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KEDATNTU R. Snros cIMNAZIJL

pAGIRTU ADoMo .rarSro DAUGTAFTTNKCTO cENTRo NUosrATAr

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sie nuostataireglamentuoja Setos gimnazijos Pagiriq Adomo Jak5to daugiafunkcio centro

(toliau DFC) uZdavinius, funkcijas, pareigas ir teises, veiklos organrzavi*4, pasibaigim4 ar

pertvarkym4.

2. DFC paskirtis - 7 (6) - 9 (10) metq mokiniq ugdymas pagal pradinio ugdymo 1-3 ndases

progrzrm4, 6 (5) metq vaikq - pagal priesmokyklinio ugdymo progritm4 ir vaikq iki 6 (5)

metq - pagal ikimokyklinio ugdymo program4. Siame centre gali bffi vykdomos ir kitos

neformaliojo vaikq Svietimo ir (ar) suaugusiqiq neformaliojo Svietimo programos'

sudaromos s4lygos vietos bendruomenei reikalingoms kultoros, socialindms ir kitoms

paslaugoms teikti.

3. Mokymo kalba - lietuviq, grupinis ir pavienis mokymas (-is)'

4. DFC ndra juridinis asmuo, jo steigejas yra Setos gimnaziia'

5. DFC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq Tautq vaiko

teisiq konvencijuJi.t ruos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos teises

aktais, Kedainiq rajono savivaldybes teises aktais ir Setos gimnazijos nuostatais ir Siais

nuostatais.

6. DFC adresas yra Lieprl g.Nr. 2l,Pagiriai, Kedainiq rajonas, LT 58131.

Snros crMNAZrJos pAGrRrU ADoMo JAKSTo DAUGIAFUNKCIO cENTRo

TIKSLAS, UZDAVINIAI IR FIJNKCIJOS

7. DFC veiklos tikslas - suteikti galimybg Pagiriq miestelio gyventojams ir jq vaikams tureti

gyvenimo lygi atitinkandias vie54sias paslaugas teikiandias istaigas vienoje vietoje.

8. DFC uZdaviniai :

g.1. Teikti pradinio ugdymo l-3 klasiq programq, priesmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo

Svietimo paslaugas;

8.2. Teikti socialing, pedagoging ir psichologing pagalbqvaikui ir jo Seimai;

g.3. Bendradarbiauti su valstybinemis, nevyriausybinemis ir kitq Saliq orgarrizacijomis.

g.4. Skirti patalpas Setos ambulatorijos medicinos punktui, Setos kultiiros centro Pagiriq

skyriui ir jo muziejui, Kedainiq M. Dauk5os vie5osios bibliotekos Pagiriq filialui, Pagiriq

bendruomends centrui ir jaunimo sporto treniruokliq salei, Pagiriq senjory klubui

,,Seklydi a=, pagal panaudos sutarti. Esant poreikiui pata$os gali buti skiriamos ir kitoms

institucijoms, teikiandioms paslaugas Pagiriq miestelio gyventojams.



g. palaikyti rySius su vietos bendruomene, organizuojant veikl4 taip, kad ji atitiktq

bendruomenOs ltrkesdius ir teisetus reikalavimus.

10. Organizuoti ir lgyvendinti vaikq vasaros poilsio ir uZimtumo veiklos programas.

11. Vykdyti bibliotekos, muziejaus ir kit4 kultiirinq veikl4.

12. Organizuoti SvietejiSkE, kult[ring, sporting, koncertinq veiklq'

III. STRUKTUN.q' IR VALDYMAS

13. DFC yra Setos gimnazijos padalinys, pavaldus gimnazijos direktoriui.

14. DFC vadovauja vedejas, kuri Sioms pareigoms skiria ir iS jq atleidZia teises aktq nustat5rta

tvarka Setos gimnazijos direktorius.

15. Vedejas organizuoja ir vykdo DFC veikl4:

15.1. atstovauja DFC visose instancijose ir atsako uZ jo darbo rezultatus;

15.2. stebi, analizuoja, vertina DFC centro veikl4 ir rezultatus;

15.3. kuria sveik4 ir saugi4 aplink4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos

aprai5koms bei Zalingiems iprodiams;

15.4.r[pinasi informacijos apie VDC veikl4 rengimu ir skelbimu;

15.5. rengia projektus ir teikia parai3kas del dalyvavimo ivairiq programq konkursuose;

| 5 .6. atlieka kitas pareigybes apra5yme nustatytas funkcij as.

rv. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA IR DARBUOTOJU ATLEIDIMAS IS

DARBO

16. DFC darbuotojus priima ir atlei dhiai5 jo Setos gimnazijos direktorius vedejo teikimu'

L7. Centro darbuotojq apmokejimo tvarka nustatoma vadovaujantis LR istatymais, LR

Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais pagaljq kvalifikacrj4 ir darbo staiq'

1g. DFC darbuotojai LR darbo sutarties istatymo nustatyta tvarka gali bffi atleidLiami i5

darbo, jei j.l elgesys, nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir del to nesuderinamas su jq

pareigomis.

V. FINANSAVIMAS IR LESU PANAUDOJIMAS

19. DFC i3laikyti naudojamos gimnazijos steigejo skiriamos ldSos, valstybes, savivaldvbes,

vietos ir uZsienio fondq, remejq, juridinirl ir privadiq asmenq, kitos teisetai gautos lesos'

20. Le5os naudojamos LR Vyriausybes nustatyta tvarka'

21,. Finansines operacijas atlieka Setos gimnazijos buhalterija'

22. Finansing kontrolg vykdo gimnazijos steigejas ir lgaliotos valstybes kontroles institucijos'

VII. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

23. DFC reorgani zuojair likviduoja steigejas LR Vyriausybes nustatyta tvarka.


