
Įregistruota juridinių asmenų registre                                     PATVIRTINTA 

2009-01-22 d.                                                                       Jonavos rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                 2008 m. gruodžio  18  d. 

                                                          sprendimu Nr.1 TS- 267 

JONAVOS  PANERIO  PRADINĖS  MOKYKLOS 

N U O S T A T A I   

                                                                         

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokyklos pavadinimas  Jonavos Panerio pradinė mokykla.   

2. Mokyklos įsteigimo ir veiklos pradžia:  1994 m. rugsėjo mėn. 1 d. Jonavos rajono 

valdytojo potvarkiu 1993-12-01 Nr. 118. 

3. Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė – viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip 

biudžetinė įstaiga, turinti savo antspaudą, ir sąskaitą  banke. Mokykla priklauso Jonavos rajono 

savivaldybei. Identifikavimo kodas – 191674159.  

4. Mokyklos grupė: bendrojo lavinimo mokykla. 

5. Mokyklos tipas: pradinė mokykla. 

6. Mokyklos buveinė: Kauno g. 9, LT- 55181  Jonava. 

7. Mokymo kalba: lietuvių kalba.  

  8. Mokyklos steigėjas: Jonavos  rajono savivaldybės taryba, identifikavimo kodas – 

188612140. Adresas: Žeimių g.13, LT- 55158, Jonava.                                            

9. Mokymo forma: dieninė, pageidaujantiems sudaromos sąlygos mokytis savarankiškai, 

ligos (negalios) atveju – namuose. 

10. Pagrindinė veiklos sritis: švietimas.  

 11. Pagrindinė veiklos rūšys ir kodai pagal „Statistikos departamento prie Lietuvos 

Respublikos vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymą „Dėl ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatoriaus patvirtinimo“ 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226:  

11.1. priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20; 

11.2.  pradinis ugdymas, kodas 85.20., vykdant pradinio ugdymo programą.        

12. Mokykla išduoda Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinto pavyzdžio išsilavinimo 

pažymėjimus:   

  12.1. pradinio išsilavinimo (kodas 1001) - išduodamas mokiniui, baigusiam pradinio 

ugdymo programą; 

  12.2. pradinio ugdymo pasiekimų (kodas 1701) -  išduodamas mokiniui, baigusiam 

specialiąją pradinio ugdymo programą arba adaptuotą pradinio ugdymo programą.  

          13. Mokykla yra labdaros ir paramos gavėja. 

         14. Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko 

teisių konvencija,  Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymu,  kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

norminiais  teisės aktais, Lietuvos higienos norma HN 214998, „Bendrojo lavinimo mokyklos 

higienos normos ir taisyklės“, steigėjo ir jo institucijų teisės aktais, šiais nuostatais ir   Mokyklos 

darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais aktais.  

 

II. MOKYKLOS  TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

         15. Mokyklos tikslai: 

         15.1. ugdyti savarankišką, atsakingą, visą gyvenimą savo gebėjimus tobulinti pajėgų 

asmenį; 

15.2. sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui atskleisti interesus, saviraiškos poreikius, plėtoti 

savo gabumus ir gebėjimus; 

15.3. ugdyti mokymosi motyvaciją, skatinti poreikį įgyti pradinį išsilavinimą ir ruošti 

mokinius kitai mokymosi pakopai; 

            15.4. užtikrinti gyvybingą, artimą ir aktyvų bendradarbiavimą su švietimo įstaigų 

bendruomenės nariais; 
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            15.5. skiepyti pilietiškumo, doros, tolerancijos įgūdžius. 

16. Mokyklos uždaviniai: 

16.1. žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius,        

gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaryti galimybę imtis iniciatyvos ir atsakomybės; 

16.2. organizuoti priešmokyklinio ugdymo grupės darbą; 

16.3. teikti specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams; 

16.4. vykdyti rūkymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją; 

            16.5. atlikti vidaus auditą mokykloje; 

  16.6. plėtoti mokyklos bendradarbiavimą su socialiniais partneriais; 

16.7. ugdymo turinį orientuoti į mokinių vertybines nuostatas, gebėjimus, naujas 

kompetencijas; 

16.8. užtikrinant ugdymo turinio kaitą, plėtoti  mokytojo iniciatyvą ir novatoriškumą, siekti 

optimalių ugdymo rezultatų. 

17. Mokyklos funkcijos: 

17.1. formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį  pagal Švietimo ir mokslo ministerijos 

patvirtintus bendrojo lavinimo mokyklų bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius 

ugdymo planus ir patvirtintas Pradinio ugdymo bendrąsias programas, užtikrina ugdymo planų 

įgyvendinimą; 

17.2. teikia bendrąjį pradinį išsilavinimą ir priešmokyklinį ugdymą; 

17.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, laiduojančias 

psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą;  

17.4. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, integruodama jį su bendruoju lavinimu bei 

sudaro sąlygas mokinių raiškai; 

17.5. teikia specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, organizuoja 

specialiųjų poreikių ugdymą bendrosiose klasėse; 

17.6. organizuoja pailgintos dienos grupių darbą; 

17.7. atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės pageidavimus ir mokyklos galimybes, 

sudaro sąlygas  ankstyvajam užsienio kalbos mokymui(si); 

17.8. atlieka mokyklos vidaus auditą; 

17.9. plėtoja mokyklos,  kaip vietos bendruomenės kultūros židinio, veiklą; 

17.10. užtikrina interesantų ir svečių, apsilankančių mokykloje, kontrolę ir griežtai riboja 

pašalinių asmenų patekimą į mokyklą ir jos teritoriją;   

17.11. Švietimo mokslo ministerijos nustatyta tvarka organizuoja vaikų vasaros poilsio 

renginius ir kitų užimtumo programų vykdymą; 

17.12. vykdo rūkymo ir narkomanijos prevenciją; 

17.13. organizuoja nemokamą mokinių maitinimą Jonavos rajono savivaldybės nustatyta 

tvarka. 

