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VILNTAUS VArKU SOCTALIZ1ACIJOS CENTR.O NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus vaikq socializacijos centro nuostatai (toliau Nr"rostatai) nustato Vilniaus vaikq
socializacijos centro (toliau - Centras) teising fcrrm4, priklausomybg, savininkq savininko teises ir
pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tip1, pagnnding paskirti, mokymo
kalb4 ir mokymo formas, veiklos sriti, ru5is, ti,ksl4, uZdavinius, firnkcijas, mokymosi pasiekimus
iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Centro teise,s ir pareigas, veiklos organizavimy ir valdym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i dub4,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4 leSq Saltinius, jr+
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorgatizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Centro oficialusis pavadinimas Vilniaus vaikq socializacijos centras, trumpasis centro
pavadinimas - VVSC. Centras iregistruotas jwidiniq asmenrl registre, kodas 193014397.
3. Centro isteigimo data: 1960 m.
4. Centro teisine forma - biudZetine istaiga; Centro priklausomybe - valstybine mokykla.
5. Centro savininkas - valstybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Lietuvos
Respublikos Svietimo irmokslo ministerija (toliau-Ministerija), adresas -A. Volano E.2,LT-01516
Vilnius. Jwidinio asmens kodas - 188603091.
6. Ministerija:
6.1. tvirtina Centro nuostatus;
6.2. teises aktq nustatylatvarka priima i pareigas ir iS jq atleidLia Centro direktoriq;
6,3. priima sprendim4 del Centro buveines pakeitimo;
6.4. priima sprendim4 del Centro reorganizarrimo ar likvidavimrc;
6.5. priima sprendim4 del Centro filialo ar skyriaus steigimo ir jos veiklos nutrukimo;
6.6. skiria ir atleid1ia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
6.7. atlieka kitas teises aktq numatytas Cer:Ltrui pagaljo kompetencij4 Ministerijos priskirtas
funkcijas.
7. Buveine - A. Jaro5evidiausg. 10B, LT-02112, Vilnius.
8. Centro bendrabudio buveine - A. Jaro5evidiaus g. 10B, LT-0,2112, Vilnius.
9. Centro grupe - bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
10. Centro tipas - pagrindine mokykla, kodasi 3123.
I l. Centro pagrindine paskirtis - pagrindinesr mokyklos tipo vaiikq socializacijos centras (kodas
31232630).
12. Centras vykdo pagrindinio ugdymo programos (antr114dal) .16-t7 metq mokiniams, kuriems
teises aktq nustagt a Br arka paskirta vidutines prierZitro s priemone.
13. Mokymo forma ir mokymo proceso organizavimo bldas grupinio mokymosi forma
igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo bDdu.
14. Centro mokymo kalba - lietuviq, kodas 47.
15. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, trurintis herbini antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas
s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikqr, savo veikl4 gindhia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

-

-

-

nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teisr:s aktais ir Siais Nuostatais.
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16. Centro veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
17. Centro Svietimo veiklos riiSys:
17 .l . pagrindine veiklos ruSis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.3
17 .2. kitos Svietimo veiklos riiSys:
17.2.1. kultDrinis Svietimas, kodas 85.52;
17.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
17.2.3. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.5;9;
17.2.4.Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

1.1

0;

Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
I 8. 1 . bibliotekq ir archyvrl veikla, kodas 9 1 .0 I ;
18.2. kita frnoniq sveikatos prieZitiros veikla, kodas 86.90;
18.3. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
18.4. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
18.5. duomenq apdorojimo, intemeto serveriq paslauEsq @rieglobos) ir susijusi veikl4 kc,das

18.

63.r1;

18.6. buhalterine apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.t0;
18.7. finansiniq ataskaitq rengimas, kodas 69.2(1.20;
18.8. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

