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ŠAKIŲ RAJONO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

NUOSTATAI 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja 

Šakių rajono Kidulių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, 

savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, 

pagrindinę ir kitas paskirtis, mokymo kalbą, mokymo formas ir mokymo proceso organizavimo 

būdus ir veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus 

įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, 

savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų 

naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo 

tvarką. 

2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Šakių rajono Kidulių pagrindinė mokykla. Mokykla 

įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190820942. Sutrumpintas pavadinimas – Kidulių 

pagrindinė mokykla. 

3. Kidulių, anksčiau vadinta Šiaudinės, mokykla įsteigta 1845 m. Pradžioje ji buvo 

parapijinė, o spaudos draudimo laikais pertvarkyta į valstybinę. Remiantis kai kuriais archyviniais 

šaltiniais, manoma, jog Šiaudinės mokykla buvo įkurta po Lietuvos padalijimo 1795 m. 1935 m. 

rugpjūčio 31 d. buvo atidaryta 4 komplektų pradžios mokykla, 1936-1937 m.m. atidarytas penktas 

pradžios mokyklos skyrius, o kitais metais mokykla buvo šešiametė. 1946 m. pradėjo veikti 

progimnazija ir keturklasė pradinė mokykla. 1954 m. rugsėjo 1 d. Kidulių septynmetė mokykla 

perorganizuota į vidurinę mokyklą. 2001 m. vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę mokyklą. 

2003 m. Žygėnų ir Bunikių pradinės mokyklos tapo Kidulių pagrindinės mokyklos skyriais. 2004 

m. Kidulių pagrindinės mokyklos skyriumi tapo Voverių pagrindinė mokykla. 2007 m. uždarytas 

Žygėnų pradinio ugdymo skyrius, 2009 m. - Bunikių pradinio ugdymo skyrius, 2010 m. - Voverių 

pagrindinio ugdymo skyrius. 2012 m. Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinė mokykla tapo 

Kidulių pagrindinės mokyklos skyriumi.  2021 m. rugpjūčio 31 d. uždarytas Kidulių pagrindinės 

mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pradinio ugdymo skyrius. 

4. Mokyklos teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 
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5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės mokykla. 

6. Mokyklos savininkė – Šakių rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė). Savininko teises ir 

pareigas įgyvendinanti institucija – Šakių rajono savivaldybės taryba. Šakių rajono savivaldybės 

tarybos kompetenciją įgyvendinti mokyklos savininko teises ir pareigas nustato Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos 

Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

7. Mokyklos buveinė – Nemuno g. 51, Kiduliai, Šakių rajono savivaldybė. 

8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 

9. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla. 

10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla, kodas 

31231100. 

11. Mokymo kalba – lietuvių kalba. 

12. Mokymosi formos: grupinio, pavienio. Pageidaujantiems sudaromos sąlygos atskirus 

dalykus mokytis savarankiškai. Ligos atveju, esant GKK pažymai – mokoma namuose. Esant 

bendruomenės susitarimui ar aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, 

vykdomas mokymas nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu. 

13. Mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, savarankiškas 

mokymas(is). 

14. Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, 

pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuota, pagrindinio ugdymo, pagrindinio ugdymo 

individualizuota, neformaliojo švietimo programos ir kitos programos, kurias vykdyti įpareigoja 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymai. 

15. Mokykla išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus: mokymosi 

pasiekimų, pradinio ugdymo pasiekimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų, pradinio išsilavinimo, 

pagrindinio išsilavinimo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimus. 

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos Respublikos herbu 

ir savo mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitų sąskaitų Lietuvos Respublikoje įregistruotuose 

bankuose, atributiką. Mokykla yra paramos gavėja. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos 

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko 

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

įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 

administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais. 
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II SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 

 

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas. 

18. Mokyklos veiklos rūšys vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, 

patvirtintu Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės: 

18.1. švietimo veiklos rūšys: 

18.1.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10; 

18.1.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20; 

18.1.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20; 

18.1.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10; 

18.1.5. kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 

18.1.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 

19. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, 

bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir 

savarankiškam gyvenimui. 

