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KAUNO IUOZO URBSIO KATALIKISXOS PAGRINDINES MOKYKLOS

ISTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo Urb5io kataliki5kos pagrindines mokyklos istatai (toliau - istatai)

reglamentuoja Kauno Juozo UrbSio kataliki5kos pagrindines mokyklos (toliau - mokyklos) teisinq

form4, priklausomybg, dalininkus, dalininkq teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,

grupg ir tip4, pagrinding paskirti mokymo kalb4 ir formas, veiklos teisini pagrind4, sriti ir ruSis,

tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, mokyklos

teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, naujq dalininkq priemimo, dalininko teisiq perleidimo

kitiems asmenims, dalininkq inaSq perdavimo mokyklai tvark4, visuotinio dalininkq susirinkimo

kompetencij4, mokyklos bendruomenes nariq teises, pareigas ir atsakomybg, mokyklos savivald4,

darbuotojg priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4, mokyklos turt4, l65as, jq naudojimo

tvark4, finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvark4.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas - Kauno Juozo Urb5io kataliki5ka

pagrindine mokykla, sutrumpintas pavadinimas - Juozo Urb5io kataliki5ka pagrindine mokykla,

juridinio asmens kodas 190137074.

3. Mokykla tgsia Vie5osios istaigos Kauno Juozo Urb5io kataliki5kos pagrindines

inokyklos veikl4, vykdom4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Sventojo Sosto sutartimi del

bendradarbiavimo Svietimo ir kulttiros srityje ir iteisint4 2009 m. kovo 19 d. Kauno savivaldybes

tarybos sprendimu Nr. T-l9l pertvarkant savivaldybes biudZeting istaig4 Kauno Juozo Urb5io

viduring mokykl4 ivie54j4 istaig4, yra Sios istaigos teisiq ir isipareigojimq peremeja ir tgseja.

4. Mokykla yra pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vie5asis juridinis

asmuo. Pagrindines mokyklos teisine forma - vie5oji istaiga.

5. Mokyklos steigejai ir dalininkai yra Kauno miesto savivaldyb6, Laisvds al. 96,

LT-44251Kaunas, kodas 111106319 ir Kauno arkivyskupijos kurija, RotuSes a. l4A, LT-44279,

Kaunas, kodas 190954165. Mokyklos dalininkq teises ir pareigas igyvendinandios institucijos -
Kauno miesto savivaldybe ir Kauno arkivyskupijos kurija. Jq kompetencij4 nustato Lietuvos

Respublikos vie5qjq istaigq istatymas ir Sie istatai.

6. Mokyklos buveine - Partizanq g. 68, LT-49367, Kaunas.
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7. Svietimo istaigos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.

8. fstaigos tipas - pagrindine mokykla.

9. Pagrindine mokyklos paskirtis - pagrindines mokyklos tipo bendrojo ugdymo

mokykla.

10. Mokykla vykdo prie5mokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Mokymo kalba - lietuviq, mokymo formos - grupinio, pavienio moky'rnosi, mokymo namuose,

nuotolinio mokymo.

Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai :

I 0. 1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

1 0.2. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

10.3. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas (baigusiems pradinio ugdymo

individuali zuotq pro gram4) ;

10.4. pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo paZymejimas;

10.5. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejimas (baigusiems pagrindinio ugdymo

individuali zuot4 pro gram4) ;

1 0.6. pagrindinio i5silavinimo paZymejimas.

11. Mokykla turi s4skaitas bankuose, antspaud4 su valstybes herbu ir savo pavadinimu.

12. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises

aktais, Kauno miesto savivaldybes teises aktais ir Siais fstatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJoS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIq DOKUMENTV ISDAVIMAS

13. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos ruSys pagal Ekonomines veiklos ruSiq

klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 3l d. isakymu Nr. Df-22 6 (Zin.,2007,Nr. 1 19-4877):

13.1. pagrindine Svietimo veikla;

13.1.1. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

13.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85.201'

13.1.3. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

13.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

13.2.I. kulhtrinis Svietimas, kodas 85.52;

13 .2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 8 5 .5 1 ;
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13.2.3. kitas niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.

14. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

14.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

I 4 .2. v aik4 dienos prieZitro s veikla, kodas 8 8. 9 1 ;

14.3. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

14.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;

14.5. kita pramogrl ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

15. Mokyklos tikslas - vystant Kataliki5ko ugdymo sistemos sampratos elementus:

suteikti mokiniui dorinds, sociokult[rines ir pilietines brandos pagrindus, bendr4ji ra5tingum4,

technologinio ra5tingumo pradmenis, ugdyi tautini s4moningum4, i5ugdyi siekim4 ir gebejim4

apsisprgsti, pasirinkti ir mokyis toliau.

15.1. mokyklos uZdaviniai visoms vykdomoms programoms;

15.1.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis

Bendrosiomis programomis bei kataliki5ko ugdymo sistemos samprata, atsiZvelgiant i Kauno

mieso savivaldybes, Kauno arkivyskupijos kurijos, mokyklos bendruomenes reikmes, mokiniq

poreikius ir interesus konkretinti ir individualizuoti ugdymo turini pagal KatalikiSko ugdymo

sistemos elementus apibreZtus integralaus ugdymo, grindZiamo bendrystes pedagogika principais;

15.I.2. bendradarbiaujant su vaikq tevais (globejais, rupintojais), vadovaujantis

krikscioni5kaisiais principais, ugdl.ti Zmogq, pajegq sprgsti savo ir visuomends gyvenimo

problemas, pozityviai keisti Lietuvos tikrovg, klrybi5kai atsakyti i Siuolaikinio pasaulio iS5ukius,

-eebanti iprasminti savo gyvenim4 dabarties tikroveje;

15.1.3. suformuoti vertybines nuostatas, kurios ugdytq Zmogq, norinti mokyis vis4

g5-enim4, tobulinti savo gebejimus, turinti savo asmening, pilieting ir socialing kultUring

kompetencij4, sugebanti sekmingai dirbti ir kiirybingai dalyvauti Lietuvos pilietiniame,

LulrDriniame, dvasiniame ir socialiniame gyvenime ;

15.1.4. sudarl'ti mokiniams s4lygas perimti gimtosios kalbos, Siuolaikiniq visuomends

ir gamtos mokslq Ziniq pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktines veiklos

!g[d2ius, Europos religing ir filosofing patirti, perprasti pagrindines politines ideologijas ir

ekonomines teorijas, igyti esteting nuovok4 ir Europos Zmogui reikalingus kalbines komunikacijos

eet€j imus, istori5kai pagrist4 Vakarq kulturo s supratim4;

15.1.5. skatinti mokiniq lygybq ir solidarum4 su Zmondmis, turindiais skirtingus

eet€_iimus, kitokias socialines ir fizines galimybes nei dauguma, siekti socialinio mokiniq

solidarumo, mokyti teikti socialing param4 artimiesiems.
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16' PrieSmokyklinio ugdyrno tikslas - laiduoti vaiko asmenybes skleidim4si, ugdyti
aktyrrl, savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4 paZinimo motyvacij4 turinti vaik4, sudaryti
prielaidas tolesniam sekmingam ugdymuisi mokykloj e.