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į JONAVOS PANERIO PRADINĘ MOKYKLĄ IR 

PERĖJIMAS Į KITĄ MOKYKLĄ  

 

 18. Mokiniai į Jonavos Panerio pradinę mokyklą priimami mokytis pagal „Nuosekliojo 

mokymosi pagal bendrojo lavinimo programos tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2005 m. Balandžio 5 d. Įsakymu Nr. ISAK-556 (Žin., 2005, Nr.1TS-

112) ir Jonavos rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, 

klasių komplektavimo ir priėmimo į mokyklas tvarką:  

 18.1. į Jonavos Panerio pradinę mokyklą mokiniai pirmumo teise priimami iš šeimų, 

gyvenančių steigėjo nustatytoje mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje; 

 18.2. vienerių metų   priešmokyklinį ugdymą mokykla vaikui pradeda teikti, kai tais 

kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tik 

tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu ir jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs; 

 18.3. į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikai priimami, kai tais kalendoriniais metais jiems 

sueina 7 metai. Tėvai, norintys leisti vaiką į mokyklą anksčiau, pateikia vaiko brandumą mokyklai 
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patvirtinančią rekomendaciją iš ankstesnės ugdymo įstaigos. Jei vaikas buvo ugdomas 

namuose ar anksčiau ugdę pedagogai atsisako teikti rekomendaciją, vertinimą atlieka pradinės 

klasės mokytojas pagal Vaikų brandumo mokyklai rodiklius. Iškilus neaiškumams dėl vaiko 

brandumo mokyklai, lygį nustato mokyklos Specialiojo ugdymo komisija arba rajono Pedagoginė 

psichologinė tarnyba; 

 18.4. komplektuojant klases vadovaujamasi LR Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais 

bei atitinkamais steigėjo dokumentais; 

 18.5. mokiniai atvykę iš kitų mokyklų priimami mokytis pagal tokią programą, pagal kokią 

mokėsi ankstesnėje mokykloje. 

 19. Priimamo į mokyklą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo pateikti būtinus 

dokumentus: 

 19.1.  prašymą priimti į mokyklą; 

 19.2. mokinio sveikatos patikrinimo išvadą; 

 19.3. mokymosi pasiekimų pažymėjimą (jei asmuo mokėsi kitoje mokykloje). 

 20. Prašymų priimti į mokyklą mokytis priėmimas ir įforminimas: 

20.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokyklos direktoriaus vardu pateikia prašymą dėl vaiko 

priėmimo į mokyklą, gimimo liudijimo kopiją, sveikatos patikrinimo pažymą. Jei vaikas atvyko iš 

kitos mokyklos jis pristato mokinio pasiekimus įrodančius dokumentus;  

20.2. būsima mokytoja supažindina tėvus (globėjus, rūpintojus), kaip paruošti vaiką 

mokyklai; 

20.3. klasės mokytoja supažindina mokinį su mokinio elgesio taisyklėmis; 

20.4. priėmus mokinį iš kitos mokyklos, pavaduotojas ugdymui nedelsdamas informuoja 

buvusią mokyklą apie mokinio atvykimą; 

20.5. gavus atvykusių mokinių dokumentus, pradinių klasių mokytojai užpildo mokinio 

asmens bylą ir pateikia mokyklos direktoriui tvirtinti per dvi dienas ; 

20.6. priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogai, 1 – 4 klasių mokytojai iki rugsėjo 2 d. 

sutvarko atvykusių mokinių asmens bylas ir pateikia tvirtinti direktoriui. 

21. Specialiųjų poreikių vaikai į mokyklą priimami Švietimo, Specialiojo ugdymo įstatymų 

ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka: 

21.1. vaikai su negalia integruojami į bendras klases. Jei tai neįmanoma organizuojamas 

mokymas namuose; 

22. Švietimo santykių įforminimas: 

22.1. priėmimas į mokyklą įforminamas mokymo sutartimi, kuri surašoma dviem 

egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią bei direktoriaus įsakymu; 

22.2. mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai); 

22.3. sutartyje nurodomos šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių 

įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai; 

22.4. švietimo santykiai prasideda nuo pirmos mokinio mokymosi dienos. Sutartis sudaroma 

iki pirmos mokymosi dienos ir registruojama mokymo sutarčių registracijos žurnale; 

22.5. mokiniui visiškai atsiskaičius su mokykla ir išvykus, mokymosi sutartis laikoma 

nutraukta. 