20. Mokyklos veiklos uždaviniai: 

20.1. teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, mokiniams - 

pradinį ir pagrindinį išsilavinimą; 

20.2. gerinti mokyklos įvaizdį puoselėjant tradicijas ir kultūrinę veiklą, kuriant jaukų 

mikroklimatą mokykloje; 

20.3. siekti kokybiško neformaliojo švietimo pagal mokinių pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius bei mokyklos galimybes; 

20.4. teikti mokiniams reikiamą pedagoginę, socialinę, specialiąją pagalbą ir užtikrinti 

sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką. 

21. Mokykla, įgyvendindama tikslus ir vykdydama jai pavestus uždavinius, vykdo šias 

funkcijas: 

21.1. konkretina ir individualizuoja formaliojo švietimo programas pagal Švietimo, mokslo 

ir sporto ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius 

ugdymo planus ir bendrąsias programas; 

21.2. inicijuoja švietimo programų pasirenkamųjų dalių variantus; 

21.3. rengia formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių lavinimosi poreikius 

tenkinančius šių programų modulius; 

21.4. sudaro neformaliojo švietimo programas; 
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21.5. pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 

21.6. dalyvauja mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimą; 

21.7. vykdo profesinį informavimą ir orientavimą; 

21.8. sudaro sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas; 

21.9. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, susiedama jį su bendruoju lavinimu; 

21.10. teikia psichologinę ir specialiąją pagalbą mokiniams, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka: 

21.10.1. organizuoja specialiųjų poreikių, socialinę atskirtį patiriančių asmenų ugdymą; 

21.10.2. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį vertinimą, skiria specialųjį 

ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka; 

21.11. vykdo psichologinių problemų prevenciją, vaiko minimalios priežiūros priemones; 

21.12. sudaro sąlygas profesiniam darbuotojų tobulėjimui, užtikrina sveiką, saugią 

mokymosi ir darbo aplinką; 

21.13. kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę; 

21.14. organizuoja mokinių maitinimą Šakių  rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; 

21.15. organizuoja mokinių pavėžėjimą Šakių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka; 

21.16. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą; 

21.17. išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo, 

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.  

22. Mokykla atlieka ir kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 

23. Už pažymėjimų išrašymą atsako mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas. 

24. Mokykla vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės 

švietimą. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

25. Mokykla, siekdama veiklos tikslo, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama 

jai priskirtas funkcijas, turi teisę: 

25.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus; 

25.2. parinkti mokymo proceso organizavimo būdus; 

25.3. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą; 

25.4. bendradarbiauti su mokyklos veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis; 

25.5. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 
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25.6. teikti investicijų projektų paraiškas Europos Sąjungos finansinei paramai gauti; 

25.7. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 

25.8. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka; 

25.9. sudaryti mokymo sutartis ir bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais. 

26. Mokykla turi ir kitų teisės aktų suteiktų teisių, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos 

įstatymams ir kitiems teisės aktams. 

27. Mokykla privalo užtikrinti: 

27.1. mokyklos tikslų, uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą; 

27.2. ugdymo programų vykdymą; 

27.3. atvirumą vietos bendruomenei; 

27.4. mokymo sutarčių sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą, geros kokybės 

švietimą; 

27.5. sąlygas įvairių poreikių mokinių ugdymui (-si) pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, 

pradinio ir pagrindinio ugdymo programas; 

27.6. sudaryti galimybes pagal polinkius ir gebėjimus rinktis pasirenkamuosius dalykus, 

neformaliojo švietimo programas; 

27.7. sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams 

ugdymo aplinką; 

27.8. viešą informacijos apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas, jų pasirinkimo galimybes, mokinių priėmimo į mokyklą sąlygas, mokytojų 

kvalifikaciją, mokyklos veiklos kokybės vertinimo rezultatus, pasiekimus, bendruomenės tradicijas 

skelbimą; 

28. kitų įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytų pareigų vykdymą. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 

29. Mokyklos veikla organizuojama pagal: 

29.1. direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi 

Mokyklos taryba ir kuris yra suderintas su Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo, 

kultūros ir sporto skyriumi; 

29.2. direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokyklos metinę veiklos programą, kuriai yra 

pritarusi Mokytojų taryba; 

29.3. direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su 

Mokyklos taryba ir Šakių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriumi; 
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29.4. direktoriaus įsakymu patvirtintą vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planą. 