-

19. Centro veiklos tikslas siekti teigiamq Centre arpgyvendinto vaiko elgesio pokydi,q ir
vertybines nuostatas bei socialinius igridi:ius, pradedandius tapti doru, savarankiiiku,
atsakingu Zmogumi, ir paruo5ti j i savaranki5kam gyvenimui v'isuomenej e.
20. Centro veiklos uldaviruai:
20.1. teikti mokiniams kokybi5k4 pagrindini i5sirlavinim4 vaikq socializacijos klasese;
20.2. teikti kvalifikuot4 socialing pedagoging, pslichologing, speciali4j4 pedagoginri ir
speciali4j4, Svietimo informacing, konsultacing, profesinio orientavimo arba kit4 pagalb4 vaikui.
siekiant teigiamo elgesio pokydiq;
20.3. sudaryti palankias mokiniq ugdymosi, sociralizacijos
resocializacijos s4lygas,
aprtipinant ugdymo proces4 tam tikslui reikalingomis p:riemonemis;
20.4. sudaryti toki4 gyvenimo aplink4, kurioje vaikas galetq atskleisti savo gebejimus, pel
trump4laikq persiaukleti ir pasirengti savarankiSkai gyventi kasdieni gyvenimq.
21. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius, Centras atlieka Sias funkcijas:
21.1. vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro pafvirtintomis bendrosiomis programomis
ir bendraisiais ugdymo planais, vykdo pagrindinio (arfirq4dalti) ir neformaliojo Svietimo progranras,
mokymo sutartyse numatytus isipareigojimus, uZtikrina kokybi5k4 ugdym4; mokiniams, krrie
mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos an1;rqq dali, pageidaujant, sudaro s4lygas mo(gtis
profesinio mokymo programos modulius dalykusl; mokiniams, kurie yra igijg pagrindini
iSsilavinim4, sudaro s4lygas mokytis nuotolinio mokymo mokykloje pagal vidwinio ugdymo
programQ, profesinio mokymo program4 profesinio mokymo jistaigoje, teises aktq nustat5rtatvwka;
21.2. teises aktq nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ug;dymo pasiekimq patikrinim4;
21.3. teises aktq nustat5rtatvarka i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumenlus:
pagrindinio i5silavinimo pairymejim4 igijusiam paglrindinLi i5silavinim4; mokymosi pasiekimq
paZymejim4 - neigijusiam pagrindinio i5silavinimo; i5vykusiern mokiniui, nebaigusiam pagrindinio
ugdymo programos, - pabymq apie mokymosi rezultatus;

ugdyti

jo

ir

/

-

pedagoging, psichologing
speciali4j4 pedagoging ir speciali4j q pagalbq, teises aktq nustatyta tvarka vykdo mokiniq sveili:ator
profesini orientavim4;
prieZitr4,
2I-.5. uZtikrina saugias ir sveikas ugdymo ir gyvenimo s4lygas, ugdymo kokybq p,aga
programas, tenkina mokiniq paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius;
bendr4sias
21.6. vykdo individualq korekcini darb4 su vaiku, fil<suoja vaiko elgesio pokydius ir atlliek
stebesen4; raltu informuoja vaiko nuolatines gyvenamosios l'ietos vaiko teisiq apsaugos skyriq, jeigr
vaiko atstovai pagal Vaiko minimalios ir vidutines prieZifrros istatymq nepalaiko ry5iq su viriku
nesidomi jo pasiekimais, elgesio pokydiais; teises aktq nustatyta tvarka laiku informuoja vaik
atstovus, leikia ilvadas savivaldybes administracijos dir:ektoriui, informuoja kitas atsakingar
institucijas apie vaiko vidutines prieZiiiros priemones ar auklejamojo poveikio priemones vykdymt
eig4, apie numatom4 vaiko sugriZim4 i5 vaikq socializacijosr centro, pateikia informacij4 apie vaikt
pokydius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas del tgstines pagalbos vaikui teikimo;
elgesio
- 2I.7.
uZtikrina higienos norrnas, teis6s aktrl reikalavirnus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymt
(si) ir darbo aplink4; sudaro vaikui artimas Seimos aplinkai s4lygas, atitinkandias jo amZiq, lyti
sveikat4 ir brand4, rengia vaik4 savaranki5kam gyvenimui ir reintegfacijai i visuomeng; lcurir
ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4materialliqj4 aplink4, vadovaudamasi Svietirno i
mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo standartai s ;
21.8. teises allq nustatyta tvarka priima sprendimus del mokiniq i5leidimo atostogq;
21.9. vykdo smurto, psichoaktyviqjr+ medZiagq vartojimo ir kitas prevencijos, socialinir
igudZiq ugdymo bei elgesio korekcijos ir kitas programas;
2L10. vykdo mokiniq maitinim4 ir apgyvendinimA;
zln. viesai skelbia informacij4 apie Centro veikl4;
21.12. atlieka Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo 2(
straipsnyje, Vaikq socializacijos centro veiklos modelio apri#e, patvirtintame Lietuvos Respubliko
Svietimo ir mokslo ministro 20tl m. geguZes 19 d. isakyrnu Nr. V-839 ,,Del Vaikq socializacijo
centro veiklos modelio apraio patvirtinimo" (toliau - Vaikq socializacijos centro veiklos morlelir
apra5as), Mokyklos vaiko geroves komisijos sudarymo ir jos darbo orgarizavimo tvarkos apra5e
patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo mirristro 20ll m. baland:Zio 1l d. isak.ymt
Nr. V-579 ,,D61 Mokyklos vaiko geroves komisijos suda4rmo ir jos darbo organizavimo tvenko
apraSo patvirtinimo" (toliau - Mokyklos vaiko geroves komislijos sudarymo ir jos darbo organizaltimr
tvarkos apra5as), ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijars ir reikalavimus;
21.I3. sudaro s4lygas profesiSkai tobuleti ir vykdo rnLokytojq ir Svietimo pagalbos specierlistr