17. Mokyklos vykdomos pradinio ugdymo programos uZdaviniai:

I7.I- i5ugdyti sveik4, aktyvq, kDrybing4, elementaraus ra5tingumo ir socialiniq,
pazntiniq veiklos gebejimq ir vertybiniq nuostatq pagrindus igrjusi valk4;

17.2. sukurti ugdymui (-si) palankr4 psichologini klimat4 ir ugdymo (-si) erdvg;

17.3- ugdymo procese atsiZvelgti iindividualius vaiko ir jo aplinkos fizinius,
psichologinius, sociokultUrinius ypatumus ;

17.4. taikyli ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius
\patumus, ugdymo srities specifik4;

17.5. sukurti ugdymo turini, atitinkanti, jaunesniojo mokyklinio amZiaus vaikq raidos
\patumus, ugdymosi poreikius ir interesus, laikyi lygiaverdiai svarbiomis pradinio ugdymo turini
sudarandias sritis: kalbini ugdym4 (gimtoji, uZsienio kalbos, ankstyvasis uZsienio kalbq
mo$masis), dorini (tikyba ar etika), socialini ir gamtamokslini (pasaulio paZinimas), tiksliqjq
mokslu (matematika), menini (daile, muzika, choreografija), technologini, sveikatos (kuno kulhlra)
ugdlmg;

17 '6' naudoti ugdymo priemones, skatinandias vaiko smalsum4, aktyvum4,
turlbiskum4;

17.7. taikyi psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo sistem4;

17.8. teikti neformalqiiugdym4, puoselejanti ir pletojanti vaiko individualybg;
17.9. teikti vaikui bDtin4 pedagoging, psichologing, informacing, specialiEj4 ir kt.

pqalt'a

18. Mokyklos vykdomos pagrindinio ugdymo programos uZdaviniai:

18'1' laiduojant dami4 asmens dvasiniq ir fiziniq galiq pletotg, isugdyti aktyvq,
>sr Eenkisk4, atsakinge, igrjusi sociokultDrinio raStingumo, butino sekmingai socialinei integracijai
r -^-icliam mokymuisi, pagrindus mokini;

l8'2' ultik'rinti darni4 prigimtiniq mokinio galiq pletotg, puoseldti jo dvasing kulttir4,
qilieiil-um4;

18'3' sudarl'ti mokiniams s4lygas i5siugdyi asmening, paZinimo, apimandio kalbini,
='argm31ir4, gamtamokslini ir technologini ra5tingum4, ir kulturing kompetencij4, reikaling4
-.ekmingai sprgsti iskylandius asmeninio ir socialinio gyvenimo klausimus;

18'4' padeti mokiniams iSsiugdyti komunikacinius gebejimus, igy'ti informacinds
L-ulturos, kompiuterinio ra5tingumo pagrindus, atitinkandius siandienio gyvenimo ir ateities
poreikius:
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18.5. atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyti mening ir esteting

kompetencij 4, padeti isitraukti i kulttirini bendruomenes gyvenim4;

18.6. ugdlti mokiniq gebejim4 ktrrybiskai m4styti, sprgsti problemas;

18.7. puoseleti mokiniq pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savarankiSkum4,

nusiteikim4 imtis atsakomybes, nuostat4 ir gebejim4 mokyis vis4 gyvenim4, tobuleti.

19. Mokyklos funkcijos:

19.1. formuoti ugdymo turini ir organizuoti Mokyklos darb4 pagal Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas bendr4sias programas, bendrojo lavinimo

mo$klq bendruosius arba nustatl'ta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, u2tikrinti
usdrmo plaml igyvendinim4;

19.2. inicijuoti Svietimo programr+ pasirenkamqiq daliq variantus;

19.3. sudaryti formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniu saviraiSkos

poreikius tenkinandius Siq programq modulius ;

1 9.4. sudaryti neformalioj o Svietimo programas;

19.5. laiduoti programos turinio lankstum4 ir variantiSkum4, programos turinio ir jo
perteikimo bDdq dermg, individualizuotq pagal mokiniq poreikius ir gebejimus programq ir
r-al-<q-bes nustatytq i5silavinimo standartq atitikim4;

19.6- teikti specialiqj4 pedagoging ir speciali4j4 pagalb4 specialiqjq poreikiq

mokini365, organizuoti specialiqjq poreikiq mokiniq integruot4 mokym4 bendrojo lavinimo
k-lasse :

19.7. vykdyti pagrindinio ugdymo programos baigimo pasiekimq patikrinim4;

19.8. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

19'9. vykdl'ti tabako, alkoholio ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo, smurto

ir pery eiq prevencij4;

19.10. vykdyti privalomo mokymosi kontrolg;

19.11. inicijuoti param4 socialiai remtinq seimq mokiniams;

l9-I2- sudarlti s4lygas mokiniams ugdytis pilietiSkumo nuostatas dalyvaujant

sarir aldoje, skatinti mokiniq oryanizacijq veikl4;

19.I3. kurti Mokyklos laisvalaikio ir pramogq kulhrr4, pletoti dalyvavim4 projektuose,

3rlitTi reikalingus tyrimus ;

I9-I4- kurti Mokykloje moderni4 informavimo sistem4, idiegiant j4 bibliotekoje ir
sliaiq-kloje;

19.15. kurti Mokykl4 kaip vietos bendruomenes kulhrros Zidini:

19.l 6. rykdyti Mokyklos isivertinim4.



6

20. Mokyklos mokinitms fukymosi pasiekimus iteisinantys paZyrnejimai i5duodami

Svietimo istatymo, Snietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SI(YRIUS
MOKYKT,OS TEISES IR PAREIGOS

21. Mokykla gali tureti ir i'gyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios

igyvendindxna jai pavestus tikslus irjos istatanis ir jos veiklos tikslams. Mokykla,

aXlikd,arna jai priskinas funkcijas, tuti teisg:

21.1. sudatyi mokymo sutartis, bendradarbiavimo sutrirtis su socialiniais partneriais;

2L2, istatyrnq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir klubus, dalyvauti jq veikloje;

21.3. nustatyti mokyklos teikiamq paslaugq ikainius, jeigu jq nenustato dalininkq

21,4.1:arinkJci rnokymo metodus ir mokymosi veiklos biidus;

21.5. vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

21.6. Svietirno ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti Salies ir tarptautiniuose

21.7. teisds aktq nustatyta tvarka teikti investisinitl projektq parai5kas Europos

paxamal gautu

1.8. gauti par€rm4 Lietuvos Respublikos lpbdaroS ir phrarlios istatymo nustat5rta

22. Mokykla igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdarna jai priskirtas

uZtikrinti sveikq saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

apli'nk4;

22.2. teil<ti geros kokybes Svietim4;

22.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, Svietirno pfografiras, parenp5tas pagal

taikant Kataliki5ko ugdymo sistemos

grindZiamo bendrystes pedagogikos

indinio ugdymo bendr4sias programas ir

ele:ttentus, apibreZtus irttegralaus ugdyrno,

.

22.4, palaiSi rySius su vietos bendruomene;

22.5. sfiar5ti mokyrno sutirrtis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;
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22.6. sudarl'ti palankias veikJos s4lygas mokykloje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

6lsanizasij6ms.

22.7. uLtrkrinti mokyklos vaiko gerovds komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq

ml<tat\Tr.rs reikal avimus.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

23.1. mokyklos strateginis planas, parengtas ir, pritarus mokyklos tarybai ir
'rr---:r-1r-rjsrl dalininkq susirinkimui, patvirtintas mokyklos direktoriaus;

23.2. mokyklos metinis veiklos planas, parengtas ir pritarus mokyklos tarybai,

:;r.:-iltas mokyklos direktoriaus;

23.3. mokyklos ugdymo planas, parengtas vadovaujantis Bendrosiomis programomis ir
{:-:-:i-:iko ugdymo sistemos sampratos elementais, apibreZtais integralaus ugdymo, grindLiamo

r.:c+ >-tes pedagogika principais ir, suderinus su mokyklos taryba ir visuotiniu dalininkq

:-ir-r--s.irru. p atvirtintas mo kykl o s direktori au s.

24. Mokyklos valdymo organai yra visuotinis dalininkq susirinkimas ir vienasmenis
-. -r-'rr-r organas - direktorius. Kasdiening mokyklos veikl4 organizuoja direktorius, kuri atviro

r:ri-.=.- budu skiria i pareigas ir i5 jq atleidZia visuotinis dalininkq susirinkimas daugumos

i'----.-'+ balsq priimtu sprendimu, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

--<=rjos nustatytais kvalifrkaciniais reikalavimais pretendentams. Visuotinio dalininkq

s-\r-:mo lgaliotas asmuo su mokyklos direktoriumi sudaro darbo sutarti. Direktorius pareigoms
q-----Li ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus

r---:r-l:iam dalininkq susirinkimui. Jei direktoriaus laikinai nera, jo funkcijas atlieka direktoriaus

:a.-r'tojas, kurio pareigybes apra5yme nurodya Si funkcija, arba visuotinio dalininkq

s-r:iimo i galiotas asmuo.