23. Perėjimas mokytis į kitą mokyklą: 

23.1. išvykusių ir perėjusių mokytis į kitą mokyklą mokinių apskaita ir dokumentų 

įforminimas vykdomi Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka. Išvykstant mokiniui į kitą 

mokyklą, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) direktoriui pateikia prašymą, kuriame nurodo 

išvykimo datą, priežastį ir tikslą. Direktorius mokinio išvykimą įformina įsakymu; 

23.2. išvykstantis mokinys privalo grąžinti jam išduotus vadovėlius, atsiskaityti su 

biblioteka ar kitaip nebūti skolingas mokyklai; 

23.3. išvykus mokiniui iš mokyklos mokslo metų eigoje ir per dvi savaites negavus 

informacijos iš naujos mokymosi įstaigos, pavaduotojas ugdymui pateikia užklausimą ir rūpinasi 

tol, kol gaunama pažyma apie tolimesnį mokinio mokymąsi.  
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IV. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, 

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 

24.  Mokinio, priešmokyklinio ugdymo vaiko teisės: 

24.1. gauti geros kokybės švietimą;  

24.2. mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

pradinį išsilavinimą; 

24.3. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

24.4. gauti  socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą 

mokykloje; 

24.5. gauti informaciją apie save, savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją, dalyvauti kai svarstomas jų elgesys; 

24.6.  į mokykloje organizuojamą  poilsį ir laisvalaikį atitinkantį jų amžių, sveikatą bei 

poreikius;   

24.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje šiuose nuostatuose nustatyta tvarka; 

24.8. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

24.9. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; 

24.10. burtis į  vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla lemia dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose; 

24.11. naudotis mokymo kabinetais, biblioteka, salėmis, valgykla ir kitu mokyklos turtu bei 

mokymo priemonėmis mokyklos nustatyta tvarka; 

24.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

24.13. teikti pasiūlymus mokytojams ir mokyklos vadovams; 

24.14. būti remiami (pašalpos, lengvatos), gauti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta 

tvarka. 

25.  Mokinio, priešmokyklinio ugdymo vaiko pareigos: 
25.1. sudarius Mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;  

25.2. stropiai pagal savo gebėjimus mokytis, gerbti mokytojus ir  mokyklos darbuotojus, 

įgyti pakankamai  žinių ir patirties; 

25.3. nuolat lankyti mokyklą, laikytis mokinio elgesio ir vidaus darbo tvarkos taisyklių; 

25.4. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

25.5. laikytis žmonių bendravimo normų. 

26. Mokinio atsakomybė: 

26.1. mokinys, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal mokyklos vidaus darbo tvarkos 

taisykles; 

26.2. įstatymų numatytais atvejais ir vadovaujantis mokyklos sutartimi mokinio tėvai atsako 

už materialinės žalos padarymą. 

27. Tėvų (globėjų, rūpintojų ) teisės: 

27.1. nemokamai gauti informaciją apie mokyklą ir jos vykdomas švietimo programas, 

mokymosi formas; 

27.2. dalyvauti parenkant vaikui  ugdymo programą, metodus, vertinimo formas; 

27.3. gauti informaciją apie savo vaiko ugdymą ir jo pasiekimus, ugdymo(si) sąlygas, elgesį; 

27.4. kartu su mokyklos mokytojais spręsti vaiko palikimo kartoti kursą klausimą; 

27.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

27.6. naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų   įstatymų nustatytomis teisėmis; 

27.7. mokytojui sutikus, lankytis pamokose bei popamokiniuose renginiuose, kuriuose 

dalyvauja jo vaikas; 

            27.8. teikti pasiūlymus mokytojams ir mokyklos administracijai dėl mokyklos darbo 

gerinimo; 
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            27.9. iškilusias vaiko ugdymo, vaiko ir mokytojų santykių bei kitokias problemas 

spręsti kartu su mokyklos mokytojais ir (arba) direktoriumi. 

28. Tėvų (globėjų, rūpintojų ) pareigos: 

28.1. sudarius Mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;  

28.2. pasitikėjimo, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darbštų, iniciatyvų vaiką, gebantį 

savarankiškai veikti ir prisiimti atsakomybę; 

28.3. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi sąlygas, apsaugoti vaiką 

nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo; 

            28.4. 6-7 metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą, užtikrinti 

punktualų ir reguliarų mokyklos lankymą; 

            28.5. bendradarbiauti su mokytojais, mokyklos vadovu, kitais specialistais, teikiančiais 

specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymo(si) 

klausimus; 

29. Tėvų (globėjų, rūpintojų ) atsakomybė: 

29.1. Tėvai ( globėjai), kurie neatlieka savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja 

vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka; 

29.2. prisiimti atsakomybę už vaiko padarytą materialinę žalą mokyklai. 

30. Mokytojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo teisės: 

30.1. suderinus su mokyklos administracija, pasirinkti pedagoginės veiklos formas ir 

metodus; 

30.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus tobulinti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, 

atestuotis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinę kategoriją 

atitinkantį atlyginimą; 

30.3. rengti ir siūlyti savo individualias ugdymo programas; 

30.4. koreguoti tėvų (globėjų, rūpintojų) ir kitų teisėtų vaiko atstovų sociokultūrinės 

aplinkos poveikį vaiko ugdymui; 

30.5. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos kultūrines grupes, 

dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus; 

30.6. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas ir kvalifikacijai tobulinti; 

30.7. atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis; 

30.8. vertinti mokyklos vadovų ir kolegų vadybinę ir pedagoginę veiklą, teikti siūlymus dėl 

pedagoginės veiklos tobulinimo; 

30.9. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

30.10. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

30.11. būti atestuotam ir įgyti kvalifikacinę kategoriją švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka;  

30.12. naudotis Švietimo, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo švietimo ir kitų įstatymų 

numatytomis teisėmis. 

31. Mokytojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigos: 
31.1. ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų 

asmenybės galių plėtojimą; 

31.2. sistemingai ruoštis pamokoms ir neformaliojo ugdymo užsiėmimams, tinkamai juos 

organizuoti, suteikti mokiniams valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

31.3. užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą, pagal vaikų  gebėjimus 

ir galimybes individualizuojant ugdymo turinį;  

31.4. skatinti mokinius mokytis, padėti turintiems mokymosi sunkumų, nešališkai vertinti 

mokinių pasiekimus;  

31.5. siekti, kad kiekvienas vaikas gebėtų bendrauti ir bendradarbiauti, imtųsi atsakomybės, 

savarankiškai veiktų vadovaudamasis pilietinėmis nuostatomis; 

31.6. teikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymo(si) ir mokymosi sunkumų ir specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių, pritaikant ugdymo turinį, metodus ir mokymo priemones; 
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31.7. siekti, kad vaikai savo gyvenimą grįstų dorinėmis vertybėmis; 

31.8. padėti vaikams tenkinti saviraiškos ir saviugdos  poreikius, plėtoti kultūrinius 

interesus; 

31.9. formuoti ugdytinių sveikos gyvensenos, civilinės ir gaisrinės saugos, saugos darbe bei 

buityje įgūdžius; 

31.10. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų, pedagoginės prevencijos  principų; 

laikytis   Mokytojo etikos normų ir mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; 

31.11. tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus; 

31.12. analizuoti savo pedagoginę veiklą, vertinti ugdymo rezultatus ir su jais supažindinti 

moksleivius, jų tėvus(globėjus, rūpintojus), kolegas ir mokyklos vadovus; 

31.13. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu   mokytis vienam iš kito;  

31.14. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją;  

31.15. dalyvauti atliekant mokyklos vidaus auditą; 

31.16. laikytis  mokyklos vidaus darbo  tvarką nustatančių dokumentų ir  taisyklių; 

31.17. vykdyti Specialiojo ugdymo įstatymo ir kituose norminiuose teisės aktuose nustatytas 

pareigas. 

32. Klasės auklėtojo teisės: 

32.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos organizavimo formas ir metodus; 

32.2. nuolat tobulinti savo kvalifikaciją; 

32.3. koreguoti tėvų sociokultūrinės aplinkos poveikį mokinių ugdymui; 

32.4. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos kultūrines grupes, 

dalykines ir metodines sekcijas, būrelius ar susivienijimus; 

32.5.  atostogauti vasarą ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis; 

32.6. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

32.7. teikti siūlymus dėl mokyklos vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos; 

32.8. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą. 

33. Klasės auklėtojo pareigos: 

33.1. siekti   pažinti mokinių polinkius, poreikius, interesus; 

33.2. rūpintis vaiko asmenybės ir socialiniu ugdymu bei branda; 

33.3. padėti formuoti vertybines nuostatas, ugdyti   pilietiškumą, demokratiškumą,  puoselėti   

dorovę;   

33.4. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo šeima, burti klasėje (grupėje) dirbančius pedagogus 

ir kitus specialistus  vaikų ugdymui planuoti ir  ugdymo formoms, metodams, būdams derinti; 

33.5. nuolat informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymo(si) poreikius ir 

pasiekimus; 

33.6. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, 

prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei 

Savivaldybės administracijos Vaiko teisių  apsaugos tarnybą; 

33.7. padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį; 

33.8. domėtis ir rūpintis ugdytinių sveikata, jų sauga, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio 

režimą, puoselėti sveiką gyvenseną; 

33.9. padėti ugdytiniams spręsti iškylančias psichologines, bendravimo, mokymosi ir kitas 

problemas; 

33.10. pagal reikalavimus tvarkyti klasės dienyną, mokinių asmens bylas, pasiekimų 

knygeles ir prižiūrėti, kaip mokiniai laikosi mokyklos nuostatų,  mokyklos bendruomenės prisiimtų 

vidaus   tvarkos taisyklių;  

33.11. vesti tikslią mokinių lankomumo apskaitą; 

33.12. palaikyti glaudžius ryšius su mokyklos administracija. 

34. Socialinio pedagogo, logopedo ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo,  bibliotekininko, 

bendruomenės slaugytojo (visuomenės sveikatos priežiūros specialisto), aptarnaujančio ir kito 

personalo  teisės, pareigos, atsakomybė nurodomos profesinės veiklos  ir pareiginiuose nuostatuose. 

35. Mokytojo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, klasės auklėtojo atsakomybė: 
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35.1. mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, klasės auklėtojas atsako 

už mokinio, priešmokyklinio ugdymo vaiko sveikatą ir gyvybę pamokų, neformaliojo ugdymo bei 

mokyklos organizuotų renginių metu; 

35.2. mokytojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, klasės auklėtojas, kuris neatlieka 

savo pareigų, fiziškai, psichiškai ir moraliai žaloja vaikus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

 

V. SAVIVALDA 

 

36. Mokyklos savivalda grindžiama švietimo tikslais, mokykloje vykdomomis švietimo 

programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis. 

37. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto mokyklos veiklos klausimus ir, 

pagal kompetenciją, priima sprendimus bei daro įtaką vadovo priimamiems sprendimams, atlieka 

visuomeninę mokyklos valdymo priežiūrą. 

38. Mokyklos taryba  – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija atstovaujanti 

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

38.1. mokyklos tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius; 

38.2. mokyklos taryba sudaroma iš 3 tėvų, 3 pedagogų ir 3 aptarnaujančio personalo 

darbuotojų; 

38.3. mokyklos tarybos nariai renkami mokyklos bendruomenės susirinkime; tarybos nariai 

perrenkami jiems išvykus arba pareiškus atsisakymą dirbti, pasiūlius perrinkti juos išrinkusiems 

organams; 

38.4. mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti 

tarybos pirmininku; 

38.5. į tarybos posėdžius gali būti kviečiami su svarstomais klausimais susiję ar 

kompetentingi asmenys; 

38.6. mokyklos tarybos pirmininkas bei nariai už savo veiklą atsiskaito pirmame naujų 

mokslo metų bendruomenės susirinkime;  

38.7. mokyklos taryba renkama dviejų metų kadencijai; 

38.8. mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai 

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

39. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūrą vykdančios institucijos nustatę, kad tarybos 

priimti sprendimai prieštarauja įstatymams ir kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės 

aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas 

sprendžiamas įstatymo nustatyta tvarka. 