2I.4. teikia Svietimo informacing, konsultacing, socialing

(iSskyrus psichologus) atestacij q;

2L.I4. bendradarbiauja su vaiko atstovais pagal istalim4 ir socialiniais partneriais;
21.15. atlieka kitas istatymq ir teisds aktq numatytas funkcijas.

III SK\RIUS
CENTRO TEISEI} IR PAREIGOS
22. Centras, igyvendindamas jam pavest4 tikslq ir urZdavinius, vykdydamas savo fi.rnkoijas
turi teisg:
22.I. painkti mokymo ir ugdymo metodus bei veiklos bfldus, konkretinti ir individualizuol
ugdymo turini, vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis bendrosi,omi
programomis ir bendraisiais ugdymo planais, atsiZvelgdamas i Centro bendruomenes reikmes
mokiniq poreikius ir interesus, rengti neformaliojo vaikq Svietimo programas, socialiniq igiidZi
programas, kurti naujus ugdymo ir ugdlmrosi modelius, uZtilkrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;
22.2. pairr/rlti vidutines prieZiiiros priemones vykdymo formas, metodus ir priemones;

22.3. lrl.nti ir teikti sitilymus del naujq mokymo ir mokymosi bei vidutines prieZitir
priemones vykdymo modeliq, uZtilainandiq kokybi5k4 iiisilavinim4 ir vaikui paskirtos
vidlutil
prieZitiros priemones vykdymq;
22.4. istatymo nustatyta tvarka kreiptis del vaiko l,idutines prieZiriros priemones pratrisin
pakeitimo ir panaikinimo;
22.5.bendtadarbiauti su savo veiklai itakos turindia.is fiziniais irjuridiniais asmenimis;
22.6. dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;
22.7. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikkrje;
22.8. gautiparum4l-ietuvos Respublikos lJbdaros i,iparamos
istatymo nustatyta tvarka;
22.9. naudotis kitomis suteiktomis teisemis.
23. Centro pareigos:
23.1. tfttil$inti teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi, gyvenimo
ugdymosi aplink4;
23.2. rrlrtkinti tinkam4 vaiko vidutines prieZitiros priemones vykdym4;
23'3' naudoti lesas Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams vykdyti pagal asignavin
valdytojo patvirtintas programas;
23'4' teil<ti savininko teises ir pareigas igyvend:inandiai institucijai ir kitoms
istertyn
numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
23.5. vykdyti istatymq ir kitq teises aktq reikalavimus.

IV SKYRIUS
CENTRO VEIKLOS ORGA1\I-IZA'INMAS IR VALDYMAS
24. Centro veikla organizuoj am a pagal:
24'l' Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZitiros
istatym4, \raik
socializacijos centro veiklos modelio apras4 bei kitus teises aktus;
24'2. dfuektoriaus patvirtint4 Centro strategini plan6,kuriam yra pritarusios
Centro taryba,.
Ministerija;
24'3. dfuektoriaus patvirtint4 Centro metini veiklos plan?, kuriam yra pritarusi
Centro tarybt
24'4' dfuektoriaus patvirtint4Centro ugdymo plan4, kuriam yru ptitu*si Centro
taryb,iir-ji
yra suderintas su Ministerija.
25' Centrui vadovauja direktorius, lari konkurso bDdu pareigas skiria ir is jq
atle..idLi
i
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo. ministras arba jo
urriuo.
Centro
direktoriur;
yr,
igaliotas
"
tiesiogiai pavaldus ir atsakingas
26. Centro direktorius :
26'l' *ittina, suderings su Ministerija, Centro sftuktrir4 ir pareigybirl s4ras4 nevir5ydarma
nustat5rto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
26.2. nustato centro strukfiiriniq padarinirl nuostatus;

