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PATVIRTINTA
BirStono savivaldybes tarybos
2018 m. balandZio 30 d.
sprendimu Nr. TS-42

BIRSToNo LoPSELIo- DARZELIo,GILIUKAS(

NU OS TATAI

I. BEI\IDROSIOS NUOSTATOS

1' Birltono lop.elio-darierio ,,Giliukas" nuostatai (toliau - nuostatai)
reglamentuoja Birltono lopielio-darzelio ,,Giliukas" (toliau - Mokykla) teising fomr*,
priklausomybg, savininkg savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 instituciiq buveing,
gu,p', tip% pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir formas, veiklos teisini pagrind+ srit!, rtilis,tiksl* uZdavinius, funkcijas. Mokyklos teises, veiklos organizavim4 ir valdyn4 savivald4
darbuotdq priemim4 i darbq jq darbo apmokdjimo tvark* ir arestacii+ le.q Saltinius, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veilJos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark+

2' Mokyklos oficialusis pavadinimas - Bir.tono lop*elis-darzelis -Gili,,kas..(toliau - Mokykla).

3' Mokykra isteigta 1g90-01 -22 d,. rgg' m. birzelio 15 d. Mokykla iregistruotaLietuvos Respublikos Juridinirl asmenq registe, Mokyklos iregistavimo pailmejimas |rfu.
039303' i.duotas 2004 m' gruodzio 20 d. Mokykra iregistruota Juridiniq asmenq regisre,
kodas 190211852.

4. Mokyklos teisine forma _ biudletind istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe _ savivaldybds istaiga.
6' Mokyklos savininkas - Birstono savivaldybe (kodas - ,,03013, buveind -

Jaunimo g. 2, LT -59206 Bu$tonas).

7' savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Birstono savivaldybes
taryba.

Savininko kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyma:
7.1 . wirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima i pareigas ir iS jq atleidlia Mokyklos direktoriq;
7.3. priima sprendim4 ddl Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;
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FUIIKCIJOS,

16. Mokyklos veiklos sritis - ivietimas, kodas g5;

17. Mokyklos Svietimo veiklos riilys:
17.1. Pagrindine veiklos rE5is -ikimokyklinio amliaus vaikq ugdymas, kodas

85.10.10;

17.2. Kitos lvietimo veiklos riisys:

17.2.1. prie5mokyklinio aurZiaus vaikq Wdymas, kodas g5.10.20;

17.2.2. sportinis ir relaeacinis ivietimas, kodas g5.51;

17.2.3. kultErinis lvietimas, kodas g5.52;

17.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;

17.2.5. Svietimui btrdingq paslaugq veikla, kodas g5.60;

17.3. kitos ne lvietimo veiklos riisys:

17.3.1. kifii maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;, kodas
17.3,2, restoranq ir pagaminto valgio teikimo veikla, kodas 56.10;

7.4. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;

7'5. skiria ir afleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos
igaliojimus;

7.6. sprendzia kitus Lietuvos Respublikos biudzetiniq istaigq istatyme, kituose
istatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveine _ pu5q g. 2,LT_Sg2l9 BirStonas.

9. Grupe - neformaliojo Svietimo mokykla.

10. Tipas - lop5elis-darZelis.

I 1 Pagrindin6 paskirtis -ikimokyklinio ugdymo mokykla-
12. Mokymo kalba _ lietuviq kalba.

13. Mokymo forma _ dienini, gali btti ir savaiGs grupes.

14. Mokykla yra vie.asis juridinis asmuo,.turintis antspaud4 su savivaldybes
herbu su uzrasu ,"Birstono lopselis-darZelis .Gliukr"i', atsiskaitomaig ir kitas sqskaitas
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4.

15' Mokykla savo veikl4 grindiia Lietuvos Respublikos Konstitucii4 Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respubrikos
Svietimo ir mokslo ministro lsakymais, Biltono savivaldybes tarybos sprendimais, mero
potvarkiais, adminishacijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir siais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR ROSYS, TITSIAS, UZDAVINIAI,
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17.3.3. vaikq dienos prieZiiiros veikla" kodas 8g.91;
17'3'4' nuosavo arba nuomojamo nekirnojamo turto nuoma ir eksploatavimas,

kodas 68.20;

17.3.5. kita Zmoniq sveikatos prieZiiiros veikl4 kodas g6.90

17.3.6. k[rybine, menin6 ir progmrnq organizavimo veikla, kodas 90.0
17.3.7. sportine veikla, programq ir poilsio organizavimo veikl4 kodas 93;
17.3.8. programq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.2;
18. Mokyklos veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultiirinius

poreikius, pletoti dvasines, intelektines ir fzines asmens garias, bendrqsias ir esmines
kompetencijas, biitines tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo program+.

19. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

19. 1. teikti vaikams kokybilk4 ikimokyklini, prie5mokyklurl ugdyma;
r g'2' telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, atlikti visuomenes

kultErinio ugdymo fimkcijas;

19.3. uZtihinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (si) aplink4.
19'4' ugdyti psichines vaiko galias (interektualines, emocijq, valios), stimuliuojant

asmenybes pagrindq forrnavimqsi, puoselejant jos individualumq iniciatyvum* kurybiskuml
20. fgyvendindama pavestus uZdavinius, Mokykla:
20' 1' vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

paMrtintomis rekomendacijomis vykdo anksryvojo, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
ugdymo programas. priesmokyklinis wdymas organizuojamas vadovaujantis
prieSmokyklinio ugdymo ir ugdymosi prograrn* paMrtinta Lietuvos Respublikos svietimo ir
mokslo ministo' Atsizvelgdarnas i Mokykros bendruomenes reikmes, taip pat I vaikq
poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

20'2' foflnuoja ugdymo turini, afliepianti pagrindines regiono 5vietimo nuostatas,
individuatius mokvklos tiksrus ir vaikq bei tevq Glob€jq) poreikius. vaikai ugdomi lietuviq
kalba pagal Ikimokyklinio ugdymo turinio ir prieimokyklinio ugdymo program4;

20.3. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines s4lygas,
laiduojandias psichini, fizini vaiko saugumq ir asmenyb6s brand4;

20.4. organizuoja specialiqiq poreikiq vaikq ugdymq pripaZistant jq geb6jimus ir
potencines garias, ias toriau lavina; teikia jiems speciali*iq pedagocine pagalb4, integruoja ibendruomenq;

20.5. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4;
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20.6. uZtikina saugiq ir sveik4 aplinkq visai mokyklos bendruomenei, sustiprina

tabako kontolds istatymo, alkoholio konboles istatymo ir narkotinirtr psichotopiniq

medZiagq kontroles istatymo laikymqsi;

20.7. tevams pageidaujant, teikia ir kitokias nefonnaliojo ugdymo paslaugas;

20.8. vykdo sutartyse numaqrhrs isipareigojimus;

20.9. dalyvauja ivairiuose proj ektuose;

20.10. skleidZia savo ger4i4 darbo patirti spaudoje, ketdama Mokyklos prestiZ4;

20.1 I . bendradarbiauja su kitomis ugdym.o lstaigomis, vielosiomis ir
biudZetinemis istaigomis;

20.12. vykdo kitas istatymq fu kitq teises aktq nustat5rtas frmkcijas.

III. MOKYKLOS TEISES IRPAREIGOS

21. Mokykla igyvendindama jai pavest4 tikslq ir uZdavinius, atlikdama jai
priskirtas funkcijas, turi teisg:

21.1. Birstono savivaldybes tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu

priimti isipareigojimus, sudaryti mokymo ir kitas sutartis;

21.2. istatymq nustaq/ta tvarka jmgtis i asociacijas;

21.3. nustat5rti teikiamq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais awejais, kai

istatymq nustatyta tvarka jq nenustato vyriausybe arba Birstono savivaldyb6s taryba;

21.4. vykdyti savivaldybes, Salies ir tarytautinius Svietimo projektus;

2l.5.verstis Mokyklos nuostatuose leista iikine komercine veikl4 ieigu tai
neprie5tarauja lstatymams;

21.6. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asrnenimis ir organizacijomis;

21.7. rengti neformaliojo Metimo programas;

21.8. gauti param4 ir naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

21.9. naudotis kitomis teises altq suteiktomis teisemis.

22. Mokykla privalo uitikrinti:

22.1. Mokyklos tikslo, uZdaviniq igyvendinimq fimkcijq atlikime;

22.2. sveik4 saugix uzkertandiq keli4 smurto, prievartos ir zalingiems lproeiams
aplink4;

22.3. Svietimo programq vykdym4;

22.4. sutartq isipareigoj imq vykdym4;

22.5. geros kokybes paslaugas.
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ry. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

23'l' direktoriaus patuirtint4 Mokyklos stategini plan4 kuriam yra pritarusios
Mokyklos taryba t Birstono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igariotas asmuo;

23.2. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos meting veiklos program+ kuriai yra
pritarusi Mokyklos taryba;

23'3' direktoriaus patvirtintq Ikimokykrinio ugdymo turinio, prielmokyklinio
ugdymo ir weikatingwno programas.

24' Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso biidu
penkeriems metams ir atleidziamas is jq teises aktq nusaqrta tvarka. Mokyklos direktorius
tiesiogiai pavaldus Bir$tono savivaldybds tarybai.

25. Mokyklos direllorius:

25'l' organizuoja Mokyklos darb4 kad btitq igyvendinami Mokyklos tikslai ir
atliekamos nustatytos funkcijos ;

25.2. uAikrin4 kad bUq laikomasi istatym* kitq teises aktq ir Siq Nuostatq;
25.3. Vadovauja Mokyklos stateginio plano, metines veiklos programq kitq

lvietimo programq rengimui, jas tvirtin4 vadovauja jq vykdymui;
25'4' organizuoja Mokyklos veikl* anatizuoja veiklos if istekliq bnkrg ir atsako

uZ Mokyklos nustatytq uZdaviniq vykdymq veiklos rozultatus;
25'5' inicijuoja Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykliq rengimo proc€sq,

suderings su Mokyklos taryba, wirtina jas, vykdo jq laikymosi prieZiurq;
25'6' tvirtina Mokyklos vidaus stouktih4 ir pareigSzbiq s4ra56 nevir.ijant nustatyto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

25.7. vadovauja Mokytojq tarybai, organizuoja mokytojq tarybos posedZius,
kontroliuoja nutarimq vykdyrra;

25.8, d metines veiklos, sieklinus rezultatus ir jq vertinimo rodiklius atsiskaito
parengdamas metq veiklos ataskait{

25'9' bendradarbiaujant su visuomenes sveikatos prieliiiros specialistais, uztikrina
Mokyklos bendruomenes veikl4 stiprinant vaikq sveikatq;

25'10' sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo
sElygas visais su ugdymu (-osi) ir darbu susijusiais aspektais;

25.1 1. bendradarbiauja su ugdyriniq tdvais, pagalb4 vaikui, pedagogui ir Mokyklai
teikiandiomis istaigomis, teritorine policiios, socialiniq paslaugq, sveikatos lstaigomis, vaiko

l',.j, . .'\,,/,
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teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucdomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos

srityje;

25.12. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kiq teises aktq nustaryta tvarka

skiria ir afleid:Zia darbuotdus, skatina ir skiria drausmines nuobaudas;

25.13. wirtim darbuotojq pareigybiq apra5ymus, pareiginius bei tarifinius

atlyginimus;

25.14. teises aktq nustaryta warka teikia finansines, statistines ir kitas ataskaitas,

uttikrina jq valdymq ir naudojimq;

25.15. teises aktr{ nustatyta tvarka vykdo asignavimq valdytojo funkcijas;

25.16. Mokyklos vardu sudaro L pasiralo sutartis;

25.17. riipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iitekliais,

uZtikrina optimalq jq valdym4 ir naudojime;

25.18. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4;

25.19. atsako uZ asmens duomenq teising bazg;

25.20. vadovauja smurto ir patydiq prevencijos priemoniq igyvendinimui;
26. Vykdo kitas teises aktuose ir pareigyb6s apraSyme nustatJrtas frmkcijas;

27. Dali savo firnkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti kitiems
darbuotojams;

28. Mokyklos direktorius atsako u, Lietuvos Respublikos istatymq ir kiq teises
aktq laikymqsi' demokratini Mokyktos valdym6 bendruomen6s nariq informavim% tinkam4
funkcijq atlikima tikslq ir uZdaviniq igyvendinimq Mokykros veiklos rezultafus.

v.ISTAIGOS SAVMLDA

29. Mokyklos taryba (toliau tekste - Taryba) - auk3diausia savivaldos institucij4
telkianti Mokyklos pedagogus, vaik+ tews (vaiko globejus, rupintdus), aptamaujanti
personal4 vietos bendruomeng demokatiniam Mokyklos valdynui. Taryba padeda sprgsti
Mokyktai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisetiems Mokyklos interesams.

