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PATVIRTINTA
Moletq raj ono savivaldybes tarybos
2020 m. spalio 29 d.

sprendimuNr. 81-270

MOLETU R. KUNo KULTURoS IR SPoRTo CENTRo NUoSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Moletq r. kuno kult[ros ir sporto centro nuostatai (toliau

-

nuostatai) reglamentuoja Moletq

r. kuno kulturos ir sporto centro (toliau - Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, pagrindinE paskirti, mokymo

kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Centro
teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4

apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4

i darb4, jq darbo

ir finansines veiklos kontrolg,

Centro veiklos prieLiirq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Centro oficialus pavadinimas
trumpasis pavadinimas

-

-

Moletq r. kflno kultflros ir sporto centras (toliau

-

Centras),

Moletq sporto centras. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre,

kodas 191231523.
3. Centro istorija:

l97l

m. rugsejo 1 d. isteigta Moletq rajono vaikq ir jauniq sporto mokykla.

Moletq rajono savivaldybes tarybos 1995 m. rugpjldio 8 d. nutarimu Nr. ISAK-21 isteigtas Moletq
rajono ktno kulttros ir sporto centras.
4. Centro teisine forma

-

5. Centro priklausomybe
6. Centro savininkas

-

biudZetine istaiga.

-

savivaldybes istaiga.

Moletq rajono savivaldybe.

7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

-

Moletq rajono savivaldybes taryba,

kuri:
7

.1.

tvirtina Centro nuostatus;

7.2. priima sprendim4 del Centro reorganizavimo, strukhlros pertvarkos ar likvidavimo;
7.3. priima sprendimq del Centro skyriaus steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.4.
7.5.

priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
nustato priemimo

i Centr4 tvark4;

7.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose
Centro nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
8. Centro buveine

-

Moletai, ,{Zuolq g. 10, LT-33125.

ir

2

9. Centro grupe

-

neformaliojo vaikq Svietimo mokykla

ir formalqji Svietim4

papildandio

ugdymo mokykla.

v

10. Centro pagrindine paskirtis

-

neformaliojo vaikq Svietimo grupes sportinio ugdymo

mokykla.
11. Mokymo kalba

-

12. Mokymo forma

lietuviq.

- grupinio mokymo, pavienio mokymo, vykdoma kasdienio mokymo

proceso organizavimo b0du.

13. Centre vykdoma neformalaus vaikq Svietimo

ir formalqji Svietim4 papildanti ugdymo

programa.
14. Mokiniams, ivykdZiusiems neformalaus vaikq Svietimo

ir formalqf i Svietim4 papildandi4

program4, Centras i5duoda vaikq neformaliojo Svietimo paZymejimus.
15. Centras yra vie5asis

juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Moletq r. savivaldybes herbu ir

savo pavadinimu, atsiskaitomqj4

ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose

bankuose,

atributik4, savo veikl4 grindlialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Moletq

rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Moletq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus
isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZNA.VINIAI, FUNKCIJOS
16. Centro veiklos sritis

-

Svietimas.

17. Pagrindine Svietimo veiklos ruSis - sportinis

ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51.

18. Kitos Svietimo veiklos ruSys:
18.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;
18.2. Svietimui
1

bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

8.3. sporto frenginiq eksploatavimas, kodas 93.1

1

;

18.4. kita sportine veikla, kodas 93.19;
18.5. sportine veikla, kodas 93.1;
18.6. pramogq ir poilsio orgartzavimas, kodas93.2;
18.7. sportines irangos nuoma, kodas 71.21.40;
18.8. fizines gerovds uZtikrinimo veikla, kodas 96.04.
19.

Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

19.1. kitas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

19.2,kita sveikatos prieZifiros veikla, kodas 86.90;
19.3. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
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c't,

19.4. kita pramogq

ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

20. Centro veiklos tikslai
b

'v

!