Ministerijai.

irkit

26.3.
kodekso
ir skiria
das:
26.4.teises aktq nustatya warla sudaro mokymosi sutartis;
26'5' piima mergaites Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiilros
istatyme, Priemimo valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokykli"io ugJy-o mokyklas,
kuriq
savininko teises ir pareigas ig vendinanti i"9tit i.i.;u yra
S'riietimo i, mofsio ministerija, tvakos
aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Svietimo
ir mokslo ministro 2012 m.kovo 2g
bendrojo ugdymo ir i.kimokykrinio ugdymo mokyklar, tloiq
anti institucija yra Srrietimo ir mot<sto ministerija,
a. DidZiausias mokiniq skaidius trisde5imt dt
e2j mokiliai.
ne didesnis kaip aStuoni (g) mokiniai;

Tl?J;1,ffii'j_-ffJ:l['#'#k:l'Ell,T.].T;il11'l::*il1:

jiems

i

i.'i*fq-,

t*[oJ

26.6. teil<ta siflymus savivaldybes administracijos clirektoriui ar jo igaliotam asmeniui d€
mokiniams paskirtos vidutines prieZiflros priemonds pratgsimo, pakeitimo bei panaikinimo;
26.7. suderings su Centro tuyba, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles ir Bendruomend
nariq elgesio ir etikos norrnas;
26.8. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, nustato mokiniq teises, pareigas i
atsakomybg;
26.9. vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimui, jr
iglvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veikl4, analizuoja ir vertina materialinius i
intelektinius iSteklius ;
26. | 0. IeidZia i sakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
26.11. sudaro teises aktq nustaQrtas komisijas, darbo gupes ir metodines grupes;
26.12. sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijornLs atlikti;
26.13. atsako uZ Centro dokumentq valdymo organizavim4 teises norminiq aktq nustirtytr
tvarka;
26.14. teises aktq nustagrta tvarka valdo, naudoja Centro turt4, le5as ir jais disponrroja
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optirnah
valdym4 ir naudojim4;
26.15. rtipinasi metodines veiklos organizavimu, Centro darbuotojq profesiniu tobulejimu
jiems
sudaro
sqlygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojamr
galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 teises aktq nustat5rta tvarka;
26.16. inicijuoja Centro savivaldos institucijq sudarrmQ ir skatina jq veikl4;
26.17. bendradarbiauja su mokinirl atstovais pagal istatym4, pagalb4 mokiniui, mokytojui i
Centrui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sorlialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis
vaiko teisiq apsaugos tamybomis, savivaldybiq administracijiq vaiko gerovds komisijomis ir kitomir
institucijomis, dirbandiomis vaiko teisirtr apsaugos srityje, teikia informacij4 apie vaiko elg;esi<
pokydius, poreikius ir galimybes bei rekomendacijas del tgstines pagalbos vaikui teikimo;
26. I 8. atstovauj a Centrui kito se institucij o se ;
26.19. dali savo funkcijq teises aktq nustaqrta tvarka gali pavesti atlikti skyriq vedejams;
26.20. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi i.
darbo s4lygas;
26.2L Centrui rtipimais klausimais organizuoja mohrtojr+ ir aukletojq bei Svietimo pagalbor
specialistq pasitarimus (ugdymo turinio formavimo, ugd;ymo organizavimo, elgesio, saugnrm(
uZtikrinimo ir kitais Centrui ir mokiniams aktualiais klausimais);
26.22. vykdo kitas teis6s aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
27. Centro direktorius atsako uZ Centro veiklq numaffi Lietuvos Respublikos istatymuose
Vyriausybes nutarimuose, Svietimo ir mokslo ministro isakymuose bei kituose teisds aktuose, ui
demokratini Centro valdym4, bendruomenes nariq informavirn4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nusta.Qrh
Centro tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq, Centro veiklos rezultatus, ui veiksmingq vaiko vidutiner
prieZirlros priemoniq igyvendinim4.
28. Direktoriaus nesant, ji pavaduoja Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir j<
igalioto asmens paskirtas ugdym4 organizuojandio skyriaus v'edejas ar kitas Centro darbuotojas.
29. Centre sudaromos mokytojq bei aukletojq ir Svietimo pagalbos specialisq metodiner
grupes. Metodines grupes skirtos mokytojams, aukletojams lcartu su Svietimo pagalbos specialir;tair
pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turini (programas, mokymo ir mokyrnos.
metodus, kontekst4, mokiniq pasiekimq fu paiangos vertinimo b0dus, mokymo(si) ir ugdymo(si'
priemones bei patyrim4, kuri mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti
mokinir