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

metams skiria, sudaro darbo sutartį, atleidžia iš pareigų, nustato jo tarnybinį atlyginimą Šakių 

rajono savivaldybės meras Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius yra atskaitingas ir tiesiogiai 

pavaldus Šakių rajono savivaldybės tarybai. Kitus su darbo santykiais susijusius klausimus 

sprendžia, direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina Šakių rajono savivaldybės meras. Viešas 

konkursas Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teisės aktų nustatyta tvarka likus ne 

mažiau kaip 4 mėnesiams iki Mokyklos direktoriaus kadencijos pabaigos, išskyrus atvejus, kai 

Mokyklai direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkerių metų kadencijai. 

31. Mokyklos direktoriumi gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas 

vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimas, atitinkantis švietimo, mokslo ir sporto 

ministro nustatytus reikalavimus, arba, jeigu asmuo vienoje švietimo įstaigoje vadovo pareigas ėjo 

ne mažiau kaip 10 metų, jam prilygintas vertinimas švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 

tvarka. Asmuo priimamas į švietimo įstaigos vadovo pareigas švietimo, mokslo ir sporto ministro 

nustatyta tvarka, patikrinus jo kompetencijas atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

32. Pasibaigus Mokyklos direktoriaus penkerių metų kadencijai, jis gali būti skiriamas be 

konkurso antrajai penkerių metų kadencijai, jeigu jo metų veikla kiekvienais metais buvo vertinama 

labai gerai arba gerai. Pasibaigus Mokyklos direktoriaus kadencijai, jam sutikus, jo įgaliojimai 

pratęsiami, iki įvyks viešas konkursas Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti ir bus paskirtas 

Mokyklos direktorius. Mokyklos direktorius, baigęs penkerių metų kadenciją, turi teisę dalyvauti 

Mokyklos viešame konkurse Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. 

33. Direktorius vykdo ir atsako už šių funkcijų vykdymą: 

33.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų 

rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių 

įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui; 

33.2. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, inicijuoja Mokyklos veiklos 

įsivertinimo vykdymą ir atsako už Mokyklos veiklos rezultatus; 

33.3. tvirtina mokyklos struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas 

nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus; 

33.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius 

asmenis bei aptarnaujantį personalą, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareigybių 

aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas; 
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33.5. nustato Mokyklos darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientus, esant teisės aktų  

reikalavimams – suderina su darbuotojų atstovais, tvirtina darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, 

darbo tvarkos taisykles, atostogų, darbo grafikus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kitus vidaus 

tvarkomuosius dokumentus; 

33.6. aiškina Mokyklos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos 

įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui; 

33.7. organizuoja papildomo ugdymo planų rengimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio 

tėvams) galimybę pasirinkti papildomo ugdymo kryptį ir formas; 

33.8. vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus, Šakių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimus, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, mero 

potvarkius, kitų teisės aktų reikalavimus; 

33.9. kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų 

ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja  pedagoginę veiklą, ją nuolat tobulina; 

33.10. paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai 

dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą; 

33.11. rengia įstaigos vidaus darbo tvarką, įstaigos darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas 

įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir juos tvirtina; 

33.12. kaupia, valdo, sistemina, apibendrina informaciją ir rengia išvadas, planuoja 

Mokyklos veiklą; 

33.13. stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir 

teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo 

kvalifikaciją ir atestuotis; 

33.14. užtikrina, kad Mokykloje ir jos teritorijoje nebūtų rūkoma, vartojami alkoholiniai 

gėrimai, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, jais prekiaujama; 

33.15. ruošia Mokyklos vadovo veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos steigėjo pritarimui; 

33.16. organizuoja Mokyklos veiklos įsivertinimą, sudaro sąlygas išorinio veiklos  vertinimo 

(audito) atlikimui; 