- klno kulturos ir sporto pletojimas

rajone, sportinio meistri5kumo

siekimas, vaikq ir jaunimo savirai5kos poreikiq tenkinimas, suaugusiqiq sveikatingumo ir sportines

veiklos pletojimas.
21. Centro veiklos uZdaviniai:
21.1. sudaryti s4lygas mokiniq tobulejimui sporto srityje;
2I

.2. tenkirfii mokiniq paiinimo, lavinimo si ir savirai

Sko s pore

ikius

;

21.3. rcngtimokiniq, jaunimo ir visos savivaldybes bendruomends sporto renginius, vatLybas,
sporto Sventes;
21.4. teikti ivairias kUno kultUros ir sporto paslaugas savivaldybes gyventojams;
21.5. uLti}rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo ir sportavimo aplink4.
22. Y ykdy damas j am pavestus uZdavinius Centras

:

22.1. vad,ovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis Sportinio ugdymo
organizavimo rekomendacijomis, atsiZvelgdamas i vietos ir centro bendruomends reikmes, taip pat
mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
22.2. rengia neformaliojo vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programas;

22.3. vykdo neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse numatytus
isipareigojimus, uZtikrina Svietimo kokybg;
22.4. oryanizuojair vykdo sporto renginius bendrojo ugdymo mokyklq mokiniams, jaunimui

ir suaugusiems, uZtikrina dalyviq medicinos prieZitr4 ir pagalb4;
22.5.bendradarbiauja su savivaldybes, Salies ir uZsienio sporto organizaciiomis, sporlo Sakq
federacijomis;

22.6. dalyvauja vaikq ir jaunimo socializacijos, kryptingo uZimtumo, sporto bazes stiprinimo
bei kitose Salies bei rajono programose, itraukiant kuo daugiau jaunimo i sportinq veiklq;
22.7

. sudaro s4lygas darbuotoj q profesiniam tobulej imui;

22.8. g1til<rina higienos nonnq reikalavimus, teisds aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4,
saugi4 mokymosi, sportavimo

ir darbo aplink4;

22.9.kuriaugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinEbazE;
22.10. organizuoja mokiniq maitinim4 sporto renginiq metu;

22.11. organizuoja mokiniq veLimq, nuvykim4

i

sporto pratybas, renginius, varLybas,

stovyklas;
22.12. viesai skelbia informacij4 apie Centro veikl4;
22.13. atlieka Centro veiklos isivertinim4;
22.14. teikia savivaldybes tarybai, merui siUlymus del

klno kulturos ir sporto pletojimo ir

Zmoniq sveikatingumo gerinimo savivaldybeje;
22.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas'
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III

SKYRIUS
CENTRO TEISES IR PAREIGOS

v

23. Centras, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirtas
funkcijas, turi teisg:
23.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bfldus;
23.2.1rlttrti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i3silavinim4;

23.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo ir kitus projektus;

23.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
23.6. gautiparam4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

24. Cerrtro pareigos:
24.1. ultil<rinti sveik4, saugiq, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplinkq;

24.2.ultil<tinti kokybi5k4 neformaliojo vaikq ir suaugusiqjq Svietimo programq vykdym4;
24.3. slprantamai ir ai5kiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikti ugdymo turin!, kai teises aktais
nustatyta, kad atitinkamas ugdymo turinys perteikiamas lietuviq kalba;

24.4. sudawti higienos nornas atitinkandias ugdymo s4lygas;
24.5. uifiLlrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms

ir Zalingiems

iprodiams aplink4, ugdymo, mokymo, Svietimo programq vykdym4, atvirum4 vietos bendruomenei,

mokymo sutarties sudarym4

ir

sutartq isipareigojimq vykdym4, geros kokybes Svietim4. Sudaryti

s4lygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje socialines

ir

emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje smurto, alkoholio, tabako

ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos gyvensenos skatinim4,
igyvendinant pateiktas Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekomendacijas del smurto
prevencij os igyvendinimo mokyklose.

24.6. vieiai skelbti informacij4 apie Centro veikl4;

24.7. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose
teises aktuose.

IVSKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
25. Centro veiklos organizavimo teisinis pagrindas:
25.1. direktoriaus patvirtintas Centro strateginis 3 metq veiklos planas, kuriam yra pritarusios
Centro taryba ir Moletq rajono savivaldybes administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo;
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25.2. direktoriaus patvirtintas Centro metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi Centro
taryba1'

,l

,

25.3. direktoriaus patvirtintos sportiniq grupir+ metines ugdymo programos, ilgalaikes
sportininkq ugdymo programos;

25.4. direktoriaus patvirtintas ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Centro taryba, Moletq
rajono savivaldybes administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo.
26. Centruivadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ym4 tvirtina, vie5o konkurso b[du i
pareigas penkeriems metams skiria
organizuoja

-

ir

i5

jq

atleidLia, vie54 konkurs4 Centro vadovo pareigoms eiti

savivaldybds meras. Centro direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas savivaldybes

merui. Centro vadovu gali buti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas vadovavimo
Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas, atitinkantis Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus

reikalavimus, arba,

jei

asmuo Centro direktoriaus pareigas ejo ne maZia''t kaip 10 metq, jam

prilygintas vertinimas Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro nustatyta tvarka. Asmuo priimamas i

Centro direktoriaus pareigas Svietimo, mokslo

ir

sporto ministro nustatyta tvarka, patikrinus jo

kompetencijas atlikti pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas. Pasibaigus Centro vadovo pirmajai
penkeriq metq kadencijai, jis gali bflti skiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai, jeigu

jo veikla kiekvienais metais buvo vertinamagerui arbalabai gerai. Centro direktorius, baiggs penkeriq
metq kadencij4, turi teisg dalyvauti Centro vie5ame konkurse direktoriaus pareigoms eiti.
Centro direktorius atleidZiamas i5 pareigq, jeigu jo metq veiklos ataskaita dvejus metus i5 eiles

ivertinama nepatenkinartai,jei tarnybinio patikrinimo metu nustatyta, kad jis ivykde Siurk5tq darbo

pareigq paZeidim4, kaip

jis

apibreZtas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, arba nera

Be Lietuvos Respublikos darbo kodekse ar kituose istatymuose

nepriekai5tingos reputacijos.

nustatytq darbo sutarties pasibaigimo pagrindq, darbo sutartis su Centro direktoriumi pasibaigia
at5aukus direktoriq istatymuose arba steigimo dokumentuose nustatyta tvarka.
27

.

Centro direktorius:

27.1. fiirtina Centro vidaus strukt[rq, Centro darbuotojq pareigybiq s4ra54;

27.2. ntstato Centro direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ukio
reikalams veiklos sritis;

ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
personal4, tvirtina jq pareigybiq apraSymus, skatina juos, skiria jiems

27.3. ntxtatyta tvarka skiria
asmenis

ir aptarnaujanti

drausmines nuobaudas;
27 .4. vadovaudamasis

istatymais ir kitais teises aktais, Centro vidaus darbo tvarkos taisyklese

nustato mokiniq teises, pareigas

ir

atsakomybg. Ui: mokinio elgesio normq paleidimq gali skirti

mokiniui drausmines auklejamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq
istatyme;
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27.5. suderings su Centro taryba

ir

darbuotojq atstovais tvirtina Centro darbo tvarkos

taisykles;

_

27

.6. rnpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq mokytojq

paieSk4;

27.7. organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti. Vadovauja Centro strateginio plano, metiniq veiklos planq, Svietimo programq rengimui,
rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo Centre priemoniq igyvendinimui, juos tvirtina,
vadovauja

jq vykdymui. Analizuoja ir

vertina Centro veikl4, planuoja

ir valdo materialinius ir

intelektinius, informacinius i5teklius, uZtikrina optimalq jq valdym4 ir naudojimq;
21 .8 .

leidlia isakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;

27.9. stdaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
27 .10. sudaro

Centro vardu sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis;

27.I1. organizuoja Centro dokumentq valdymq ir saugojim4 teises aktq nustatytatvarka;
27.12. atsako uZ Centro finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Centro
le5q (iskaitant leSas, skirtas istaigos darbuotojq darbi uZmokesdiui), turto naudojim4

ir disponavim4

juo, vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo, racionalumo, vie5osios teises principais;
27.13. atsako uZ informacijos skelbim4, demokratini Svietimo istaigos valdym4, uZtikrina
bendradarbiavimu grfstus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai

priimamus sprendimus, Centro bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio

ir

nepedagoginio

personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos
aprai5koms

ir

Zalingiems iprodiams aplink4. R[pinasi metodines veiklos organizavimu, uZtikdna

darbuotojams galimybE atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka;
27.14. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