25. Mokyklos direktorius:

25.1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo

-:.+:-Kru rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

25.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidLia mokytojus, kitus ugdymo procese

::-;.-;auiandius asmenis ir aptamaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq aprasymus;

25.3. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq buklg;

25.4. tvirtina mokyklos vidaus struktlr4;
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25.5. nustato mokyklos &k*otiaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina

pareigybiq apraSymus fu datruotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto

leistino pareigybirtr skaidiaus, priima darbuotojus i darb4 ir atleidZia i5 jo, juos skatina;

25.6. priina mokinius dalininkq susirinkimo nustatyta Narka;

' 25,7. sudato mokymo sutartis;

25.8. sudaro mbkinirtr priemimo i mokykl4 komisij4 ir wirtina komisijos darbo

25.9. vadovaudamasis teises aktais. tnokvklos dokurnentuose nustato mokiniu teises,

vbq;

25.12. planuoja mokyklos veiklE ir vertina materialiniq ir intelektiniq i5tekliq

ZS.tg. Ieidlia isalqrmus, kontroliuoj a jq vykdym4;

25.14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;

25.15. sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

%.16. organizuoja mokyklos dokumentq rengim4 ir saugojim4;

8.t1. valdo ir naudoja mokyklos hrt4 ir le5as;

.18. rupinasi intelektiniais, materialiniais,.finansiniais, infonnaciniais i5tekliais,

q valdym4 ir naudojim4;

25.19. sudato s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti, kelti kvalifikacij4;

N;,2fr. organizuoja molqrtojrl ir kitq pedagoginiq darbuotojq metoding veikl4;

25.21. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su mokiniq

rtipintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis,

policdos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis

' 25.22. sudaro mokyklos vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

25.23 . atstovauj a mokyklai kitose institucij ose;

25.24. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme,

mokyklos lstatuose, pareigybes apra5yne ir kituose teises aktuose.

26. Mokyklos direktorius atsako:

26.1. vZ Lietuvos Respublikos istatymq fu kltq teises aktq laikym4si mokykloje;

26.2. rLZ demokratini mokyklos valdymq, mokytojo etikos nort'nr+ laikym4si, skaidriai

sprenditnus, bendruomenes nariq informavim4;
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26.3 . ui, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulej im4;

26.4. uL sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos apraiSkoms ir

zalingiems iprodiams aplink4;

26.5. ui. tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4,

mo$-klos veiklos rezultatus ;

26.6. uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZitros priemoniq vykdym4;

26.7. ui. finansinds atskaitomybes sudarym4;

26.8. tZ, visuotinio dalininkq susirinkimo su5aukim4;

26.9. uL metin6s finansinds atskaitomybes ir praejusiq finansiniq metq mokyklos

r.Eikios ataskaitos pateikim4 visuotiniam dalininkq susirinkimui teises aktq nustatytatvarka;

26.10. uZ duomenq ir dokumentq pateikim4 Juridiniq asmenq registrui;

26.11. uZ praneiim4 dalininkams apie ivykius, turindius esminds reik5mes mokyklos

re*.iai:

26.12. uZ mokyklos dalininkq registravim4;

26.13. uL, informacijos apie mokyklos veikl4 pateikim4 visuomenei, vieSos

-=-l-m.-ij o s p askelbim4;

26.14. uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymq ir kitq teises aktq, dalininkq

=sfrkimo sprendimq laikym4si.

27. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti ir koordinuoti sudaromos metodine

:{a'g:r dalykq kDrybines grupes.

28. Metoding taryb4 sudaro ktirybiniq grupiq pirmininkai ir direktoriaus pavaduotoja

ryf]:Eirl.
29. Metodines tarybos ir krlrybiniq grupiq veikl4 reglamerrtuoja jq nuostatai, tvirtinami

rr*rriaus.

fhotinio dalininkq susirinkimo kompetencija, su5aukimo ir sprendimq pridmimo tvarka

3 0. Mokyklos visuotinis dalininkq susirinkimas :

30.1. keidia ar papildo mokyklos istatus;

30.2. nustato teikiamq paslaugq, darbq, produkcijos kainas ir tarifus ar jq nustatyrno

:isrtles:

30.3. skiria ir atleidLiamokyklos direktoriq, nustato jo darbo sutarties s4lygas;

30.4. tvirtina meting finansing atskaitomybg;

30.5. nustato, kokia informacija apie mokyklos veikl4 turi buti pateikiama visuomenei;
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30.6. priima sprendim4 del mokyklai nuosavybes teise priklausandio ilgalaikio turto
perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutarti ar ikeitimo;

30.7. priima sprendim4 del mokyklos reorganizavimo ir reorganizavimo s4lygq

nirtinimo;

30.8. priima sprendim4 pertvarkyti mokykl4;

30.9. priima sprendim4likviduoti mokykl4 ar at5aukti jos likvidavim4;

30.10. skiria ir atleidLia likvidatoriq, kai Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq istatymo
ru-t-tarrrais atvejais sprendim4likviduoti vie54j4 istaig4 priima visuotinis dalininkq susirinkimas:

30.1 1. nustato mokyklos vidaus kontroles tvark1;

30.12. priima sprendim4 del mokykios audito ir parenka audito imong;
30'13. priima sprendim4 del mokyklos tapimo kittl juridiniq asmenq steigeja ar dalywe;

30.14- priima sprendim4 del mokyklos nauiq dalininkq priemimo;

30.15. tvirtina mokyklos veiklos strategij4;

30.16. tvirtina mokyklos valdymo struktdr4 ir pareigybiq s4ras4;

30.17. tvirtina konkurso vadovo pareigoms nuostatus;

30.18. tvirtina kitq pareigq, i kurias darbuotojai priimarni konkurso b[du, s4ra54 ir
rl-r r.:sr r-iaius reikalavimus ;

30.19. istatymq nustatyta tvarka tvirtina konkurso kitoms pareigoms, i kurias
hrc.rjai priimami konkurso b[du, nuostatus;

30.20. nustato mokyklos veiklos vertinimo kriterijus;

30.21- nustato, kad mokyklos veiklos ataskaitoje btitq vertinamas jos veiklos

-meinis. socialinis ir kitoks poveikis pagalmokyklos veiklos tikslus;

30.22- sprendZia kitus Lietuvos Respublikos vie5qiq istaigq istatymo ir Siuose istatuose
rerciui o dalininkq susirinkimo kompetencij ai priskirtus klausimus.

31. Siq istatq 30.6,30.7,30.8 ir 30.9 punktuose nurodyi visuotinio dalininkq
srsr-ijmo sprendimai priimami kvalifikuota2l3 vis4 susirinkime dallvaujandiq dalininkq balsq
i=rrE-.r: Sirl istatq 30.14 punkte nrnodyas sprendimas priimamas kvalifikuota 314 visrl
Ftrtrlfue dallwaujandiq dalininkq balsq dauguma. Kiti visuotinio dalininkq susirinkimo
sEo-=ai priimami paprasta susirinkime dalyvaujandiq dalininkq balsq dauguma.

32. Visuotiniame dalininkq susirinkime sprendZiamojo balso teisg turi visi mokyklos
mturntk'i- \'ienas dalininkas visuotiniame dalininkq susirinkime turi vien4 bals4, isskyrus priimant
.!**1 del mokyklos direktoriaus skyrimo ir atleidimo. Priimant sprendim4 del direktoriaus

ry-r"na ir atleidimo Kauno miesto savivaldybe turi 51 procent4 clalininkq susirinkimo balsq.

rf,rytirs direktorius, jeigu jis nera dalininkas, gali dalyvauti visuotiliame dalininkg susirinkime.