33.17. rūpinasi Mokyklos intelektiniais ir materialiniais ištekliais, užtikrina vaikų saugą, 

saugą darbe, priešgaisrinę ir civilinę saugą; 

33.18. organizuoja Mokykloje savivaldos institucijų sukūrimą ir skatina jų veiklą; 

33.19. atlieka kitas Mokyklos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

kitų teisės aktų priskirtas funkcijas; 
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33.20. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo 

poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme; 

33.21. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo  nustatyta 

tvarka turi teisę kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės 

priežiūros priemonių vaikui skyrimo; 

33.22. kartu su buhalteriu sudaro metinę Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą; 

33.23. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;  

33.24. organizuoja įvairių švietimo projektų rengimą bei svarstymą ir teikia tvirtinti 

Mokyklos tarybai, esant reikalui – svarstyti Šakių rajono savivaldybės tarybai; 

33.25. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklą, ugdymo rezultatus; 

33.26. rūpinasi mokytojų bei kitų pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro 

sąlygas atestuotis; 

33.27. plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais); 

33.28. palaiko ryšius su rajono savivaldybės administracijos skyriais, kitomis mokyklomis, 

mokyklos rėmėjais, bendruomene, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis; 

33.29. rūpinasi Mokyklos ryšiais su kitomis švietimo, sporto, kultūros, mokslo įstaigomis; 

33.30. atstovauja Mokyklai kitose valstybės ir rajono savivaldybės institucijose, teismuose; 

33.31. nustatyta tvarka organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, 

nacionalinius ir tarptautinius mokinių raštingumo tyrimus; 

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

psichologinės pagalbos mokiniams teikimu; 

33.33. rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui, lavinimui bei darbui kūrimu, mokyklos 

tradicijomis ir jų tąsa, puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius; 

33.34. imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba vaikui, kurio atžvilgiu buvo taikytas 

smurtas, prievarta ir kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja pagal kompetenciją 

tarnybas; 

33.35. atsako už ugdymo, mokymo programų vykdymo, mokymo sutarčių sudarymo ir 

sutartų įsipareigojimų vykdymo užtikrinimą; 

33.36. atsako už prevencinių programų vykdymą; 

33.37. atsako už 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 bei žalingiems įpročiams aplinką, 

atvirumą vietos bendruomenei; 
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33.38. sudaro darbuotojams ir mokiniams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas 

visais su darbu susijusiais aspektais, organizuoja darbuotojų darbą vadovaudamasis darbuotojų 

saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimais; 

33.39. užtikrina  mokinių maitinimo organizavimą; 

33.40. organizuoja mokinių pavėžėjimą, atsako už mokyklos turimo transporto naudojimą;  

33.41. užtikrina informacijos paskleidimą visuomenei apie Mokykloje vykdomas formaliojo 

ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas 

paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos veiklos išorinio vertinimo rezultatus, 

Mokyklos bendruomenės tradicijas ir pasiekimus; 

33.42. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Mokyklos nuostatuose numatytas 

funkcijas, siekdamas įgyvendinti Mokyklai keliamus tikslus. 

34. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kuri vykdo ir atsako už 

šių funkcijų vykdymą:  

34.1. vadovauja ugdymo procesui mokykloje, atsako už kokybišką programų vykdymą; 

34.2. rengia, įgyvendina ir analizuoja bendrąsias ugdymo programas, inicijuoja 

individualias, specialiąsias ugdymo programas, projektus, temines savaites; 

34.3. tiria, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir jo pokyčius, vykdo mokyklos ugdomojo 

proceso priežiūrą, metodinės veiklos organizavimą mokykloje; 

34.4. organizuoja ugdymo planų, bendrųjų ir individualiųjų programų vykdymą, rengia 

ugdymo veiklos tvarkaraščius; 

34.5.teikia profesinę ir metodinę pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos 

veiklą reglamentuojantys dokumentai; 

34.6. stebi ugdymo procesą ir jį vertina; 

34.7. skatina pedagogus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauja ir organizuoja 

pedagogų atestaciją; 

34.8. vykdo vaiko teisės pažeidimų prevenciją ir informuoja suinteresuotas institucijas; 

34.9. organizuoja tėvų (globėjų) švietimą; 