40. Mokyklos tarybos funkcijos: 
40.1. mokyklos taryba nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, 

aprobuoja mokyklos veiklos programą, nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, 

nustato ugdymo organizavimo tvarką; 

40.2. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo 

sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 

40.3. teikia siūlymus mokyklos direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo 

rezultatus, vertina mokyklos vadovų veiklą, pareiškia nuomonę jiems atestuojantis; 

40.4. inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą; 

40.5. skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją; 

40.6. kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą; 

40.7 gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų 

teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos. 

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų 

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, socialinis pedagogas, 

logopedas, bibliotekininkas:  

41.1. mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius; 

41.2. posėdžius kviečia mokyklos direktorius; 
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41.3. posėdžiai kviečiami ne rečiau du kartus per pusmetį, prireikus gali būti 

sukviestas neeilinis posėdis; 

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

narių; 

41.5. į posėdžius gali būti kviečiami vaikų teisių apsaugos atstovai, tėvai, mokiniai, kiti 

suinteresuoti asmenys; 

41.6. posėdžių metu aptariama bendroji mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

informacija fiksuota dienynuose ir ataskaitose. 

42. Mokytojų taryba priima nutarimus dėl: 

42.1. mokinių, lankančių meno ar sporto mokyklas, privalomų atitinkamo dalyko pamokų 

nelankymo ir atsiskaitymo formų; 

42.2. atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių užimtumo; 

42.3. mokinių savarankiško mokymosi; 

42.4. mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių vertinimo; 

42.5. mokinių pasiekimų mokantis muzikos, dailės ir technologijų, kūno kultūros, 

choreografijos, dorinio ugdymo vertinimo;  

42.6. ugdymo turinio planavimo laikotarpių ir formų; 

42.7. programų, teminių planų rengimo principų ir tvarkos. 

43. Tėvų komitetas – tėvų savivaldos institucija, jungianti priešmokyklinio ugdymo grupių 

ir 1 – 4 klasių mokinių tėvų atstovus (po 1 – 2 tėvus iš kiekvienos klasės): 

43.1. kandidatus į komitetą pasiūlo pirmojo visuotinio susirinkimo metu klasę 

atstovaujantys tėvai. Nerekomenduojama siūlyti mokykloje dirbančių tėvų; 

43.2. pirmininką ir pavaduotoją renka komiteto nariai. Pirmininkas dalyvauja mokyklos 

tarybos darbe; 

43.3. tėvų komiteto posėdžiai vyksta kartą per pusmetį, o prireikus ir  dažniau. Komitetas 

pats gali organizuoti išplėstinius posėdžius arba būti pakviestas į mokyklos tarybos arba mokytojų 

tarybos posėdžius; 

43.4. tėvų komiteto nariai atsiskaito kitų mokslo metų pirmame visuotiniame tėvų 

susirinkime. 

44. Tėvų komiteto funkcijos: 

44.1. skleidžia gerąją darbo patirtį; 

44.2. stebi sąlygų ugdymui sudarymą šeimose; 

44.3. padeda organizuojant mokinių ir jų tėvų laisvalaikį ir popamokinę veiklą mokykloje; 

44.4. padeda spręsti buitinius-ūkinius mokyklos veiklos klausimus; 

44.5. bendradarbiauja su socialiniu pedagogu dėl iškilusių socialinių problemų; 

44.6. stebi šeimas, neužtikrinančias tinkamo vaikų auklėjimo, padeda taikyti poveikio 

priemones; 

44.7. padeda užtikrinti prielaidas mokinių sveikatai išsaugoti, mažinant sveikatos pakenkimo 

riziką fizinėje, dvasinėje ir socialinėje aplinkoje. 

45. Mokykloje veikia pradinio ugdymo metodinė taryba: 

45.1. pradinio ugdymo metodinę tarybą sudaro tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys 

asmenys; 

45.2. pradinio ugdymo metodinei tarybai vadovauja pradinio ugdymo metodinės tarybos  

pirmininkas, metodinę veiklą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

45.3. pradinio ugdymo metodinė taryba posėdžiauja kartą per mėnesį; 

45.4. pradinio ugdymo metodinės tarybos veiklos planą tvirtina mokyklos direktorius. 

VI. STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

46. Jonavos Panerio pradinė mokykla yra keturmetė pradinė mokykla. 

47. Direktoriaus funkcijos: 

47.1. telkia mokyklos bendruomenę Valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui;  

47.2. inicijuoja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos programų, mokyklos švietimo 

programų rengimą, jas tvirtina, vadovauja jų vykdymui, užtikrina jų savalaikį ir kokybišką 
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parengimą bei dermę su Jonavos rajono savivaldybės, Švietimo ministerijos ir kitais 

valstybiniais dokumentais; 

47.3. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes savarankiškai dirbti, 

organizuoja reguliarų atsiskaitymą už nuveiktą darbą; 

47.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, direktoriaus pavaduotojus ugdymui kitus 

ugdymo procese dalyvaujančius asmenis bei aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių 

aprašymus; 

47.5. teikia bendruomenės nariams informaciją, kuri padeda pasirinkti jo interesus, 

polinkius, gebėjimus atitinkantį ugdymą; 