11

tadiau jis negali balsuoti. Visuotiniame dalininkq susirinkime be balsavimo teises mokyklos

dalinhku pritarimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

33. Mokyklos dalininkas turi teisg igalioti kit4 asmeni balsuoti uZ ji visuotiniame

dalinink-u susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus. Dalininko - juridinio asmens igaliojimas

:.::: t'[ti pawirtintas jo vadovo paraSu ir antspaudu, jeigu jis antspaud4privalo tureti, o dalininko -
i25.. asmens igaliojimas turi bUti patvirtintas notaro. [galiojimas atstovauti valstybei ar

S.=i:r :-.tr1bei visuotiniame dalininkq susirinkime privalo b[ti iSduotas atstovavimo valstybei ar

-'.---.rrrbei taisykliq nustatyta tvarka. {galiojimas atstovauti dalininkui visuotiniame dalininkq

>-..-j-:s:me turi bDti pateiktas atsakingam uZ visuotinio dalininkq susirinkimo dallwiq registravim4

..---: iki visuotinio dalininkq susirinkimo pradZios.

34. Eilini mokyklos visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia ir organizuoja mokyklos

:--a.--.-:-i kasmet per 4 menesius nuo finansiniq metq pabaigos. Direktorius eiliniam visuotiniam

-r ---'i-: susirinkimui privalo pateikti mokyklos meting finansing atskaitomybg ir praejusiq
-:-F-\--: { rnetq mokyklos veiklos ataskait4.

35. Neeilinio visuotinio dalininkq susirinkimo suSaukimo iniciatyvos teisg turi

=:'r-'{-'s direktorius ir ne maLiaukaip 112 mokyklos dalininkq. Visuotinio dalininkq susirinkimo

Lisi-:rr iniciatoriai pateikia mokyklos direktoriui paraiSk4, kurioje turi bDti nurodytos neeilinio

'-.-\:r.- .r dalininkq susirinkimo su5aukimo prieZastys ir tikslai, pateikti pasirilymai del

:n:r.=res- datos ir vietos, siulomq sprendimq projektai. VieSosios istaigos vadovas turi suSaukri

rE-=: -.5uotlni dalininkq susirinkim4 ne veliau kaip per 40 dienq nuo parai5kos gavimo dienos.

36. Mokyklos direktorius visiems dalininkams registruotu laiSku i5siundia prane5im4

crc :Cama visuotinf dalininkq susirinkim4 (nurodomos susirinkimo su5aukimo prieZastys ir
:!--';-=- :.ueikiami pasiUlymai del susirinkimo darbotvarkds, datos il vietos, siulomq sprendimq

=-:r{=:' ne veliau kaip prie5 30 kalendoriniq dienq iki visuotinio dalininkq susirinkimo dienos. Jei

;-s-r-r=::-- dalininkq susirinkimas neivyksta, apie kit4 dalininkq susirinkim4 dalininkams turi buti

ffi: sieme punkte nustatl'tu b[du ne veliau kaip praejus 30 kalendoriniq dienq nuo neivykusio

-'.:-. - :rrsirinkimo dienos ir ne veliau kaip likus 10 kalendoriniq dienq iki Saukiamo pakartotinio

; -sI{E-'..r dalininkq susirinkimo dienos.

37. Jei dalininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raStu, jis, susipaZings su visuotinio

rft{rrnrrr-- susirinkimo darbotvarke ir sprendimq projektais, pateikia viesajai istaigai balsavimo

rmi.!s,-- - jarne jis praneSa visuotiniam dalininkq susirinkimui savo valiq ,,uL" ar ..prieS" atskirai

'tp {-{-.:-ino sprendimo. Pakartotiniame visuotiniame dalininkq susirinkime galioja neivl'kusio

srsffirtr bal s avimo biuleteniai, pateikti bal suoj ant raStu.

38. Visuotinis dalininkq susirinkimas gali buti Saukiamas nesilaikant Siq lstatu 36

rrm*-* -=u1rtq terminq, jeigu visi dalininkai su tuo rastiskai sutinka.
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Molcyklos dalininkri neniq dalininkq pridmiino tvarka

39. Mokyklos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris Lietuvos Respublikos

ptaigq istatyrno ir 5ir1 istatq nustat5rta tvarka yra perdavgs mokyklai ina54 ir turi Vie5qjq

ir Siq istatq nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teises yra

istatq ar istatymq nustatyta tvarka.

40. Mokyklos steigejai, Vie5qjq istaigq is'tatyrno ir Siq istatq nusttttyta tvarka perdavg

tarnpa j os dalininkais.

41. Jeigu mokyklos dalininkas yra vienas as"muo, jis vadinrirnas mokyklos savininku.

kirrios taikomos dalininkams. taikomos ir savinirilaii.

42. Nauji mokyklos dalininkai priimarni visuotinio dalininkq susiriirki'mo sprendimu,

balsuoja daugiau nei3l4 visq mokyklos dalininkq balsq.

43. Mokyklos dalininku tampama nuo mokyklos visuotinio dalininkq susirinkimo

ina5o perdavimo mokyklai dienos.

Dalininkq teisEs

Mokyklos dalininkas turi teisg gauti likviduojamos mokyklos turto dali Lietuvos

istaigq istatymo 17 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

Mokyklos dalininkas turi Sias teises:

l. neturtines teises:

.1.1. dalyvauti ir balsuoti mokyklos visuotiniuose dalininkq susirinkirnuose;

1.2. susipaZinti su mokyklos dokumentais ir gauti informacij4 apie jos veikl4;

1.3. kreiptis i teism4 su ieskiniu praSydamas pruraikinti mokyklos visuotinio

imo ir kitq mokyklos organq sprendimus, taip pat pripaiinti negaliojandiais

sudarytus sandorius, jeigu jie prie5tarauja imperatyviosioms istatyrrq normoms,

arba protingumo ar s4ziningumo principams;

-4. kreiptis i teism4 su ie5kiniu pra5ydamas uZdrausti mokyklos valdymo

sudaryti sandorius, prie5taraujandius mokyklos veiklos tikslams ar paieidi)andius

organo kompetencij4;

.5. kitas istatymuose nustatlrtas neturtines teises;

l- gauti likviduojamos mokyklos dalininkq kapitalo dali istatq nustat5rta tvarka;

istaq ir istatymq nustat5rta tvarka perleisti kitiems asmenirns dalininko teises,

i dalininkas yra valstybe ar Kauno miesto savivaldybe.
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Dalininkq teisiq perleidimo kitiems asmenims tvarka

46. Apie ketinim4 perleisti dalininko teises kitiems asmenims dalininkas privalo ra5tu

.:rane.-ti mokyklai.

47. Pirmumo teisg isigyti perleidZiamas dalininko teises turi dalininko prane5imo apie

i*:::aa prerleisti dalininko teises gavimo mokykloje dien4 buvg jos dalininkai.

48. Mokyklos direktorius ne veliau kaip per 5 dienas nuo dalininko prane5imo apie

s=:- perleisti dalininko teises gavimo dienos privalo kiekvienam dalininkui prane5ti

:.r=--=1inai arba iSsiqsti registruotu lai5ku pranesim4, kuriame turi b[ti nurodyta dalininko teises

--<-c2andio 
dalininko ina5o verte, perleidZiamq teisiq kaina, terminas, per kuri dalininkas gali

:rrce= mo$'klai apie pageidavim4 igyti perleidZiamas dalininko teises. Terminas negali bDti

rrEn.scrs nei 14 dienq ir ilgesnis nei 30 dienq nuo mokyklos pranesimo ar laiSko i5siuntimo

fift-i

-19. Ne veliau kaip per 45 dienas nuo dalininko prane5imo apie ketinim4 perleisti

-,-#ko teises gavimo dienos mokyklos direktorius turi prane5ti dalininkui apie kitq dalininkq

;cgrr=\ina i s i gyti perleidZiamas dalininko tei se s.

50. Jei vienas ar keli mokyklos dalininkai per nustatyt4 termin4 parei5ke pageidavim4

ry: perleidZiamas dalininko teises, dalininkas Sias teises privalo perduoti pageidavim4

:m=ir.-.rsiems dalininkams (vienam ar keliems), o pageidavim4 parei5kg dalininkai perleidZiamas

r=ss -ivalo perimti sumokedami jas perleidZiandiam dalininkui jo pra5om4 kain4 ne veliau kaip

- I nenesius nuo tos dienos, kuri4 mokykla gavo praneSim4 apie ketinim4 perleisti dalininko

d3=- iei su dalininko teises perleidZiandiu dalininku nesusitariama kitaip.