27.15. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 mokiniui,
moky'tojui ir Centrui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis

ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

27.16. tais atvejais, kai smurtauja ar smurt4 patiria mokinys, apie pastebet4 smurto atveji
nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, prane5a ir smurtaujandio (smurtaujandiq),

ir smurtE

patyrusio (patyrusiq) mokinio (mokiniq) tdvams (globejams, rupintojams), ir vaiko teisiq ir teisetq
interesq apsaug4 uZtikrinandiai valstybes ir savivaldybes institucijai pagal kompetencij4;
27.11. tais atvejais, kai smurtauja ar smurt4 patiria mokytojai,

kiti Centro darbuotojai,

apie

ivykusi smurto fakt4 nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, prane5a savivaldybeje
veikiandiai Svietimo pagalbos tamybai ar atitinkamam psichologines pagalbos teikejui, su kuriuo
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savivaldybes vykdomoji institucija yra sudariusi sutarti del psichologines pagalbos teikimo, ir
rekomenduoja smurtavusiam ar smurt4 patyrusiam asmeniui kreiptis psichologines pagalbos;

\
i

J

27.18. imasi priemoniq, kad Centro mokiniai,

jq tevai (globejai, riipintojai) turetq galimybg

neatlygintinai gauti psichologing pagalb4;

2/.19. atstovauja Centrui kitose institucijose;
27.20. priima mokinius Moletq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

27.21. uZtikrina, kad bfrtq laikomasi istatymq, kitq teises aktq ir Centro nuostatq;
27.22. atsako uZ asmens duomenq apsaugQ;

27.23. uZtikrina veiksming4 Centro vidaus kontroles sistemos sukfirim4, jos veikim4 ir
tobulinim4;
27.24. yra asignavimq valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos biudZeto sandaros istatymu;
27.25. kiekvienais metais teikia Centro bendruomenei ir Centro tarybai bei vie5ai paskelbia
savo metq veiklos ataskait4. Organizuoja Centro veiklos isivertinimq;
27.26. kartu su Centro tarybasprendZia, ar leisti ant Centro pastatq ar Centro teritorijoje statyti

judriojo (mobiliojo) ry5io stotis teises aktq nustatytatvarka;
27.27. kartu su Centro taryba sprendZia Centrui svarbius palankios ugdymui aplinkos k[rimo
klausimus;

27.28. atlieka kitas funkcijas, nustatytas nuostatuose

ir

Centro direktoriaus pareigybes

apra5yme;
27 .29 .

Centro direktoriui sergant, i5vykus i komandiruotg, atostogq metu j o funkcij as atlieka

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o jam negalint

- kitas darbuotojas,

kurio pareigybes apra5yme

yra numatyta 5i funkcija.

28. Ugdymo turinio formavimo
direktorius gali organizuoti mokytojq

ir

ir

ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro

Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su

nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

29. Centre sudaromos metodines grupes pagal sporto Sakas. Metodines grupes skirtos
treneriams pasirengti ugdyi sportininkus: planuoti ir aptarti ugdymo turini (programas, mokymo ir
mokymosi metodus, kontekst4, sportininkq pasiekimq ir paZangos vertinimo brldus, mokymo(-si) ir

ugdymo(-si) priemones bei patyrimq, kuri sportininkai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti

ji

sportininkq individualioms reikmems, nagrineti prakting veikl4, pletoti treneriq profesines veiklos
kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais,

ir

kartu siekti sportininkq

ir

Centro

paZangos. Metodines grupes teikia suderintus si[lymus Centro direktoriui del ugdymo turinio

formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.
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30. Metodines grupes nariai yra vienos ar keliq sporto Sakq mokytojai. Metodinei grupei
vadovauja grupes nariq pirmame susirinkime atviru balsavimu iSrinktas vadovas. Susirinkimai teiseti,

jei juose dalyvauja daugiau kaip puse nariq. Metodines grupes nutarimai priimami atviru balsavimu,