ji

individualioms reikmems, nagrineti prakting veiklE, prletoti mokytojq profesines veilklor
kompetencijas, suderintas su Centro strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokiniq ir Centro paZan;gos
Metodines grupes nustato mokytojq, aukletojq ir Svietimo pagalbos specialistq metodines veildor
prioritetus, kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegim4 Cerrtre

Metodines grupes priima sprendimus ir teikia Mokytojq tarybai, Centro direktoriui suderinh
metodiniq grupirl sifllymus del ugdymo turinio formavimo ir jo igyvendinimo organtzavim
gerinimo, gerosios patirties sklaidos ir bendradarbiavimo trrp metodiniq grupiq. Metodiniq grupi
veikl4 koordinuoj a skyriq vedejai.
30. Metodiniq grupiq sudarymo ir vadovavimo joms principai nustatomi Mokytojq br
aukletojq ir Svietimo pagalbos specialistq metodines veiklos nuostatuose, patvirtintuose C,;ntr
direktoriaus.
31. Centre veikia Centro vaiko gerovds komisija, kuri sudaroma ir jos darbas organizuojrame
pagal Mokyklos vaiko gerovds komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5r
i5skyrus funkcijas, susijusias su vaiko minimalios prieZiuros priemonemis, socialines paramc
mokiniams teikimu bei mokiniu mokvklos nelankvmu.

V SKYRIUS
CENTRO SAVIVAL]DA
32. Cento savivalda grindLiana5vietimo tikslais, Centre vykdomomis Svietimo programromi
ir Centro tradicijomis.
33. Centro savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Centro veiklos ir finansavimo klaus:imu
ir pagal kompetencij1, apibrdh4 Centro nuostatuose, priinna sprendimus, daro itak4 direktorriau
priimamiems sprendimams, atlieka visuomening Centro valdymo piehifuq, Centro savivzrldo
institucijq ivairovg, jq kompetencijq ir sudarymo principus iteisina Centro nuostatai.
34. Centro txyba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia Centro savivaldos institucija. Taryba tr:lki
Centro mokinir4, mo$rtojq, tevq (globejq, rupintojq) bendruomeng, vietos bendruonnen

demokratiniam Centro valdymui, padeda sprgsti Centrui akhralius klausimus.
35. Taryba sudaroma i5 1 mokiniq tevq (globejq, rupintojq) atstovo, 4 mokytojq, I molini,
ir vietos bendruomenes atstovo. { Taryb4 tevus (globejus, riipintojus) renka tevq (globejq
rtipintdq) susirinkimas arba deleguoja Centro vaiko geroves lkomisij4 mokytojus - Mokytojq tnyba
mokinius - kasmet Mokiniq taryba, vietos bendruomenes atstovus deleguoja vietos bendruornene
Tarybos nariu negali brlti Centro direktorius.
36. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje. Tar.gbo
posedZiai kviediami ne rediau kaip nis kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauj;a nl
maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Ce,ntrr
direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti stebetoj o teisr:mis.
37. Centro taryba:
37.1. teikia si[lymq del Centro strateginiq tikslq, uZdraviniq ir jq igyvendinimo priemonir4;
37.2. svusto ir pritaria Centro strateginiam planui, Centro metiniam veiklos planui, ugd;ymr
planui, Centro darbo tvarkos taisyklems, Bendruomenes nariq elgesio ir etikos normoms bei kitiemr
Centro veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamierns Centro direktoriaus;
37.3. teikia siulymq Centro direktoriui del Centro nurostatq pakeitimo ar papildymo, Centr<
vidaus strukttiros tobulinimo;
37.4. padeda planuoti Centro tiking, finansing veikl4, ,aptaiasiiilymus del paramos, labdanos
gyventojq pajamq mokesdio 2 proc. le5q panaudojimo, svarsto kitus Centro le5q naudojimc
klausimus;
37.5. iSklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teilcia siiilymq Centro direktoriui del Centrc
veiklos tobulinimo;
37.6. teikta sillymq Ministerijai del materialinio apnipinimo ir veiklos tobulinimo;
37.7. svarsto metodiniq grupiq, Mokytojq tarybos, savivaldos institucijq ar Ce.ntrc
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sitilymq centro direlrtoriui;
37.8. teikia siulymq del Centro veiklos tobulinimo, saugitl mokiniq ugdymo, gyvenimo il
darbo s4lygq sudarymo, talkina, formuojant Centro materialinjius, finansinius irintelektinius iSteklius:

I

37.9. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
37.10. aptatia si[lymus del neformaliojo Svietimo pasriDlos, renginiq organizavimo;
37 .1 | . parenka Centro veiklos
isivertinimo sritis iratlikimo rn.todikut
37.12. teikia atstov4 i konkurso Centro vadovo pareigoms eiti atrankos komisij4.
38. Taryba renkama dvejiems metams.
39. Centro tarybauZ savo veikl4 vien4 kart4 per meturs atsiskaito Centro bendruomenei.
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43.Mokytoju tarybos posedZiai_{ jos p.ii-tJ,l#,l;f"?Tll,:,:3;,T31il::'i:,fiffi;
maziaa du treddaliai Ql3) tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujaneiq
ialsrl Auugu-u.
44' Jvlokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises acq nustatyiais
ir Centro direktoriraus
. .1 .

relKtamals Klauslmals.

organizuorli Centro renginius, akcijas, vykdyti

o organizavimo, mokiniq neformaliojo Svietirno

narius i Centro tarybq,

savanoriq judejim4, dalyvauja, rengiant Centro
entro direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoj a

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA IR
ATESTACIJA
47' Darbuotojai i darb4 Centre priimami ir atleidhiwni is jo Lietuvos Respublikos
darlbo
kodekso ir kitq teis€s aktq nustatyta tvarka.
48' Centro darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq

nustat5rta tvarka.
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direktorius, ugd
gus)-atestuojasi
tvarka.

andiq skyriq vedejai, Svietimo pagalbos specialistai

tobulinari"t"""Ji"r;;tb.

svietimo ir mokslo

VII SKYRIUS
Ju NAUDoJrMo rvAFlKA, FTNANsrNEs vErKLos
-!!S_9s,
KONTROLE
IR CENTRO VEIKLOS PNiNZIUPJ-

cENTRo TURTAS'

50' Centras turta
1a]do, naudoja ir disponuoja juo teiser; aktq nustatyta tvnka.
51. Centro le5q Saltiniai:
51.1. valstybes biudZeto le5os:

51.2. pajamos, gautos uZ teikiamas paslaugas;
51 .3. kitos teisetu bfldu igytos 1e5os.
52. Le5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka.

53. Centro buhalterine apskaita tvarkoma, finansinds

ir

biudZeto vykdymo ataskail,os

sudaromos teises aktrl nustatyta tvarka.

54. Centro finansine veikla kontroliuojama teisds aktq nustatyta tvarka.
55. Centro veiklos prieLiilrqatlieka Ministerija" prireil,rus pasitelkdama i5orinius vertintojus.
56. Paramos bUdu gautos le5os apskaitomos ir naudojarnos istatymo nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTA.TOS
57. Cenho nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtirra Ministerija.
58. Centro nuostatai keidiami ir papildomi Ministerijors, Centro direktoriaus iniciatyva.
59. Centras registruojamas teises aktq nustat5rta tvarkal
60. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarrkomas teises aktq nustafrta tvarka.
61. Centras turi interneto svetaing. Informacija apie Centro veikl4 ir vie5i praneSinrai
skelbiami Centro interneto svetainej e teises aktq nustatyta tvarlka.
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