51. PerleidZiamas dalininko teises isigijusio dalininko ina5o dydis didinamas dalininko

E= lrrleidusio dalininko ina5o verte. Jei perleidLiamas dalininko teises isigyja keli dalininkai, jq

6. {-dis didinamas proporcingai jq apmoketos perleidliamg,dalininko teisiq kainos daliai.

52. Jei per Siuose istatuose nustatytus terminus mokyklos direktorius dalininkui

--*a- kad kiti dalininkai nepageidauja isiglti ketinamq perleisti dalininko teisiq, dalininkas igyja

-s savo nuoZilra perleisti dalininko teises tL.kain4, ne maZesng nei buvo pasiiillta dalininkams.

53. Jei mokyklos dalininko teises perleidZiamos paveldejimo budu arba rykdant

E-o sprendim4, apribojimai perleisti dalininko teises netaikomi.

Dalininkq inabq perdavimo mokyklai tvarka

54. Datininkq ina5ai mokyklai turi bUti perduodami per 30 dienq nuo mokyklos

rs.rrinio dalininkq susirinkimo sprendimo priimti naui4 dalinink4 arba didinti dalininkq kapitalq

$.3F. Praleidus Sitermin4 mokykla turi teisg atsisakyti priimti dalininko ina54.
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55. Pinigines leSos, perdu,odrnos mokyklai, kaip dalininkq ina3ai pervedanios i

56. Materialusis ir nematerialusis turtas, perduodamas mokyklai, kaip dalininkq ina5ai

pagal perdavimo ir priemimo akt% kuri pasira5o mokyklos direktorius ir dalininko

is asmuo.

V SI(YRIUS
MOKYKLOS BENDRUOMENE S NARIV TEISES' PARE,IGOS

IR ATSAKOMYBE

Mokiniq teisds ir pareigos

57.1. mokytis pagal savo gebejimus ir poreikius, siekti igyti valstybinius standartus

ini, pagrindini ir vidurini i5silavinim4;

57.2. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

.4. gauti informacij4 apie savo pasiekimq vertinim4 ir kit4 su mokymusi susijusi4

burtis i mokiniq organizacijas, kuriq veikla s4lygoja doroving, pilieting'

bei soeialing brand4, lavintis saviugdcis ir savirai5kos btreliuose, dalyvauti

, taikiuose susirinkimuose, kuriq veikla neprie5tarauja Lietnros Respublikos

puoseleti savo kalb4, kulttir4, paprodius bei uadicijas;

7. poilsiauti ir leisti laisvalaiki, atitinkanti jq amZiq, sveikat4 bei porcftius;

gauti obj ektyvtl mokymosi pasiekimq ivertinim4;

dalyvauti Mokyklos savivaldoj e;

0. sulaukus teises aktq nustatyto amZiaus, apsisprgsti d6l tik5lbc r etftos

l. tweti higienos reikalavimus atitinkandi4 molcymosi viet+ ugdttis swik$ fo

teises aktq nustatyta tvarka laisvai pasirinkti neforrnaliojo ugdtmD irhlQfu
papildandius ir jrtr savirai5kos poreikius tenkinandius Siq pgtq nof*t

programas, mokytoj4 ftai t4 pati dalyk4 (datyko kursq) ddsto Hi notylilI



58.1. sudarius mokymo sutarti,

l5

laffis visq jos selygq, Mokyklos vidaus tvark4

mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos

iq dokumentq reikalavimq;

58.2. lankyti Mokyklq stropiai

58.3. mokytis iki 16 metq pagal privalom4sias pradinio ir pagrindinio ugdymo

58.4. gerbti valstybing, savo gimt$qkalb4 ir kulttif4, toleruoti kitas kalbas ir kultiiras;

58.5. laikytis Zmoniq bendrabfivio normrl;

58.6. dalyvauti Mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimq patikrinimuose.

59. Mokiniai galitureti ir kitq teisiq ir pareigq, apibrdir4mokiniq elgesio taisyklese.

T€vg (globdjg, rtrpintojq) teis6s ir pareigos

60. Tevq (globejq, r[pintojq) teises:

60.1. gauti informacij4 apie Mokyklos savitum4, taikomas Svietimo programas,

reikalauti, kad jq vaikui btitq teikiamas valstybinius standartus atitinkantis

is ir vidurinis ugdymas;

60.3. dalyvauti svarstant ugdymo turini, motodus, vertinimo foirmas:upan-;

60.4. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) mokiniui ugdymo pnogmm+ dalyko

ii dalyk4, dalyko moduli;

. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;

7. naudotis kitomis iSatymq nustatytomis teisemis.

. Tevq (globejq, rdpintojq) pareigos:

.1. ugdyti vaiko savaranki5kum4 ir iniciatyvum4, rasti dermg tap Seimos ir

gyvenimo, ugdymosi ir mokymosi sdygas,sudarvti vaikui sveikas ir saugias

, prievartos ir i5naudojimo;

bendradarbiauti su Mokyklos vadovais, molqitojais ir kitais specialistais,

psichologing, pedagoging, sveikatos prieZilrq ryrendZiant mokinio

padnkti vaikams iki 14 metq dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) ir kitas

ffiikrinti vaiko parengim4 Mokyklai, jo mokym4si iki 16 metq pagal pagindinio



61.6. uZtikrinti punktualq

l6

ir reguliarq Mokyklos lankymq, apie nelerrkymo prieZastis

61.8. operatyviai pranesti Mokyklos administraeijai apie svarbius mokinio gyvenimo

gwgnamosios vietos, globejq kaitq, lig4 ir kitus ugdymo organizavimui itakos

. teikti Mokyklai visus reikalingus dokurnentus apie mokini ir jo 3eim4;

10. visuotinio dalininkq susirinkimo nusta$rta tvarka moketi uZ Mokyklos

paslaugas;

Molcytojq teis6s ir pareigos

Molcytojq teises:

.laisvai pasirinkti pedagogines veiklos orgeurizavimo btrdus ir formas, sitlyti savo

)

tobulinti

U4;

burtis i visuomenines ir profesines organizacijas, savi5vietos' kulEtrines gup€sr

grupes, blrelius ar susivienijimus;

atostogauti istatymq nustatyta tvarka ir naudotis Vyriauqibes mg*:tmls

vertinti Mokyklos vadovq ir kolegrl vadybinq ir pedagoginq veikl4;

tlalyvauti Mokyklo s savivaldoj e ;

. difbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

teikti Mokyklos vadovybei sifllymus visais Mokyklos dafu orgroiavimo,

' cn garizav irno klausimai s ;

Molqrtojq pareigos:

l. rrZtikrinti mokiniq saugumQ, geros kokybes ugdym4;

. ugdytl tvirtas mokiniq doroves, pilietines, tautines ir patriotines mlodatas'

galiq pletotg;

. pagal mokiniq siekius ir galimybes individualizuoti ugdymo tuini' taftyti m{c
ijas, atspindindius mokyklos savitumq;

skatinti mokinius mokytis, padeti turintiesiems mokyrrosi sunkrrmrS objdCyviai

pasiekimus;
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63.5. siekti, kad kiekvienas mokinys gebetq bendrauti ir bendradarbiauti;

63.6. bendradarbiaujant su Pedagogine psichologine tarnyba, kitomis institucijomis

;-::iLri pagalb4 mokiniams, turintiems ugdymo (-si), mokymo (-si) sunkumq;

63.7. pritalky'ti integruotiems specialiqjq poreikiq mokiniams ugdymo turini, metodus

--:---{\mo priemones;

63.8. sudarl'ti s4lygas tenkinti mokiniq saviraiSkos ir saviugdos poreikius, pletoti

o.- - -r-:jus interesus, daryti poveiki sociokulturinei Mokyklos aprinkai;

63.9. ugdyti mokiniq sveikos gy/ensenos, darbq ir civilines saugos igudZius;