-

balsq dauguma. Metodiniq grupiq veikl4 organizuoja

ir koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVALDA
31. Centro taryba(toliau

-

Taryba) yra auk5diausia Centro savivaldos institucija. Taryba telkia

Centro mokiniq, mokytojq, tevq (globejq) atstovus

ir vietos

bendruomeng demokratiniam Centro

valdymui, padeda sprgsti Centrui aktualius klausimus, daro itak4 direktoriaus priimamiems
sprendimams ir atlieka visuomening valdymo prieZirlr4.
32. Tarybos nuostatus, pritarus Tarybai, tvirtina Centro direktorius.

33.Tarybasudaroma i5 8 nariq: 2 mokiniqtevq, (globejq, r[pintojq), 2 mokytojtl, 2mokiniq

ir

2 vietos bendruomenes atstovq. Tarybos nariais negali buti Centro direktorius, valstybes politikai,

politinio (asmeninio) pasitikej imo valstybes tamautoj ai.
34. Rinkimus i Taryb4 organizuoja Centro direktorius. Tevt+ (globejq) atstovus i Tarybq renka

Centro tevq (globejq) taryba savo posedyje atviru balsavimu, balsq dauguma. Tarybos posedis
teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse

tenl (globejq) tarybos nariq. Si[lyti kandidatus, kelti

savo kandidat[r4 gali bet kuris tevq (globejq) tarybos narys. Mokinius renka mokiniq taryba atviru

balsavimu, balsq dauguma. Susirinkimas teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip puse mokiniq
tarybos nariq. Siulyti kandidatus, kelti savo kandidatlr4 turi teisg bet kuris mokiniq tarybos narys.

Mokytojq atstovai renkami mokytojq tarybos posedyje, atviru balsavimu, balsq dauguma. Mokytojq
tarybos posedis teisetas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse mokytojq tarybos nariq. SiUlyti
kandidatus, kelti savo kandidattirq turi teisg bet kuris mokytojq tarybos narys. Vietos bendruomends
atstor,,us deleguoja i5plestine Moletq seni[naidiq sueiga.

35. Centro taryba renkama vienai kadencijai, kurios trukme

- treji metai. Baigiantis

kadencijos laikotarpiui, bet ne veliau kaip likus 2 menesiams, inicijuojami nauji Centro tarybos

rinkimai. Naujai i5rinkta Centro taryba pradeda veikl4 kit4 darbo dien4 po ankstesnes tarybos
kadencijos pabaigos.

36. Centro tarybos nariq kadencijq skaidius neribojamas. Mokyklos tarybos nari posedZio
nutarimu, atviru balsavimu, balsq dauguma gali at5aukti
bendruomenes grupe.

{

ji

i5rinkusios arba delegavusios Centro

at5aukto nario viet4 i5renkamas naujas narys, priklausomai nuo to, kuriai
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grupei atstovavo buvgs Centro tarybos narys. Jis renkamas iki veikiandios Centro tarybos kadencijos
pabaigos.
37. Nutr[kus Centro tarybos nario igaliojimams pirma laiko:

-

37.1. i

jo viet4 i5renkamas

naujas narys, atstovaujantis tevams (globejams), mokytojams,

mokiniams arba vietos bendruomenei, priklausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Centro
tarybos narys;
37.2. natjas narys i5renkamas iki veikiandios Centro tarybos kadencijos pabaigos;
37.3. naujo Centro tarybos nario rinkimai vyksta pagal Centro tarybos nariq rinkimo tvark4.

38. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. PosedZiai gali buti
organizuojami
priemonemis.

ir nuotoliniu btdu realiu laiku ar apklausiant tarybos narius elektroninemis rySio
Posedis teisetas, jei jame dalyvauja daugiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai

priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,
lemia Tarybos pirmininko balsas. Centro direktorius, kitq Centro savivaldos institucijq atstovai,
remejai, vietos bendruomenes atstovai Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.
39. Tarybai vadovauja, posedZius kviedia, juos organizuoja ir jiems pirmininkauja Tarybos

pirmininkas, i5rinktas balsq dauguma, atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje. Rinkimq metu

sifilyti kandidatus, kelti savo kandidafrrq gali bet kuris Centro tarybos narys.
40.Taryba:
40.1. teikia sifllymq del Centro strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
40.2. pritaria Centro strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Centro darbo tvarkos ir
vidaus tvarkos taisyklems, Centro nuostatams,

jq pakeitimams ir papildymams, kitiems Centro veikl4

reglamentuoj antiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;

40.3. teikia sirllymq Centro direktoriui del Centro nuostatq pakeitimo ar papildymo, Centro
vidaus strukturos tobulinimo;
40.4. svarsto Centro le5q naudojimo klausimus;

40.5. kiekvienais metais vertina Centro direktoriaus metq veiklos ataskait4

ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

40.6. pasirenka veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4, analizloja isivertinimo
rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
40.7. renka atstovus i Centro mokytojq atestacing komisij4;
40.8. svarsto mokytojq metodinir+ grupiq, mokiniq ir tevq, (globejq) savivaldos institucijq ar
Centro bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus Centro direktoriui;

40.9. teikia sifllymq del Centro darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo sqlygq
sudarymo, talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
40.10. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus.

4l.Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
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42' Mokyojq taryba - nuolat veikianti Centro savivaldos institucija mokytojq profesiniams
ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Centro direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, Centre dirbantys mokytojai, sveikatos prieZifrros specialistas,
metodininkas.

43. Mokytojq tarybai vadovauja Centro direktorius.

44' Mokytojq tarybos posedZius Saukia Centro direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja daugiau kaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai
priimami
posedyje

dalyvavusiq nariq balsq dauguma atviru balsavimu.

45' PosedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat
ne rediau kaip kartq
per tris mdnesius. Prireikus gali b[ti su5auktas neeilinis
mokytojq tarybos posedis.

46' Mokytojq taryba

- nuolat veikianti Centro savivaldos

institucija, sprendZianti mokiniq
ugdymo (-si) rezultatq, ugdymo kokybes gerinimo, pedagogines veiklos
for-q ir metodq, mokytojq
profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus. Renka savo
atstovus i Taryb4.

47' Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uztikrinimo
ir kitais
mokiniq tevams (globejams, r[pintojams) aktualiais klausimais Centro direktorius gali

organizuoti

grupiq mokiniq ter.q (globejq, r0pintojq) pasitarimus.

48' Tevq tarybq sudaro sportiniq grupiq mokiniq tevq (globejq) susirinkimq
deleguoti
atstovai' Kiekviena grupe deleguoja po 1 atstova. PirmEjiposedi
sukviedia Centro direktorius. Tev,+
(globejq) tarybos darb4 organizuoja, posedZius Saukia ir jiems pirmininkauja
pirmame posedyje
atviru balsavimu, balsq dauguma i5rinktas tevq (globejq) tarybos pirmininkas.
Rinkimq metu siulyti
kandidatus, kelti savo kandidatiir4 turi teisg bet kuris tevq (globejq)
tarybos narys.
49. Tevq (globejq, r[pintojq) taryba:
49.1. aptaria centro ugdymo proceso organizavimo tobulinim4;

49'2' svarcto mokiniq Zalingq iprodiq (rukymo, narkomanijos) prevencijos
klausimus;
49.3. teikia siulymus administracijai ir savivaldai;
49'4' iSklauso Centro administracijos ir Tarybos pirmininko informacij4
apie Centro veikl4;
49.5. renka tevq (globejq, r[pintojq) atstoyus
iTarybE.
50' Mokiniq taryb4 sudaro 14 - Ig metq amZiaus mokiniq sportiniq
ugdymo grupiq senitnai.