30. Taryba sudaroma iS 7 nariq: 2 tdvai (globejai, r[pintojai), i5rinkti awiru
balsavimu grupiq vaikq Gvq susirfukime, 2 pedagogiaio personalo nariai, ilrinkti atviru
balsavimu Mokytojq taryboje, 2 kiti istaigos darbuotojai, isrinkti awiru balsavimu
bendruomenes visuotiniame susirinkime, Mokyklos direktorius.

31. Tarybos pimrininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu
pirmajame Tarybos posedyje. Mokykros direktorius negali btti rarybos pirmininku.
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32' Tarybos posedziai kviediami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus.
Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maziau kaip pus6 nariq. prireikus gali btrti susauktas
neeilinis Mokyklos tarybos posedis. Nutarimai priimarni rarybos posedyje daryvaujandiq
balsq dauguma- Jie yra teis6ti, jei neprieltarauja teisems aktams. Tarybos nutarimus, kurie
priestarauja Mokyklos veikr4 reglamentuojantiems teises aktams, direktorius praio svarstyti iB
naujo.

33. I pos6diius gali buti kviediami visi Mokyklos bendruomenes nariai, Birltono
savivaldybds administracijos atstovai, Mokyklos remejai, socialiniai parheriai ir kiti asm€nys.

34. Taryba:

34.1. teikia sitrlymus del Mokyklos shateginiq tiksl+ uZdaviniq ir jr+
igyvendinimo priemoniq;

34.2. aptaria Mokyklos strategini ptang, metines veiklos programas, ugdymo
turinio programq Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, nuostatus ir kitus Mokyklos
veikl4 reglamentuojandius dokumentus;

34.3. teikia sitlymus del Mokyklos veiklos tobulinimo;
34.4. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
34.5. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
34.6. delegoja atstovus i Mokytojq atestacijos komisij4;
34'7' deleguoja atstows i vie50 konkurso laisvoms direktoriaus, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti komisijq;

34'8' svarsto Mokyklos bendruomends nariq iniciatyvas ir teikia si'lymus
Mokyklos direktoriui;

34.9. su mokyklos bendruomene svarsto vadovo metq veiklos ataskait4;
34. 10. kart4 per metus Taryba atsiskaito visuoriniame tevg susirhkime.
35. Mokytojq rarybe sudaro Mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys

pedagogai' Svietimo pagarb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese
dalyvaujantys asmerys.

36. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojq tarybos
sekretoriq atviru balsavimu renka Mokytojq tarybos nariai.

37' Mokytojq tarybos posediiai organizuojami ne rediau kaip vien4 kart4 per
pusmeti. Prteikus, gali biiti su3auktas neeilinis Mokytojq tarybos posedis.

38. I pos€dZius gali bUti kviediami Birltono savivaldybes administracijos,
Mokyklos savivaldos institucijq atstovai, bendruomenes nariai,
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39' Mokytojq tarybos posed2ius Saukia Mokyklos direktorius. pos€diiai yra
teiseti, jei juose dalyvauja ne mariau kaip du treddaliai tarybos narir+ nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiq nariq balsq daugura.

40. Mokylojq taryba:

40.1 . svarsto teis6s aktq nustatyt4 Svietimo standartq igyvendinim4, optimaliq
ugdymo s4lygq sudaryma ugdymo turinio atnaujinima vaiko ugdymo(si) rezurtatus,
pedagogines veikl6s 16[ulinime liidus;

40'2' teikia sitirymus del Mokyklos metines veiklos programos, ugdymo turinio
pro$amos, neformaliojo ugdymo progarnU ir prie3mokyklinio ugdym.o progamos
igyvendinimo, vaikq paZangos ir pasiekimq vertinims sistemes f6lrrtinimo;

40'3' kartu su Mokykros svietimo pagalb4 teikiandiais specialistais sprendZia
vaikq sveikatos, socialines pararnos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;

40.4. deleguoja atstovus i Mokyklos tarybq Mokytojq atestacijos komisij4;
40.5. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
41. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti veikia metodine grup6.
42' Metodinei grupei vadovauja grupes nariq isrinktas pimrininkas. Metodines

grupes pirrnininkas ir sekretorius i5rinkami atviru balsavimu.