63. 1 0. pasirengti ugdomaj ai veiklai, kitiems renginiams;

63.11. gebeti analizuoti savo pedagoging veikl4;

63'12. vertinti mokymo rezultatus ir su jais supaZindinti mokinius, tevus (globejus,
*in--::-- 

-_- . kolegas ir Mokyklos vadovus;

63.13. stebeti, analizuoti ir koreguoti tevrl (globejq, rupintojq) ir sociokulturines

E rr_rb. ..- :.-i eiki mokiniq ugdymui;

63.I4- tobulinti kvalifikacij4 ir nustatyta tvarka atestuotis, saviugd4 derinti su

I r- r -_. 
-.,_.lais;

5i.15. bendradarbiauti su kolegomis organizuojant Mokyklos mokiniq ugdym4 ir
3 ii- :--,i

5i.16. itvirtinti demokratiSkus tarpusavio santykius, tolerancijos ir reiklumo sau bei
*-r=r::.{ _ ,: s-nras. apibreZtas bendrystes pedagogikos principais;

53 .1 7 . dalyvauti Mokyklos organizuoj amuose renginiuose;

/5i.18. pastebejus smurto, prievartos, seksualinio ar kitokio iSnaudojimo an'eju. suteikri

=r t'-f,: ::-<iama pagalb4 ir apie tai informuoti Mokyklos vadovus, Kauno miesto sar ir;ld.r-bes

,J,!Em.:-_----_r- - 
- : s \-aiko teisiq apsaugos skyriq, kitas institucij as ;

i-:.19. tvarkyti tiksli4 lankomumo apskait4, pildlti kit4 su ugdymu ir mokl no rrr'rc€SU

: -=----- : s s--.iiusi4 dokumentacii4;

:_:.10. r"rkdyti kitas teises aktq nustatytas pareigas.

Klasds aukldtojo teis6s ir pareigos

. Klases aukletojo teises:

. ^. laisvai pasirinkti auklejamosios veiklos organizavimo

.1. tobulinti savo, kaip klases aukletojo, kvalifikacij4;

:J -:. daln'auti aukletojq k[rybines grupes veikloje;

:: -1. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

budus ir tbrma-s:
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64.5. koreguoti ter.q (globe-i+ r[pintoju) ir sociokulturines aplinkos poveiki aukletiniq
ugdymui (-si);

64'6- dalyvauti sprend2iant indiridualias aukletiniq problemas, bendradarbiaujant su

Mokyklos administracija, mokytojais. tevais- lvlokyklos psichologu ir socialiniu pedagogu.

65. Klases aukletojo pareigos:

65'1. r[pintis mokiniq asmenybes ugdymu pagalbendrystes pedagogikos principus;

65.2. burti su klase dirbandius mokytojus ir kitus specialistus (bibliotekinink4,
psicholog4, specialqji pedago94, logoped4, socialini pedagog4, asmens sveikatos prieZilros
darbuotoj4, neformaliojo ugdymo organizatoriq ir kt.) klases mokiniq ugdymui planuoti ir derinti;

65.3. Zinoti mokiniq polinkius, poreikius, interesus; siekti, kad mokiniai dalywautq
svarstant ugdymo turini, formas ir metodus;

65'4' dometis ir rupintis mokiniq sveikata, jq sauga, padeti jiems nustatlti darbo ir
poilsio reiim4,puoseleti sveik4 gyvensen4;

65'5' padeti mokiniams ugdytis vertybines nuostatas, gebejim4 vadovautis
demokratiniais bendravimo principais, ivardinti ir siekti ugdymosi pa?angos;

65.6. padeti mokiniams sprgsti psichologines, bendravimo, mokymosi ir kt. problemas;

65.7- suteikti arba inicijuoti aukletiniams reikiam4 pagalb4 mokymosi sunkumq,
socialiniq s4lygrl sukeltq sunkumq, smurto, prievartos, i5naudojimo ar kitais ekstremaliais atvejais,
pasitelkus Mokyklos mokytojus, specialistus, vadovus, tevus (globejus, rupintojus), Kauno miesto
savivaldybes administracijos Vaiko teisiq apsaugos skyriaus ir Socialiniq reikalq skyriaus,
Pedagogines psichologines tamybos, visuomeniniq organizacijq darbuotojus ir specialistus:

65.8. padeti mokiniams pasirinkti tolesng mokymosi ar veiklos sriti:
65.9. organizuoti profesini informavim4;

65.10. vykdyti Lalingt4 iprodiq prevencij4;

65.1i. bendrauti su aukletiniu ir jo Seima, informuoti tevus (globejus. rupintojus) apie
aukletiniui iskylandias mokymosi, bendravimo, elgesio problemas, ugdymo (-si) rezultanr--:

65.I2. rupintis klases dokumentq tvarkymu;

65.13. suteikti mokiniui reikiam4 pagalbqpastebejus, kad jis patiria smlrr6- pierarta.
seksualini ar kitoki i5naudojim4.

Mokiniq, mokytojq, Mokyklos vadovq ir kitq Mokyklos darbuotojq arsakomr bd

66. Mokiniai, nevykdantys savo pareigq, atsako pagal mokiniu elge-si.. r:iq. r;-.
67. Mokl-tojai, kurie neatlieka savo pareigq, fiziSkai. psichiSkai ir rnc,:L.,

vaikus, atsako teises aktr; nustatyta tvarka.
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68. Mokytojai yra atsakingi uZ mokiniq sveikat4 ir gyvybg pamokq, neformaliojo

ugdymo ir Mokyklos organizuotq renginiq metu'

69. Mokyklos vadovybe atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriausybes

nutarimq, Svietimo ir mokslo ministro isalqrmq, kiq teises aktq vykdymq, uLtlktin4 kad su vaiku

nebutq atliekami moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti jo glvybei,

sveikatai, normaliai asmenybds brandai.

70. Mokyklos direktorius atsako uZ vis4 Mokyklos veikl4 ir jos rezultatus'

71. Mokyklos vadovams, mokytojams ir kitiems darbuotojams, paZeidusiems darbo

drausmg, Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka gali bUti skiriamos drausmines

nuobaudos.

72. Kitr+Mokyklos bendruomenes nariq (psichologo, socialinio pedagogo, bibliotekos

vedejo, bibliotekininko, ne pedagoginiq darbuotojq) teises, pareigos ir atsakomybe nurodoma jr+

pareigybiq apra5ymuose.

VI SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

73. Mokyklos bendruomend savivald4 organizuoja, kuria jos formas ir institucijas

remdamasi mokyklos filosofija ir Svietimo tikslais, mokykloje vykdomomis Svietimo prograrnomis

ir susiklosdiusiomis tradicij omis.

74. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: mokyklos taryb4 moStojq taryba

mokiniq Iaryba, mokiniq tevq komitetas, darbo taryba. Siq savivaldos institucijq suda4mas- teises

ir pareigos nustatytos jq darbo reglamentuose.

75. Mokyklos taryba yra aukSdiausia mokyklos savivaldos institucij4 atstovaujanti

mokiniams, mokytojams, tdvams (globejams, rupintojams) ir telkianti tevq (globej+ rupintojq),

mo$tojq ir kitq mokyklos bendruomenes nariq atstovus svarbiausiems mokyklos r-eiklos sridiq

klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.

76. Mokyklos taryba savo veikl4 grindLialietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija- Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos ir Kauno miesto sarir-ald1'bes

teises aktais, mokyklos istatais.

77. Mokyklos taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, rie3umo-

racionalumo ir tgstinumo principais.

78. Mokyklos tarybos priimti nutarimai, nepriestaraujantys mo$'klos veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.
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79. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai gali bfti mokyklos tarybos nariais, tadiau

negali btrti mokyklos tarybos pirmininkais'

80.MokyklosdirektoriusgaliteiltiiSnaujosvarstytituosmokyklostarybos

nutarimus, kurie pries taraujamokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams'

8l.JeimokyklosvisuotinisdalininkqsusirinkimasarSvietimoprieZi[r4vykdandios

institucijos nustato, kad mokyklos tarybos priimti sprendimai prieStarauja istatymams ir kitiems

teises aktams, siflo mokykros tarybai juos svarstlti is naujo. mokykros tarybai atsisakius, gindas

sprendZiamas istatymq nustatlta tvarka'

82.Mokyklostarybosdarboreglament4,pritarusmokyklostarybai,tvirtinamokyklos

direktorius.