34.10. koordinuoja mokyklos metodinę veiklą, kaupia metodinę literatūrą, švenčių 

scenarijus, projektus, renginių nuotraukas; 

34.11. kiekvieno pedagogo darbą organizuoja pagal jo specialybę, kvalifikaciją ir darbo 

patirtį; 

34.12. kontroliuoja pedagogų darbo drausmę ir reikalauja, kad darbuotojai laikytųsi darbo 

tvarkos taisyklių; 

34.13. prižiūri pedagogų darbo planų sudarymą, stebi, įvertina meistriškumą; 
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34.14. dalyvauja mokyklos strateginio plano, metų veiklos programos rengime, teikia 

pasiūlymus ruošiant nuostatus, darbo tvarkos taisykles ir kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, organizuoja projektų svarstymą ir derina su mokyklos  savivaldos institucijomis; 

34.15. rengia mokyklos mėnesio veiklos planą; 

34.16. kuria ir plėtoja mokyklos edukacinę aplinką; 

34.17. rūpinasi ugdymo priemonių įsigijimu, apskaita ir saugojimu. Atsako už tai, kad būtų 

sudarytos sąlygos vaiko fizinei, emocinei, dvasinei, dorinei, protinei brandai; 

34.18. inicijuoja ir koordinuoja mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; 

34.19. sudaro pedagogų mėnesinius darbo grafikus, rūpinasi pedagogų nekontaktinių  

(metodinių) valandų tinkamu panaudojimu; 

34.20. administruoja mokyklos mokinių ir pedagogų duomenų bazę, užtikrina teikiamų 

duomenų teisingumą; 

34.21. rūpinasi mokyklos kultūra ir įvaizdžio formavimu, palankiu mikroklimato kūrimu 

puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius; 

34.22. teikia mokyklos direktoriui siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo, 

mokytojų kvalifikacijos tobulinimo, mokyklos veiklos gerinimo; 

34.23. laikosi konfidencialios informacijos slaptumo. 

35. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams vykdo ir atsako už šių funkcijų vykdymą: 

35.1. paskirsto pavaldiems darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus; 

35.2. instruktuoja ir kontroliuoja kaip tiesiogiai pavaldūs darbuotojai laikosi saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, civilinės saugos reikalavimų; 

35.3. laikinai nušalina darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu yra neblaivus, apsvaigęs nuo 

sąmoningai panaudotų narkotikų ar toksinių medžiagų, už tą dieną nemokant jam darbo 

užmokesčio; 

35.4. informuoja darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus 

rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai; 

35.5. pastoviai vykdo mokyklos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, 

priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; 

35.6. organizuoja patalpų remontą, kontroliuoja jo eigą; 

35.7. organizuoja mokyklos aprūpinimą baldais, inventoriumi, organizacine technika, 

kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, kontroliuoja jų apsaugą ir savalaikį remontą; 

35.8. savalaikiai aprūpina tiesiogiai pavaldžius darbuotojus valymo ir higienos priemonėmis; 

35.9. kontroliuoja, kad gaunamos prekės – materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir 

standartus; 
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35.10. organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešąjį pirkimą; 

35.11. kontroliuoja mokyklos sudarytų sutarčių vykdymą; 

35.12. laiku ir teisingai užpildo ir pateikia buhalterinius dokumentus; 

35.13. praveda ir dalyvauja atliekant kasmetinę inventorizaciją, metinį panaudotų medžiagų 

inventoriaus nurašymą; 

35.14. rengia metinius ūkinės veiklos planus; 

35.15. kontroliuoja mokyklos patalpų apsaugą; 

35.16. griežtai laikosi konfidencialios informacijos slaptumo; 

35.17. laiku informuoja mokyklos direktorių apie nelaimingus atsitikimus, autoįvykius 

keliuose ir kitus pažeidimus, gaisrus bei užsidegimus, vagystes. 