 47.6. užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, Mokytojo etikos normų laikymąsi, 

skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių formavimą; 

 47.7. skatina pedagoginio ir ne pedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką, saugią, 

užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams, aplinką; 

47.8. sudaro prevencinio darbo komisiją; 

 47.9. vykdo teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie 

vengiančius mokytis vaikus ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones; 

47.10. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę, rūpinasi mokyklos pastatų, 

inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga; 

47.11. inicijuoja mokyklos vidaus audito vykdymą ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus; 

47.12. rengia mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles ir teikia mokyklos tarybai svarstyti; 

47.13. kartu su mokyklos taryba nustato mokinių ir darbuotojų nuobaudų ir  skatinimo 

sistemas; 

47.14. sudaro Specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės-

psichologinės pagalbos mokiniams teikimu; 

47.15 plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais), organizuoja jų pedagoginį – 

psichologinį švietimą; 

47.16. palaiko ryšius su vietos bendruomene, švietimo, kultūros ir sporto skyriumi, kitomis 

švietimo įstaigomis, rėmėjais, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Nepilnamečių reikalų inspekcija ir kt.; 

47.17. sudaro mokymo sutartis su mokiniais ar jų tėvais (globėjais); 

47.18. teikia operatyvią ir išsamią informaciją mokyklos bendruomenei (skelbimai, 

lankstinukai, potvarkiai, žodiniai pranešimai), visuomenei (TV, rajoninė ir respublikinė spauda, 

parodos ir kt.); 

47.19. organizuoja mokyklos vidaus audito ataskaitos rengimą ir teikia mokyklos tarybai 

aprobuoti; 

47.20. palaiko ryšius su mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene, partneriais su kuriais 

sudarytos bendradarbiavimo sutartys; 

47.21. rūpinasi tarptautiniais mokyklos ryšiais ir atstovauja mokyklai kitose institucijose; 

47.22. vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas. 

48. Direktoriaus atsakomybė: 

48.1. mokyklos direktorius atsako už Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus, nurodymų, pavedimų ir kitų norminių dokumentų vykdymą; 

48.2. atsako už informacijos apie mokykloje vykdomas švietimo programas, jų pasirinkimo 

galimybes, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos audito rezultatus, mokyklos 

bendruomenės tradicijų ir pasiekimų rengimą ir paskelbimą švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka, demokratinį mokyklos valdymą. Užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus 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; 

48.3. atsako už įstaigos vadybinę, pedagoginę, ūkinę veiklą ir jos rezultatus, įstaigos išlaidų 

sąmatos vykdymą bei mokyklos nuostatų, pareigybės aprašymo reikalavimų vykdymą; 

48.4. atsako už teisių ir įgaliojimų viršijimą; 
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48.5. užtikrina, kad su mokiniais nebūtų vykdomi bandymai ir ir kitokie 

eksperimentai ar veiksmai, galintys pakenkti mokinio gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybės 

brandai; 

48.6. užtikrina įstaigos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą, skirtą asignavimų 

naudojimo efektyvumą ir rezultatyvumą; 

48.7. atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka; 

48.8. atsako už mokyklos biudžetinių, specialiųjų ir grynųjų lėšų naudojimą įstatymų 

nustatyta tvarka; 

48.9. atsako už tinkamą raštvedybos organizavimą ir bendrąją raštvedybos būklę mokykloje; 

48.10. atsako už darbų, priešgaisrinę, civilinę saugą bei mokinių saugumą įstaigoje; 

48.11. atsako, kad būtų laikomasi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, renkant 

duomenis apie mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus), reikalingus Moksleivio krepšelio 

paskaičiavimui; 

48.12. direktoriui ir kitiems dirbantiesiems, pažeidusiems darbo drausmę, Lietuvos 

respublikos įstatymų nustatyta tvarka gali būti skiriamos drausminės nuobaudos. 

49. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos ir atsakomybė: 

 49.1. telkia mokyklos bendruomenę švietimo politikai įgyvendinti, teikia profesinę pagalbą 

pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagogų veiklą reglamentuojantys 

dokumentai; 

 49.2. rengia mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą organizuoja 

priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo plano, bendrųjų programų vykdymą; 

 49.3. sudaro pamokų ir neformaliojo ugdymo tvarkaraščius; 

 49.4. vadovauja neįgalių vaikų integravimosi programų įgyvendinimui, organizuoja 

Specialiojo ugdymo komisijos darbą; 

 49.5. teikia pagalbą mokytojams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą reglamentuojantys 

dokumentai; 

 49.6. stebi ugdymo procesą, kontroliuoja, analizuoja ir teikia pasiūlymus, kaip mokinių 

žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka valstybinius išsilavinimo standartus, vertina ugdymo 

rezultatus; 

 49.7.rengia ugdymo programų, vadovėlių, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir 

metodų aptarimus; 

 49.8. skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis; 

 49.9. tvarko mokinių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą; 

 49.10. organizuoja ugdymo plano, Bendrųjų programų vykdymą, sudaro pamokų 

tvarkaraštį; 

 49.11. vadovauja mokinių su negalia integravimosi programų įgyvendinimui, kontroliuoja jų 

vykdymą, organizuoja Specialiojo ugdymo komisijos darbą; 

 49.12. organizuoja ir kontroliuoja sergančių mokinių mokymą namuose; 

 49.13. organizuoja ir vykdo pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą; 