83.Mokyklostarybosnuostataigalibftikeidiamiarpapildomimokyklostarybos

nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti mokyklos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:

83.1. mokyklos tarybos narys Ciai);

83.2' mokYklos administracij a;

83.3.dalininkai:KaunomiestosavivaldybearKaunoarkivyskupijoskurija.

84.Mokyklostaryb4sudaro2lasmuolygiomisdalimispoTrenkamusasmenis,

atstovauj andius mokytoj ams, tevams ir mokiniams'

85. Mokytojus i mokyklos taryb4 sl ptu balsavimu renka mokytojq taryba'

86.Tevaiimokyklostarybqrenkamivisuotiniametel'qsusirinkimeslaptubalsavimu.

8T.Mokiniaiimokyklostaryb4renkamiS-l0klasiqmokiniqatstovq(po2i5

kiekvieno s klase s) susirinkime slaptu balsavimu'

88. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams'

Sg.Mokyklostarybaivadovaujapirmininkas.Pirminink4renkamokyklostarybos

nariai slaptu balsavimu pirmojo posedZio metu. Mokinys negali bflti mokyklos tarybos pirmininku'

g0.Mokyklostarybosnarigaliat5auktijii5rinkusiinstitucija.{aGauktonariol'iet4

i5renkamas nauj as narys'

gl.Mokyklostarybosdokumentuspagaldokumentacijosplan4irdokumentusaldlmo

taisykres tvarko mokykros tarybos sekretorius, isrenkamas is mokyklos tar-r'bos nariu aniru

balsavimu balsq dauguma'

92. Mokyklos tarybos posedis yra teisetas' jei

priimami posedyj e dalyvauj andiqiq balsq dauguma'

jame dalYva$a213 nariu- \rrarimai

93. Mokyklos tarybos posedi Saukia pirmininkas savo

tarybos nutarimu. Mokyklos tarybos posedi gali inicijuoti mokyklos

direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui)'

iniciaqr-a arba mo$tlc

administracij a ( diretrorius
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g4. Mokyklos tarybos posed'ai iaukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus' Prireikus

gali bflti suSauktas neeilinis mokyklos tar-rtm posedis'

;;-rffiil".;", posedzius gali btrti kviediami kirq mokvklos savivaldos

- . , 1-:\ :- l-:+: aompflwq

institucijq ";;;, 
administracija, mokytojai, ugdl'tiniq tevai (grobejai, rupintojai) ir kiti asmenys'

96. Mokyklos taryba atlieka Sias funkcijas:

96.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis' ugdymo ir

mokymo organizavimo tvark4;

9 6'2' Ptrtatia mokYklos

darbo tvarkos taisYklems ;

mokyklos bendruomenq mokyklos uZdaviniams sprqsti' ugdo ir pletoja mokYklos kulhrr4;

metiniam veiklos, strateginiam ir ugdymo planams' mokyklos

telkia

jiems
g6.4.teikiapasiulymus,areik5damanuomongapiemokyklosvadovqveikl4

atestuolantrs;

96.5. teikia siflymus del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo

ir globos s4lygrl sudarymo' talkina formuojant mokyklos materialrmus rrialinius ir intelektinius i5teklilUS;

il;. ;ra*;oo,"", pajamq ir israidq s4matai, anarizuoiarkine, finansing veikla;

. r:----.L^^ -lonrrnil

;r.;.:;"'*;;;il esq t'u"pi*o mokvklos s4skaitoje galimvbes' planuoja ir

demokratiniq

vadovybei; 

96.11. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq mokyklos savivaldos

institucij q ar administracij os kompetencij ai'

gT.MokyklostarybosnariaiprivalodalyvautimokyklostarybosposedZiuose.

9g. Mokyklos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacijQ apie mokyklos veikl4'

gg.Mokyklostarybapaga|kompetencij4galisustabdytikitqmokyklossar'ivaldos

institucijqsprendimqigyvendinim4,koljt+teisingum4irteisetum4i5tirskompetentingos

institucijos 
100. Mokyklos tarybauZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus Jos narlrs *:r.,rTt

bendruomends nariams: tevai - tevq susirinkime, mokytojai - mokytoiq tarl'bos posedlie'

mokiniai - mokiniq susirinkime'

1 01' Mokyklos tarybos atsiskaitymo formas ir bfidus nustato mokyklos taryba'
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102. Mokyklos taryba paleidliama:

| 02.1 . reikalauj ant 2 I 3 mokyklo s tarybo s nariq;

102.2. i tris posedZius i5 eiles nesusirinkus2l3 jos nariq;

102.3. reorganizuojant, dalyvaujant rcorgarizavime ar likviduojant mokykl4.

103. Moky'tojq taryba yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

I04. Mokytojq taryba savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais

mokyklos istatais, mokytojq tarybos darbo reglamentu.

105. Mokytojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, vie5umo,

racionalumo principais.

106. Mokytojq tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

107. Mokytojq tarybos nuostatq pakeitim4 gali inicijuoti:

107.1. mokltojq tarybos narys (-iai);

l0l .2. mokyklos administracij a;

107.3. dalininkai: Kauno miesto savivaldybe ar Kauno arkivyskupijos kurija.

108. Mokytojq taryb4 sudaro mokyklos direktorius, skyriq ir poskyriq vadovai, visi

mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos prieZiiiros specialistas, psichologas, socialinis pedagogas,

specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos veddjas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys

asmenys.

109. Mokyojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius, jei jo nera - mokyklos

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

110. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq

valdymo taisykles tvarko moky.tojq tarybos sekretorius, i5renkamas atviru balsar-imu balsq

dauguma.

111. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne ma2iau kaip

213 mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei

balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.

112. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams,

taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per trimestr4. Prireikus gali buti suSaukras neeilinis mo\-rroju

tarybos posedis.

113. I mokytojq tarybos pos6dZius gali buti kviediami ir kitq mo$-klos sarivaldos

institucijq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

114. Mokytojq taryba:
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II4.l. inicijuoja mokyklos kaitos procesus;

II4.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

1I4.3. dalyvauja planuojant mokyklos veikl4;

II4.4. svarsto mokymo programri iglwendinim4, ugdymo ir mokymo rezultatus;

114.5. aptariaskirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

ir mokymo programas, metodus;

I I 4.6. analiztojamokiniq kr[vius, nepaZangumo prieZastis ;

114.7. aptaria Svietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo

budus, mokytojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

114.8. priima nutarimus vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministerijos bendraisiais

ugdymo planais ir kitais teises aktais;

Il4.g. priima sprendimus del mokiniq kelimo i aukstesng klasg;

114.10. slaptu balsavimu renka atstovus I mokyklos tarybq;

1 i4.1 1. svarsto mokl'tojq pedagoginius kruvius;

I | 4 .72. svarsto neformalioj o ugdymo ot ganizav im4;

Il4.l3. teikia mokyklos vadovybei, atestacijos komisijai sifilymus del mokytojq

kvalifikacii os tobulinimo;

tl4.l4. analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos ir ugdymo progfamas;

114.15. svarsto ir teikia mokyklos tarybai pritarti ugdymo plan4 ir darbo tvarkos

115. Mokytojq tarYbos teises:

1 15.1. gauti i5 mokyklos administracijos vis4 informacij4 apie mokyklos veikl4:

115.2. dalyvauti kitq mokyklos savivaldos institucijq veikloje.

116. Mokyojq taryba nutraukia veikl4, reorganizavus ar likvidavus mokykl4.

117. Mokyklos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais

kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, mokyklos veiklos tradicij as.

118. Mokykloje veikia mokiniq taryba.

119. Mokiniq taryba yra auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, atstor-aujanti

visiems mokyklos mokiniams.