43. Metodind grupe:

43.1. racionaliai derina ugdymo sritis, ugdymo planavim4 ir procesq ugdytidrt
vertinim4 ugdymo priemoniq pasirbkim4;

43.2. aptaria natjus dokumentus, metodikos naujoves;
43.3. teikia metoding pagalb4, analizuoj4 recenzuoja ir apibendrina mokyaojq

paruo.tas individualiasias ir neformaliojo ugdymo programas bei ugdymo priemones;
43.4. vykdo gerosios darbo patirties sklaid4.
zl4. Tevq grup6:

44. 1. buria vaikq tevus ugdymo problemoms sprEsti;
44'2' bendrauja ir bendradarbiauja su visomis vaiko ugdym4 vykdandiomis

institucijomis ir istaigomis siekdami tgstinumo.

44.3. skatina efektyvq tdvq dalyvavim4 ugdymo istaigos savivaldos institucijose;
44'4' organizuoja konstuktyvqii tevq Svietim* per paskaitas, seminarus, parodas

ir kitus renginius, skatina t€vus dometis Bvietimo naujovemis;
44'5' pletoja rysius su kitomis Lietuvos ir uzsienio giminingomis organizacijomis.
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vI. DARBUOTOJUPRTEMIMAS I DARBA,JU DARBO ApMorn.rnao rvmra
IRATESTACIJA

45. Mokytojus ir kitus ugdymo procese daryvaujandius asmenis, aptarnaujanti
personal4 priima i darb4 ir atleidzia is jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

46. Mokyklos direktoriaus pareigine arga priedai prie jos ir kitos darbo
apmokejimo s4lygos nustatomos savininko teises aktq nustatyta tvarka.

47. Pedagogq ir kiq ugdymo procese dalyvaujandiq darbuotojq pareiging alga
priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo s4lygas nustato Mokyklos direktorius,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisis aktais.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LISOS, .rg UIUOOJIMO WARKA IR FINANSINTS
YEIKLOS KONTROLI IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIT"RA

48. Mokykla patik6jimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Birstono
savivaldybes tarybos patiketu turhl finansiniais istekliais, inventoriumi bei mokymo
priemonemis, panaudos bfidu naudojasi valstybine Zeme.

49. Mokyklos lelos:

49.1. valstybes biudzeto tiksliniq dotacijq savivaldybds biudZetui skirtos resos;

49.2. savivaldybes biud:Zeto le.os, skiriamos pagal asignavimq valdytojo
paMrtint4 s4matq,

49.3. pajarnos ui teikiamas paslaugas;

49.4. kitos teisetu biidu gautos pajamos.

50. Mokykra turi teisg gauti paramq t*eti savo fondq kurio sudarymo saltiniai
yra savanori5ki asmenB organizacijq ir imoniq inasai, uisienio valstybiq organizacijq bei
piliedirg taip pat tarptautiniq organizacijq aukojamos lesos ir materialines vertybes.

5 l LeSos naudojamos teises aktq nustatJrta tvarka.

52' Mokykla buharterinE apskaiq organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko
teises altq nustatSrta tvarka.

53' Mokyklos finansine veikla konhoriuojama teises aktq nustabrta tuarka.
54' Mokyklos veiklos priefiiirq aflieka savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucii4 Birstono savivaldyb€s vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdami isorinius
vertintdus.

&



55.

reikalavimus.
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VItr. BAIGIAMOSIOS IruOSTATOS

Mokykla turi intemeto svetainQ, atitinkanli4 teises aktq nustatytus

56. PraneSimai, kuriuos, remiantis teises aktais, reikia paskerbti viesai, skelbiami
Mokyklos interneto svetaineje arba vietineje spaudoje.

57. Inforrnacija visuomenei apie mokyklos veikl4 teikiama teis6s aktq nustat,4a
tvarka.

58. Mokyklos nuostatai keidiami Birltono savivaldyb6s tarybos ar Mokyklos
direktoriaus iniciatyva.

59. Mokyklos nuostatus tvirtina Bir5tono savivaldybes taryba.

60. Mokykla reorganizuojqma" likviduojama ar pertvarkoma Birstono
savivaldybds tarybos sprendimq vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksq
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigu svietimo istatymais ir kiq teises aktq nustat5rta
tvarka-

6l' Del mokykros filialq steigimo ar jq veiklos nutraukimo sprendimus priima
Bir5tono savivaldybes taryba teises aktq nustag/ta tvarka.

62. Mokykla registruojama Juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos teises
aktq nustavta tvarka

:;..Jt ,-2.

,--^-,)/,3
...,t .T -)-

5n t'

'TARYB0S Ill 'riiiil0
SEKRT IYJRIATT-S

-r ti Trlrnl