 49.14. informuoja tėvus (globėjus) ir suinteresuotas institucijas apie mokinius, vengiančius 

privalomo mokymosi, ir įstatymų nustatyta tvarka imasi poveikio priemonių; 

 49.15. atsako už mokinių apskaitą, moksleivių duomenų bazės tvarkymą; 

 49.16. dalyvauja mokyklos vidaus audite; 

 49.17. kartu su mokyklos vyresniąja buhaltere rengia mokytojų tarifikaciją; 

 49.18. atsako už popamokinės, projektinės veiklos organizavimą (kultūrinės, pažintinės, 

sportinės); 

49.19. nustatyta tvarka organizuoja pradinio ugdymo pasiekimų patikrinimą; 

49.20. teikia pagalbą pedagogams, prižiūri, kaip vykdomi mokyklos veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, tvarko mokyklinę dokumentaciją; 

49.21. vykdo direktoriaus funkcijas jo atostogų, komandiruočių, ligos ar kitais neatvykimo į 

darbą atvejais; 
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49.22. pirmąją vadovo neatvykimo į darbą dieną Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus specialistui, vykdančiam mokyklos priežiūrą, pateikiamas pavaduojančio asmens raštiškas 

sutikimas pavaduoti direktorių; 

49.23. mokyklos direktorių pavaduojančiam asmeniui (jei vadavimas trunka ilgą laiką) 

perduodamas mokyklos antspaudas. Bankui pateikiamas vaduojančio asmens parašo pavyzdys. 

Mokyklos antspaudas perduodamas perdavimo- priėmimo aktu; 

49.24. vykdo mokinių sveikatos patikrinimo kontrolę; 

49.25. atsiskaito mokyklos direktoriui. 

49.26.vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos 

Respublikos įstatymais bei teisės aktais, mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis; 

 50. Mokyklos ūkvedžio funkcijos ir atsakomybė: 

 50.1. aprūpina mokyklą materialiniais ir informaciniais ir darbo jėgos ištekliais, paruošia 

patalpas darbui; 

 50.2. užtikrina mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsaugą, organizuoja 

aptarnaujančio personalo darbą; 

 50.3. rūpinasi mokyklos pastatų, inventoriaus ir mokymo priemonių apsauga; 

 50.4. rengia aptarnaujančio personalo darbą reglamentuojančius dokumentus ir kontroliuoja 

jų vykdymą; 

 50.5. rūpinasi mokyklos sanitarija ir higiena; 

 50.6. atsako už darbų saugą mokykloje; 

 50.7. ruošia darbo laiko, darbų saugos ir materialinių bei informacinių išteklių panaudojimo 

ataskaitas; 

 50.8. atsako už viešųjų pirkimų organizavimą; 

50.9. kitas numatytas funkcijas, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

įstatymai bei teisės aktai, mokyklos darbo tvarkos taisyklės ir pareiginė instrukcija. 
 

VII. PRIĖMIMAS  Į  DARBĄ  IR  DARBO  APMOKĖJIMAS 

 

51. Mokyklos direktorių skiria Jonavos rajono savivaldybės taryba vadovaudamasi Švietimo 

ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams ir atviro konkurso 

organizavimo tvarka. 

52. Mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, mokytojus ir kitus darbuotojus priima į 

darbą mokyklos direktoriaus įstatymų nustatyta tvarka. 

53. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai. 

54. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojo ugdymui pareiginė alga priklauso nuo išsilavinimo, 

pedagoginio darbo stažo, vadybinės kvalifikacinės kategorijos ir veiklos sudėtingumo, 

vadovaujantis ŠMM nustatyta tvarka. 

55. Mokyklos mokytojo alga priklauso nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, 

kvalifikacinės kategorijos, veiklos sudėtingumo, vadovaujantis ŠMM nustatyta tvarka. 

56. Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, mokytojų ir kitų ugdymo procese 

dalyvaujančių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką nustato Švietimo ir Mokslo ministerija. 
 

VIII. ATESTACIJA. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

57. Mokyklos vadovai – direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai,  - atestuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta 

tvarka. 

 58. Atestacijos nuostatos: 

 58.1. skatinti mokytoją tobulinti savo kompetenciją; 

 58.2. sudaryti sąlygas mokytojui siekti karjeros ir įgyti jo kompetenciją ir praktinę veiklą 

atitinkančią kvalifikacinę kategoriją, skatinti jį materialiai; 

 58.3. didinti mokytojo atsakomybę už ugdymo rezultatus bei profesinį tobulėjimą. 
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 59. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas vykdomas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka bei mokykloje patvirtintu 

kvalifikacijos tobulinimo aprašu. 

IX. PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI 
 

60. Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, pasiekimai yra įvertinami 

aprašu. 

61. Gali būti atliekamas diagnostinis mokinių pasiekimų vertinimas Švietimo ir mokslo  

ministro nustatyta tvarka vykdant tarptautinius ir nacionalinius švietimo tyrimus.   

 

X. IŠSILAVINIMO, KVALIFIKACIJOS, PASIEKIMŲ 

PAŽYMĖJIMŲ  IŠDAVIMAS 

 

62. Pradinio ugdymo pasiekimų ir pradinio išsilavinimo pažymėjimai išduodami Švietimo ir 

mokslo ministro nustatyta tvarka. 

63. Pažymėjimų blankus vadovaudamasis mokyklos poreikiais užsako direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

64. Pradinio išsilavinimo pažymėjimus išrašo asmuo, atsakingas už moksleivių duomenų 

bazę. Įrašytų duomenų tikslumą tikrina direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. 

65. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos knygą tvarko mokyklos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

66. Pradinio išsilavinimo pažymėjimai registruojami Pradinio išsilavinimo pažymėjimų 

registracijos knygoje. 