36. Mokykloje mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti 

direktoriaus įsakymu sudaroma metodinė taryba. Jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui arba direktorius. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLOS SAVIVALDA 

 

37. Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti 

mokiniams, mokytojams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei:  

 37.1. Mokyklos taryba sudaroma iš 2 mokytojų, 2 moksleivių ir 7 tėvų (ar globėjų). 

Mokyklos tarybos veikloje gali dalyvauti vietos savivaldos atstovai; 

 37.2. į Mokyklos tarybą mokytojai renkami Mokytojų tarybos posėdyje, tėvai – bendrame 

klasių tėvų atstovų susirinkime, moksleiviai – Mokinių tarybos susirinkime. Į Mokyklos tarybą 

renkami 5-10 klasių moksleiviai; 

 37.3. rinkimai į Mokyklos tarybą vyksta remiantis demokratiniais rinkimų principais: 

slaptumu, visuotinumu, konkurencija, periodiškumu, aiškiu procedūros apibrėžtumu;  

 37.4. Mokyklos taryba sudaroma dviejų metų kadencijai.  Po dviejų metų Mokyklos tarybos 

nariai perrenkami slaptu balsavimu Mokyklos tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos narys gali būti 

renkamas ne daugiau nei dviem kadencijoms iš eilės. Nutrūkus Mokyklos tarybos nario 

įgaliojimams pirma laiko, Mokyklos taryba neperrenkama, bet į jos veiklą įtraukiamas kitas tą 

bendruomenės grupę atstovaujantis išrinktas narys. 

 37.5. Mokyklos tarybos pirmininką ir sekretorių renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius 

negali būti Mokyklos tarybos nariu. 

 37.6. Mokyklos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus. 

Mokyklos tarybos pirmininkas kviečia Mokyklos tarybos posėdžius. Posėdis yra teisėtas, jei jame 
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dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos tarybos 

nutarimus, kurie prieštarauja Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos 

direktorius prašo svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir Mokyklos 

direktorius; 

 37.7. be tarybos narių į posėdį gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję mokytojai, 

tėvai, bibliotekininkas, socialinis pedagogas ir kt.; 

 37.8.  Mokyklos taryba už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems Mokyklos bendruomenės 

nariams. 

 38. Mokyklos taryba tvirtina pagrindines darbo kryptis, aprobuoja Mokyklos veiklos 

programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, nustato ugdymo organizavimo tvarką: 

 38.1. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, moksleivių žinių ir gebėjimų vertinimo 

sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 

 38.2. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui vertinant darbuotojų darbo rezultatus, vertina 

Mokyklos vadovo metų veiklos ataskaitą ir sprendimą dėl direktoriaus įvertinimo pateikia Šakių 

rajono savivaldybės merui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta 

tvarka. 

 38.3. mokytojų tarybos teikimu sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus; 

 38.4. skiria atstovus į mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 

atestacijos komisiją ir viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją; 

 38.5. kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą, dalyvauja sudarant ūkinės – finansinės 

veiklos planą; 

 38.6. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

 39. Švietimo įstaigos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad 

tarybos priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems Mokyklos veiklą 

reglamentuojantiems teises aktams, siūlo Mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai 

atsisakius, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka. 

 40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos vadovybė, visi 

Mokykloje dirbantys mokytojai,  sveikatos priežiūros darbuotojai, psichologai, socialiniai, specialieji 

pedagogai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai: 

 40.1. mokytojų tarybos pirmininkas yra Mokyklos direktorius; 

 40.2. mokytojų tarybos posėdžius kviečia Mokyklos direktorius, posėdžiai šaukiami 

prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per trimestrą 
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(pusmetį). Prireikus gali būti sušauktas neeilinis pedagogų tarybos posėdis. Posėdžiai yra teisėti, jei 

juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančiųjų balsų dauguma; 

 40.3. į posėdžius gali būti kviečiami kitų savivaldos institucijų atstovai. 

41. Mokytojų taryba: 

 41.1. aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto vaikų ir 

mokinių ugdymo rezultatus, jų fiksavimą, informacijos panaudojimą, mokymosi formą 

pasirinkimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; 

 41.2. diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo planų, bendrųjų 

ugdymo programų įgyvendinimo ir bendrojo išsilavinimo standartų pasiekimo klausimus, 

pedagoginės veiklos praktinius klausimus, patvirtina ugdymo planų reikalavimus;  

 41.3. renka 2 atstovus į Mokyklos tarybą, 3 atstovus į pedagogų atestacijos komisiją; 

 41.4. kartu su Mokyklos socialiniais, specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros 

darbuotojais aptaria moksleivių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus . 