Senilnai renkami grupiq susirinkimuose atviru balsavimu, balsq dauguma.
Susirinkimas teisdtas,
jeigu jame dalyvauja daugiau kaip puse grupes nariq.
Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq tarybos
pirmininkas, renkamas pirmojo tarybos posedZio metu atviru
balsavimu, balsq dauguma. Rinkimq
metu siulyti kandidatus, kelti savo kandidahlrq turi teisg bet kuris
mokiniq tarybos narys. Mokiniq
tarybos posedZiai teiseti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip puse
mokiniq tarybos nariq. pirmqii
mokiniq tarybos posedi sukviedia Centro direktorius. Mokiniq tarybos posedZiai
kviediami pagal
poreiki, bet ne rediau kaip kart4 per tris menesius.
51. Mokiniqtaryba:
51.1. renka mokiniq atstows

i Tarybq;

L-
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51.2. teikia siflymus del renginiq, stovyklq organizavimo;
51.3. telkia savanorius renginiq organizavimui ir vykdymui.

J

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
52. Darbuotojus

i darb4 Centre priima ir atleidLia i5 darbo Centro direktorius Lietuvos

Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka, Informacijos apie laisv4 mokyojo

pareigybg paskelbimas, asmenr+ priemimas dirbti mokytoju

ir atleidimas i5 darbo vykdomas

vadovaujantis Mokytojq priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apraSu.

53. Darbo apmokejimo tvark4 Centro darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos
Respublikos istatymai, Lietuvos Vyriausybes nutarimai, Svietimo

ir mokslo ir

sporto ministro

isakymai, Moletq rajono savivaldybes tarybos sprendimai, darbo apmokejimo sistemos apraSas.

54. Centro direktorius,

jo

pavaduotojas ugdymui, pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir

kvalifikacijq tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
CENTRO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE. CENTRO VEIKLOS PRIEZIURA.
55. Centras valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktrl ir Moletq rajono savivaldybes tarybos sprendimq
nustatyta tvarka.

56. Centro

le5os:

56.1. Moletq rajono savivaldybes biudZeto 165os, skiriamos pagal patvirtintas sqmatas;
56.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

56.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
56.4. kitos teisetu budu igytos 1e5os.

57. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

58. Centras buhaltering apskait4 organizuoja

ir

finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Moletq r. paslaugq centro buhalteris, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymu,
Centro direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansq kontroles taisyklemis.

t2

L.

kontroles ir audito tamyba,
59. Centro finansini audit4 atlieka Moletq rajono savivaldybes
vidaus audito tarnyba'
vidaus audit4 - Moletq rajono savivaldybes administracijos Centralizuotas
Svietimo, mokslo ir
60. Centro veiklos valstybing prieZi[r4 atlieka Lietuvos Respublikos
sporto ministerija.

agenffira'
61. Centro veiklos kokybes isorinivertinim4 atliekaNacionaline Svietimo

62. Centro veiklos prieZi[r4 vykdo Moletq rajono savivaldybes taryba

ir Moletq rajono

savivaldybes administtaclja.
63. Valstl,bini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes kontrole'

VIII SKYRIUS
BAIGIANIOSIOS NUOSTATOS
64. Centro nuostatai keidiami

ir

papildomi Moletq rajono savivaldybds tarybos, Centro

pakeitimams ir papildymams
direktoriaus ir Tarybos iniciatyva teises aktq nustatyta tvarka. Nuostatq

pritaria Centro taryba.
tvarka'
65. Centras registruojamas Juridiniq asmenq registre teises aktq nustatyta
teises aktais nustatytus
66. Centras turi intemeto svetaing www.moletuspofias.lt, atitinkandi4
skelbia viesai vietos
reikalavimus. Informacij4 apie savo veikl4 ir rezultatus bei kit4 informacij4
veikl4 ir rezultatus, Centras
spaudoje ir savo interneto svetaineje. Skelbdamas informacijE apie savo

reikalavimq valstybes ir
vadovaujasi Lietuvos Respublikos vyriausybes patvirtintu bendryjq
savivaldybiq institucijq ir istaigq internetinems svetainems apraju'

6j.

rajono savivaldybes
Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Moletq

Respublikos Svietimo istatymo
tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos
Sprendimas del Centro reorganizavimo, likvidavimo ar

ir kitq teises aktq nustafta tvarka.

svetainese'
pertvarkymo skelbiamas vietos spaudoje, Moletq rajono savivaldybes ir Centro

Moletq r. kfno kult[ros ir sporto centro dire$ori
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