XI. MOKYKLOS  RYŠIAI 
 

67. Mokykla yra pavaldi steigėjui. 

68. Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis 

(švietimo, sveikatos, kultūros, sporto, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos, mokslo, studijų 

institucijoms ir kt.). 

 69. Mokykla dalyvauja respublikos bei rajono prevenciniuose, vasaros poilsio, 

ekologiniuose, tarptautiniuose projektuose. Organizuoja bendrus projektus su kitomis ugdymo 

įstaigomis, vietos bendruomene ir kt. 

 

XII. MOKYKLOS  VEIKLOS  PRIEŽIŪRA 
 

70. Švietimo stebėseną mokykla vykdo pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus 

švietimo stebėsenos rodiklius ir jo nustatytą tvarką. 

71. Vidaus audito vykdymą inicijuoja mokyklos direktorius pagal galiojančius teisinius 

aktus. 

72. Mokyklos veiklos priežiūrą pagal Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Bendruosius 

švietimo įstaigų priežiūros nuostatus vykdo Jonavos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto skyrius. 

73. Valstybinę mokyklos priežiūrą vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos, Kauno apskrities 

viršininko administracijos valstybinės švietimo priežiūros tarnyba pagal Valstybinės švietimo 

priežiūros nuostatus. 

74. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimą vykdo Nacionalinė mokyklų vertinimo 

agentūra Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

75. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos ir 

steigėjas. 

XIII. TURTAS,  LĖŠŲ  ŠALTINIAI  IR  JŲ  NAUDOJIMAS 
 

76. Mokykla pasitikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymo nustatyta tvarka disponuoja 

priskirta žeme ir savivaldybės pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei mokymo 

priemonėmis.  
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77. Mokyklos finansiniai šaltiniai: 

77.1. valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžeto asignavimai; 

77.2. kitos lėšos, gautos užsiregistravus kaip Paramos gavėjas įstatymo nustatyta tvarka; 

77.3. mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro: fizinių ir juridinių asmenų parama ir 

labdara. Nebiudžetinės lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. 

78. Švietimo programoms mokykloje finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų 

taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principas (mokinio krepšelis). 

79. Lėšas mokyklos aplinkai finansuoti skiria Jonavos rajono savivaldybės taryba savo 

nustatyta tvarka. 

80. Mokykla gali turėti savo fondą, kurio sudarymo šaltiniai gali būti savanoriški asmenų, 

organizacijų ir įmonių įnašai, užsienio valstybių organizacijų bei piliečių, taip pat tarptautinių 

organizacijų aukojamos lėšos ir materialinės vertybės. Šios lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nustatyta tvarka: 

80.1. įsigyti, atnaujinti ugdymo priemones ir inventorių, mokyklos aplinkos puoselėjimui ir 

gražinimui; 

80.2. mokyklos organizuojamų projektų ir programų įgyvendinimo daliniam finansavimui; 

80.3. mokinių ir mokyklos darbuotojų mokymosi ir darbo sąlygų gerinimui. 

 

XIV. NUOSTATŲ  TVIRTINIMAS,  KEITIMAS  IR  PAPILDYMAS 

81. Mokyklos nuostatus tvirtina Jonavos rajono savivaldybės taryba arba jos įgaliotas 

asmuo, mokyklos tarybai pritarus. 

 82. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi priėmus naują Švietimo įstatymo redakciją, 

patvirtinus naujus reikalavimus mokyklų nuostatams arba mokyklos direktoriaus ar mokyklos 

tarybos iniciatyva. Su mokyklos taryba suderinti nuostatų pakeitimai ar papildymai teikiami tvirtinti 

Jonavos rajono savivaldybės tarybai arba jos įgaliotam asmeniui. 

 

XV. DOKUMENTŲ VALDYMAS IR SAUGOJIMAS 

 

 83. Mokykla dokumentų valdymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos dokumentų ir 

archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982), Dokumentų tvarkymo ir apskaitos 

taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d.d įsakymu Nr.88 (Žin.,2002, Nr.5-

211),Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 

(Žin., 2001, Nr.30-1009; Žin., 2006, Nr.60-2169), Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų 

saugojimo terminų rodiklė, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos 

archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2005 m. 

rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr.ISAK- 1776/V-83 (Žin., 2005, Nr.105-3907) ir mokyklos 

dokumentacijos planas. 

 

XVI. MOKYKLOS REGISTRAVIMAS 

 

84. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr.74-

2262) ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

lapkričio 12 d. nutarimu Nr.1407 (Žin., 2003, Nr.107-4810), nustatyta tvarka. 

 

 

XVII. MOKYKLOS PABAIGA IR PERTVARKYMAS 

 

85. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Civiliniu kodeksu ir Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu. 
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 86. Likviduojant, reorganizuojant ar pertvarkant laikomasi Bendrojo lavinimo, 

specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai 

teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų sąrašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.746 (Žin., 2004, Nr.95(1)-

3510), išdėstytų kriterijų ir mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr.745 

(Žin., 2004, Nr.95(1)-3509). 

 87. Mokyklos bendruomenę apie mokyklos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą 

raštu informuoja mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

 

XVIII. NUOSTATŲ ĮFORMINIMAS 

 

88. Nuostatai, jų pakeitimai ir papildymai įforminami vadovaujantis Dokumentų rengimo ir 

įforminimo taisyklėmis, visi lapai sunumeruojami. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 

2008-09-04 posėdžio 

protokoliniu nutarimu 

( protokolas Nr.6. ) 


