokiniq (vaikq) tevq (globejq, r[pintojq) savivaldq sudaro visq tos
klases (grupes) mokiniq (vaikq) tevai (globejai, rlpintojai). Klases (grupes) mokiniq (vaikq) tevq
(globejq, mpintojq) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo iSrinktas vadovas. Klasiq (grupiq)
mokiniq (vaikq) tevq (globejq, rlpintojq) iavivaldos institucija aptaria su klases (grupes) vadovu
klases (grupes) mokiniq (vaikq) lankomumo, elgesio ir paZangumo, saugumo, maitinimo,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klases (grupes) renginius, iSvykas,
kurti edukacinq aplinkq, vykdyti profesinl orientavimq, teikia sifilymus mokyklos tarybai ir
direktoriui.

52. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniams (vaikams) ir jq tevams (globejams, rlpintojams) aktualiais klausimais direktorius gali
organizuoti klasiq (grupiq) mokiniq (vaikq) ir mokiniq (vaikq) tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos
institucijq vadovq pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

53. Darbuotojai i darbq mokykloje priirnami ir atleidZiami i5 jo Darbo kodekso ir kitq teises
aktq nustatyta tvarka.

54. Mokyklos darbuotojams uZ darbq mokoma istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
55. Direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina

5vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
56. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla vertinama kasmet Svietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS BENDRABUEIO SUTEIKIMAS IR NAUDOJIMASIS JUO

57. Mokyklos bendrabutis mokiniams suteikiamas teises aktq nustatyta tvarka.
58. Mokyklos bendrabutis suteikiamas tevq (globejq, rupintojrD praSymu ne Siauliq mieste

gyvenantiems mokiniams. Ikimokyklinio amZiaus vaikai apgyvendinami mokyklos Ikimokyklinio
ugdymo skyriaus patalpose.
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59. Del apg\-\'endinimo mokvklos bendrabutyje sudaromos sutartys teises aktq nustatyta
tvarka.

60. Moklniq, gvvenandiq mokyklos bendrabutyje, maitinimas organizuojamas ir
apmokejimas uZ maitinimq nustatomas vadovaujantis 5vietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka.

61. Mokiniai naudojasi bendrabudiu teises aktq nustatyta tvarka. Bendrabutyje gyvenantys
mokiniai privalo laikytis tvarkos, nustatytos mokyklos darbo tvarkos taisyklese

VIII SKYRIUS
MOKYKLOS TURIAS, LEsOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

62. Mokykla patikejimo teise perduotE Savivaldybes turtE valdo, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

63. Mokyklos leSos:
63.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir 5io biudZeto leSos, skirtos pagal patvirtinras sEmatas;
63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenll dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos le5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu budu igytos leSos.

64. LeSos naudojamos teiies aktq nuitutytu tvarka.
65. Mokykla buhalterinq apskaitq organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
66. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
67. Mokyklos veiklos prieZilr4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iSoriniai vertintojai.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Mokykla turi interneto svetainQ, atitinkaniiq teises aktq nustatytus reikalavimus.
69. Mokyklos interneto svetaineje (http://www.logopedinem.lt) skelbiama informacija apie

mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes,
priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijq, svarbiausius isivertinimo ir iSorinio
vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kit4 vykdomq veiklE, vieSi
praneSimai ir informacija, kuri4 vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti vieSai.

70. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, wirtina
Savivaldybes taryba.

71. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, direktoriaus ar mokyklos tarybos
iniciatyva.

72. Mokykla registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
73. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar perwarkoma teises aktq nustatyta tvarka.
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