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IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI IGNALINOS R. DŪKŠTO MOKYKLĄ IR
IGNALINOS R. NAUJOJO DAUGĖLIŠKIO MOKYKLĄ-DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ
PRIJUNGIANT PRIE IGNALINOS R. DIDŽIASALIO ,,RYTO“ GIMNAZIJOS
2020 m. vasario 20 d. Nr. T-27
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.96
straipsniu, 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, 2.103 straipsniu,
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 14 straipsnio 1, 3,
4, 5, 7, 8 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2, 5 ir 6 dalimis,
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių
formaliojo švietimo programas, tinklo taisyklių patvirtinimo“, 5 ir 21 punktais, Mokyklų steigimo,
reorganizavimo, likvidavimo, vidaus struktūros pertvarkos iki 2020 metų planu, patvirtintu
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T-17 ,,Dėl Ignalinos
rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Ignalinos rajono
savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“,
3, 4, 5 punktais, įgyvendindama Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos
plano, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d. sprendimu Nr. T-7
„Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“
(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-250 redakcija),
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos suvestinės priedo 1 lentelės
„Ignalinos rajono savivaldybės ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos Nr.
1 tikslų, uždavinių, priemonių maksimalių asignavimų ir produkto vertinimo kriterijų suvestinė“
1.1.5 priemonę, atsižvelgdama į Ignalinos r. Dūkšto mokyklos nuostatų, patvirtintų Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-62 ,,Dėl Ignalinos r. Dūkšto vidurinės
mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos r. Dūkšto mokyklos nuostatų patvirtinimo“, 6
punktą, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų, patvirtintų
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-60 ,,Dėl Ignalinos r.
Naujojo Daugėliškio vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos r. Naujojo
Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų patvirtinimo“, 6 punktą, Ignalinos rajono
savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Sutikti reorganizuoti Ignalinos r. Dūkšto mokyklą (biudžetinė įstaiga, juridinio asmens
kodas 290241120) ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklą-daugiafunkcį centrą (biudžetinė
įstaiga, juridinio asmens kodas 190239969) (reorganizuojamos biudžetinės įstaigos) prijungimo būdu
iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. prie Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos (reorganizavime
dalyvaujanti biudžetinė įstaiga) įsteigiant teritorinius struktūrinius padalinius – Ignalinos r. Didžiasalio
,,Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrių ir Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio
skyrių, perimsiančius visas Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio
mokyklos-daugiafunkcio centro teises ir pareigas.
2. Nustatyti, kad:
Nuorašas tikras

2

2.1. reorganizavimo tikslai – optimizuoti valdymą, racionalizuoti lėšų paskirstymą,
užtikrinti kokybišką mokyklai priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant ugdymo kokybės bei efektyvesnio
išteklių naudojimo;
2.2. reorganizavimo būdas – prijungimas;
2.3. reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Ignalinos r. Dūkšto mokykla ir Ignalinos r.
Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras;
2.4. reorganizavime dalyvaujanti biudžetinė įstaiga – Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“
gimnazija;
2.5. po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazija,
turinti teritorinius struktūrinius padalinius – Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyrių
ir Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos Naujojo Daugėliškio skyrių, vykdančius ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;
2.6. po reorganizacijos veiksiančios biudžetinės įstaigos savininko teises ir pareigas
įgyvendins Ignalinos rajono savivaldybės taryba.
3. Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos numatomos funkcijos:
3.1. Formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualiuosius ugdymo
planus ir bendrąsias programas.
3.2. Pradeda mokslo metus ir nustato jų trukmę Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo
ir sporto ministro nustatyta tvarka.
3.3. Kuria darbo sistemą su itin gabiais mokiniais ir su mokiniais, turinčiais mokymosi
problemų.
3.4. Individualizuoja ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams.
3.5. Siūlo ir taiko įvairius mokymo(-si) būdus, parenka programų turinio perteikimo
būdus ir metodus, kad mokiniai pasiektų valstybinių išsilavinimo standartų nustatytus pasiekimų
lygmenis.
3.6. Organizuoja ir teikia neformalųjį švietimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu.
3.7. Organizuoja ir teikia specialiųjų poreikių vaikų, pajėgiančių mokytis pagal
pasirinktas programas, ugdymą klasėse, teikia reikalingą specialiąją pagalbą.
3.8. Organizuoja parengiamųjų, išlyginamųjų klasių, grupių darbą.
3.9. Vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus.
3.10. Teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie
gimnazijos mokymosi turinio pasirinkimo galimybes, programas.
3.11. Sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, užtikrina sveiką, saugią,
užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, švietimo programų
vykdymą, atvirumą vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų
vykdymą, geros kokybės švietimą.
3.12. Sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos
gyvensenos skatinimą, įgyvendinant pateiktas švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas
rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose.
3.13. Vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones.
3.14. Dalyvauja įvairiuose gimnazijos veiklos nuostatas atitinkančiuose projektuose,
inicijuoja bendrus su kitomis įstaigomis edukacinius, socialinės veiklos projektus.
3.15. Kuria gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sistemą ir vykdo veiklos kokybės
įsivertinimą.
3.16. Sudaro sąlygas mokiniams naudotis gimnazijos bibliotekos fondais.
3.17. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems gimnazijos mokiniams.
3.18. Organizuoja ir teikia mokinių maitinimą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka.
Nuorašas tikras