 42. Mokinių taryba – aukščiausia nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija: 

 42.1. Mokinių tarybos nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius: 

 42.2. į Mokinių tarybą (komitetą) gali įeiti po vieną 5-10 kl. moksleivį. Moksleiviai į 

tarybą (komitetą) renkami klasės susirinkimuose (slaptu arba atviru balsavimu) kiekvienų 

mokslo metų pradžioje. Mokinių tarybai vadovauja moksleivių išrinktas Mokinių tarybos 

pirmininkas; 

 42.3. Mokinių taryba: 

 42.3.1. svarsto ir, suderinusi su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokinių 

renginių planus; 

 42.3.2. koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, planuoja ir organizuoja 

mokinių popamokinę veiklą ir laisvalaikį; 

 42.3.3. rūpinasi drausmės ir tvarkos palaikymu Mokykloje;  

 42.3.4. svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos gynimo klausimus; 

 42.3.5. inicijuoja Mokyklos laikraščio (sienlaikraščio) leidybą.   

 43. Mokykloje veikia klasių (grupių) tėvų komitetai, kuriuos kiekvienų mokslo metų 

pradžioje klasės  mokinių (grupės vaikų) tėvai renka balsų  dauguma savo susirinkime. Į klasių 

(grupių) tėvų komitetus renkami 5 tėvai. Klasių (grupių) tėvų komitetai kartu su klasės 

(grupės) auklėtojais planuoja klasės (grupės) tėvų susirinkimus ir padeda klasės (grupės) 

auklėtojams spręsti iškilusias organizacines problemas. 
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 44. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodinė taryba. Ją sudaro 5 dalykų ar 

dalykų sričių metodinių grupių pirmininkai, turintys metodinės veiklos patirties, kuriai vadovauja 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Metodinė taryba veikia pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą 

metodinės tarybos darbo reglamentą. 

 

VI SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

IR ATESTACIJA 

 

45. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

46. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka.  

47. Metinį mokyklos darbo užmokesčio fondą tvirtina Šakių rajono savivaldybės taryba. 

48. Didžiausią leistiną mokyklos pareigybių skaičių ir sąrašą tvirtina Šakių rajono 

savivaldybės taryba. 

49. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai 

atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

50. Direktoriaus ir jo pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimas vykdomas Švietimo, mokslo 

ir sporto ministro nustatyta tvarka. 

 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

51. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą Šakių rajono savivaldybės turtą, naudoja jį ir 

disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka. 

52. Mokyklos lėšos: 

52.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šakių rajono savivaldybės biudžetui 

skirtos lėšos ir Šakių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas; 

52.2. pajamos už teikiamas mokamas paslaugas; 

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

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus; 

52.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 

53. Mokyklos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
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54. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

55. Mokyklos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Šakių rajono savivaldybės 

kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais. 

56. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija teisės aktų 

nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia išorinius vertintojus. 

57. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja mokyklos direktorius. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

58. Mokyklos nuostatus, jų keitimus, pildymus tvirtina Šakių rajono savivaldybės taryba. 

59. Mokyklos nuostatai rengiami, keičiami ir pildomi vadovaujantis Nuostatų, įstatų ar 

statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto 

ministro, savivaldybės tarybos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva, derinami su 

Mokyklos taryba. 

60. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka. 

61. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. 

62. Mokykla turi interneto svetainę www.kiduliumokykla.sakiai.lm.lt, atitinkančią teisės aktų 

nustatytus reikalavimus. Joje skelbiama informacija apie mokyklos veiklą. 

63. Vieši pranešimai apie mokyklos veiklą skelbiami Šakių rajono savivaldybės tinklalapyje, 

mokyklos interneto svetainėje bei VĮ Registro centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų 

vieši pranešimai“. 

______________ 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2021-05-24 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.V2-3) 

 