120. Mokiniq tarYba:

120.I. pagal kompetencij4 inicijuoja ir organizuoja neformalqji mokiniq ugdl'm4.

laisvalaiki, socialing veikl4 ir parcmq;

l21.Z.priima sprendimus del mokiniq pasitarimq, susirinkimq, konferencrjq ar kitokiq

samblriq su5aukimo;
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120.3. bendradarbiauja su mokyklos administracija, kitomis savivaldos institucijomis,

socialiniai s partneriais, kitq mokyklq mokiniq savivaldos institucij omi s ;

120.4. inicijuoja mokiniq elgesio taisykliq kiirim4 ir svarstym4;

120.5. padeda organizuoti rukymo, alkoholizmo ir narkomanijos prevencij4.

l2I. Mokiniq tarybos veikl4 reglamentuoja mokiniq tarybos nuostatai, kuriuos,

suderings su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos direktorius.

I22. Mokiniq taryb4 sudaro 8 - 10 klasiq mokiniai (po vien4 i5 kiekvienos klases

pageidautina - klasiq senitnai).

123. Mokiniq tarybos darbas organizuojamas mokiniq tarybos nuostatq nustatyta

tvarka.

124. Mokiniq taryba renkama vieniems mokslo metams.

125. Mokiniq tarybai vadovauja mokiniq tarybos pirmininkas, kuri atviru balsavimu

i5renka mokiniq tarybos nariai.

126. Klasese renkami klasirl seni[nai. Jie renkami vieniems mokslo metams klases

mokiniq susirinkime atviru balsavimu.

127. Mokykloje renkami klasiq mokiniq tevq komitetai, kurie bendradarbiauia su

klases aukletoj u, mokytoj ais, kitomis mokyklo s savivaldos institucij omis.

128. Mokykloje yra mokiniq tevq komitetas, kuri4 sudaro klasiq tevq komitetq

pirmininkai.

129. Mokiniq tevq komitetas bendradarbiauja su mokyklos direktoriumi, aptzia

svarbiausias mokyklos aktualijas, inicijuoja tevq itak4 ugdymo s4lygoms kurti.

130. Mokyklos mokiniq tevq visuotinis susirinkimas slaptu balsavimu renka savo

atstovus i mokyklos savivaldos institucijas, inicijuoja ir koordinuoja tevq itak4 mokyklos ugdymui

organizuoti, ugdymo s4lygoms sudaryti.

131. Darbo taryba:

131.1. Darbo taryba darbuotojq atstovaujamas organas, ginantis darbuotojq

profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei atstovaujanti jq interesams.

I3I.2. mokykloje sudaroma tik viena darbo taryba. Darbo taryba renkama remiantis

visuotine ir lygia rinkimq teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose Lietuvos Respublikos

darbo kodekso nustafta tvarka Darbo tarybq istatymu, tarybq sudaro 5 darbo tarybos nariai: tarybos

pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, tarybos sekretord ir nariai.

131.3. Darbo taryba yra nepriklausoma nuo direktoriaus.

131.4. Darbo tarybos posedZiai r,yksta ne rediau kaip kas tris menesius, darbo tarybos

pirmininko, o jam laikinai negalint eiti pareigq, - pirmininko pavaduotojo iniciatyva.
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131.5. fgywendindama savo kompetencij4 darbo tarybaprivalo laikyis geranori5kumo

ir pagarbos teisetiems direktoriaus interesams principq, atsiZvelgti i visq darbuotojq teises ir
interesus, nediskriminuojant atskiry darbuotojq, jq grupiq ar atskirq struktflriniq padaliniq

darbuotojq.

VII SKYRIUS

DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA

132. Darbuotojai priimami i darb1 ir atleidliami i5 darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

nutarimq pakeitimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius. Direktoriaus

pavaduotojus, mokytojus, kitus pedagoginius darbuotojus ir ne pedagoginius darbuotojus priima i
darb4 ir atleidLiai5 darbo mokyklos direktorius.

1 3 3. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuoj amas vadovauj antis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo

apmokejimo istatymu ir kitais teises aktais.

134. Mokyklos vadovo, jo pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos mokiniui

specialistq ir kitq ugdymo procese dalyvaujandiq darbuotojq darbo apmokejimo tvark4 nustatoma

pagal mokykloje taikom4 darbo apmokejimo sistem4.

135. Mokykla nustato pagrindinius darbuotojq atlygius vadovaudamasi Lietuvos

Respublikos Vyriausybes patvirtintais ikainiais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

patvirtinta Svietimo istaigq darbuotojq darbo apmokejimo tvarka ir dalininkq susirinkimo nustat5rta

tvarka.

136. Mokyklos tarybai pasifllius, jei yra sutaupytq mokyklos fondo le5q, mokyklos

darbuotojams gali buti mokami priedai prie atlyginimq, jei tai nepriestarauja istatymams ir kitiems

teises aktams.

137. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir mokyojai tobulina

kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymq nustatyta tvarka.
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VIII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NALDOJTMO TVARr(A
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOI(YKLOS VEIKLOS PNTNZTUNA

138. Mokykla panaudos teise valdo ir naudoja dalininkq perduot4 turt4 Lietuvos
Respublikos istatymq ir kiq teises aktr4 nustatyta tvarka.

139- Mokyklos le5as sudaro valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Kauno
miesto savivaldybes biudZetui skirtos ldSos, biudZeto asignavimai, remejq ir kitos leSos.

140- Mokinio krep5elio le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

141. Mokykla savarankiSkai sprendLia, kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas

le5as, neprie5taraujant istatymams, kitiems teises aktams ir Kauno miesto savivaldybes nustatvtai
tvarkai.

142. Apskaita mokykloje tvarkoma laikantis vie5qjq istaigq teises aktq nuostatq,
apskaitos tvarkymo reikalavimq ir s4matose nurodyto iSlaidq klasifikavimo pagal atskirus
straipsnius.

143. Mokykla savarankiskai r,ykdo finansing Dking veikr4.

144- Finansines operacijas r,ykdo mokyklos vyriausiasis buhalteris. Buhalterine
apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, vie5qjq

istaigq buhalterines apskaitos taisyklemis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais
teis6s aktais.

145. Finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis finansines veiklos kontroles
taisyklemis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus isakymu, ir minimaliais finansu kontroles
reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymu.

146. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Valstybes kontroles igaliotos
institucijos ir dalininkai. Mokyklos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos valstybes
kontrol€. Mokyklos veiklos ir iSores finansini audit4 atlieka Kauno miesto savivaldybes
kontrolierius. Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus
kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

147. Mokyklos istatai keidiami Lietuvos Respublikos vieSqjq istaigq
istatq nustatyta tvarka.

148. Mokyklos istatg keitim4 inicijuoja dalininkai - Kauno miesto

Kauno arkivyskupij os kurij a, mokyklos tarybaar mokyklos direktorius.

istatymo ir Siq

savivaldybe ar
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149. Mokykla turi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nusta[tus reikalavimus.

150. Mokykla reikalingus viesai paskelbti prane5imus ir informacrj4 apie savo veikl4
skelbia intemeto svetaineje ar pasirinktame regioniniame laikrastyje teises aktq nustatyta tvarka.

151. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma visuotinio dalininkq

susirinkimo sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublilios Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vie5qjq istaigq istatymu ir kitais teises aktais.

152. Apie mokyklos reorgarrizavim4, likvidavim4 ar pertvarkym4, grupes ar tipo
palieitima praneSama kiekvienam mokyklos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme
nustaryla n arka ir terminais.

Kauno Jrnzo Urb5io katalikiSkos
pagiDfircs mokyklos direktoriaus pavaduotoj a
laikinai diekanti direktoriaus funkcii as fl. #r-.v ' "Z Dalia Krasauskiene

SLDERL\TA
Karm' Jtnzo UrbSio katalikiSkos
pagindins mokyklos tarybos
2019 m_ <--tc.t*- y'9 d. posedZio
nutarimu rprotokolas Nr.9J )
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