3.19. Organizuoja ir vykdo mokinių pavėžėjimą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka.
3.20. Vykdo profesinį orientavimą, kurio paskirtis – teikiant ugdymo karjerai, profesinio
informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir
užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.
3.21. Mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikia švietimo
pagalbą, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas švietimo, mokslo ir sporto ministro, socialinės
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.
3.22. Sudaro sąlygas ir skatina darbuotojus tobulinti kvalifikaciją, rengia metodinius
pasitarimus, teikia metodinę pagalbą gimnazijos darbuotojams ugdymo klausimais.
3.23. Užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią ugdymosi ir
darbo aplinką.
3.24. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja jų apmokamas papildomas
paslaugas (būrelius, ekskursijas, pailgintos dienos grupę ir kita).
3.25. Viešai skelbia informaciją apie gimnazijos veiklą.
3.26. Prireikus organizuoja ir vykdo viešuosius darbus.
3.27. Sudaro sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūros plėtrai, perduoda tautos
tradicijas, papročius, kalbą, puoselėja bendrąsias žmogaus vertybes, organizuoja etninę kultūrą,
mėgėjų meną populiarinančius renginius, tenkina kitus gimnazijos bendruomenės sociokultūrinius
poreikius.
3.28. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
4. Įpareigoti Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklosdaugiafunkcio centro direktorius:
4.1. iki 2020 m. vasario 24 d. parengti reorganizavimo prijungimo būdu sąlygų aprašą,
numatant, kad reorganizavimas bus vykdomas prijungimo būdu – Ignalinos r. Dūkšto mokyklą ir
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklą-daugiafunkcį centrą prijungiant prie Ignalinos r.
Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos, turėsiančios teritorinius struktūrinius padalinius – Dūkšto skyrių ir
Naujojo Daugėliškio skyrių, reorganizuojamų mokyklų teisės ir pareigos pereis Ignalinos r.
Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijai, ir apie parengimą viešai paskelbti ir pranešti raštu visiems įstaigos
kreditoriams, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7
dalyje, pateikiant jį Juridinių asmenų registrui ne vėliau kaip pirmą reorganizavimo sąlygų aprašo
viešo paskelbimo dieną. Taip pat raštu pranešti visiems mokiniams, mokinių tėvams (globėjams,
rūpintojams) apie Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklosdaugiafunkcio centro reorganizavimą.
4.2. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pranešti Ignalinos r. Dūkšto
mokyklos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojams apie
numatomą Ignalinos r. Dūkšto mokyklos ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklosdaugiafunkcio centro reorganizavimą ir atlikti visus su darbo santykiais susijusius juridinius
veiksmus.
5. Įpareigoti Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos direktorių iki 2020 m. kovo 12
d. parengti Ignalinos r. Didžiasalio ,,Ryto“ gimnazijos nuostatų projektą.
Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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