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PALANGOS PRADINES MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBES
APRASYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBE

1. Palangos pradines mokyklos (toliau tekste - Mokykla) direktorius yra vadovq
pagrindines grupes (kodas 1) gamybos ir speciaiizuottl paslaugg srities vadovq pagrindinio pogrupio
(kodas 13) profesionaliqjq paslaugr; srities vadovq grupes (kodas 134) Svietimo srities vadovg
pogrupio (kodas 1345) Pagrindinio ar vidurinio ugdymo istaigos direktorius (kodas 134501).

2. Pareigybes lygis - A2.

II SKYRIUS
SPECIALUS REIKALAVIMAI SNS PaRrIGAS EINANdIAM DARBUoToJUI

3. Darbuotojas, einantis Sias pareigas, turi atitikti Siuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. tureti aukStEii universitetini ar iam lygiaverti i5silavinimE;
3.2. atitikti bent vienE i5 5iq reikalavimq:
3.2.1. tureti pedagogo kvalifikacijE ir ne maZesni kaip 3 metq pedagoginio darbo sraZq;
3.2.2. turdti magistro laipsni, pedagogo kvalifikacif4 ir ne maZesni kaip 2 metq

pedagoginio darbo staZq;

3.2.3. tur6ti ugdymo moksltl arba verslo vadybos magistro kvalifikacini laipsni arba
vieSoio administravimo magistro kvalifikacini laipsnL, Lgyt1 baigus Svietimo vadybos studljas, arba
iam lygiavertg auk5toio mokslo kvalifikacij4, taip pat tureti ne maZesng kaip 3 metq profesines
veiklos patirti, kuri atitinka VI ar aukStesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijrj sandaros
apra5E, patvirtintE Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010 m. geguZds 4 d. nutarimu Nr.535,,Del
Lietuvos kvalifikaciiq sandaros apra5o patvirtinimo" (toliau tekste - Lietuvos kvalifikacijrl sandaros
apraKas);

3.2.4. tureti magistro kvalifikacini laipsni arba jam lygiavertg aukStofo mokslo
kvalifikacii4, ne maZesng kaip 3 metq profesines veiklos Svietimo srityje patirti, kuri atitinka VI ar
ar"rkltesni kvalifikacijq lygi pagal Lietuvos kvalifikacijq sandaros apra5q, ir Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymu patvirtinto kvalifikaciniq reikalavimq apralo 5.2.2
papunktyie apibreZtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos ivertinimas yra ne
Zemesnio kaip auk5to lygio;

3.3. tureti ne maZesng kaip vieng metq vadovavimo suaugusiq asmenq grupei
(grupems) patirti arba tureti ne maZesng kaip vienq metq Svietimo organirurri-o ir (ar) pii"Tl"rot
patirti, igytE vieSojo administravimo instituciioje arba Svietimo pagalbos istaigoje;

3.4. moketi naudotis informacinemis technologijomis;
3.5. gerai moketi lietuvitl kalbq, jos mokejimo lygis turi atitikri Valstybines kalbos

mokeiimo kategoriiq, patvirtintr-1 Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003 m. gruodZio 24 d.
nutarimu Nr. 1688 ,,Del valstybines kalbos mokeiimo kategorijq patvirtinimo ir igyvendinimo"
reikalavimus;

3.6. ne Zemesniu kaip B1 kalbos mokejimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbq
metmenyse nustatytE ir apibldintE 5e5iq kalbos mokejimo lygiq sistemE) moketi bent vienE i5 trijr,S
Europos SEjungos darbo kalbq (anglt1, prancuztl ar vokiediq);

3.7. bnfi nepriekaiStingos reputacijos, kaip ji yra apibreZta Lietuvos Respublikos
Svietimo istatyme;



3.8. tureti Kvalifikaciniq reikalavimtl valstybiniq ir savivaldybig Svietimo istaigrl
(i5skyrus auk5tEsias mokyklas) vadovams apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2011 m. liepos I d. isakymu Nr, V-1194,,DdI Kvalifikaciniq reikalavimq
valstybiniq ir savivaldybig Svietimo istaigg (i5skyrus auk5tqsias mokyklas) vadovams apraSo
patvirtinimo", nustatytas vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijas. Vadovavimo Svietimo istaigai
kompetencijos, reikalingos s6kmingai profesinei veiklai, atitinka Svietimo tikslus ir yra grindZiamos
pagarba asmens orumui ir savitumui, tikdiimu kiekvieno Zmogaus galimybemis, mokymosi visE
gyvenimq samprata, puikiu Svietimo, mokymosi supratimu, Zrnogaus paZinimu, demokrati5ko
vadovavimo principg i5manymu. Vadovavimo Svietimo istaigai kompetenciias sudaro:

3.8.1. bendrosios kompetenciios - savybds, nuostatos, Zinios, gebejimai ir igndZiai,
kuriais paremta visa vadovo veikla:

3.8.1.1. asmeninio veiksmingumo (pasitik6iimas savimi ir atvirumas; pagarba sau ir
kitiems; ktrybingumas, lankstumas; toleranciia socialinei ivairovei; pozityvumas; platus akiratis;
atsakomybe ir sEZiningumas; kryptingumas, orientacija i tikslus; iniciatyvumas, organizuotumas;
streso valdymas; dr4sa ir ryLtas; integralumas - ZodZiq ir elgesio darna ir kt.);

3.8.t.2. strateginio mEstymo ir pokydig valdymo (konceptualus m4stymas; vizijos
tur6jimas; gebejimas sistemi5kai analizuoti ir obiektyviai vertinti situacif4 bei priimti sprendimus;
gebefimas skirti prioritetus; gebejimas dirbti su informacija: Saltinig parinkimas, duomeng rinkimas
ir analizd; atvirumas pokydiams, mokejimas juos planuoti ir valdyti ir kt.);

3.8.1.3. mokefimo mokytis (mokymosi vis4 gyvenimE nuostata; atvirumas mokymuisi;
savivoka; gebefimas isisavinti naujE informacij4, praktiSkai taikyti igytas Zinias; tinkamq ir ivairiq
mokymosi metodq taikymas; gebejimas ir noras dalytis Ziniomis, patirtimi ir kt.);

3.8.1.4. vadovavimo Zmondms (gebeiimas formuoti ir valdyti komandas, dirbti
komandoie; gebejimas paskatinti ir deleguoti; gebejimas motyvuoti, ikvepti; gebefimas stebeti kitrl
veikl4 ir teikti griltam1ji rySi; gebeiimas ir noras ugdyti Zmones, atskleisti jq potencialE, teikti
param?; gebeiimas moderuoti pokalbius, susirinkimus ir kt.);

3.8.1.5. bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo igfrdZiai; gebejimas
i5klausyti, i5girsti, suprasti; derybr1 igfrdZiai; gebejimas valdyti konfliktines situaciias; vie3ofo
kalbeiimo (oratoriniai) igndZiai; gebejimas rengti ir ai5kiai pateikti informacii4 ZodZiu bei raltu -
prezentaciias, ataskaitas ir kt.),

3.8.2. vadovavimo sridiq kompetencijos:
3.8.2.1. strateginio Svietimo istaigos valdymo (gebeiimas formuoti Svietimo istaigos

strateging veiklos krypti, rengti strateginius bei veiklos planus; analizuoti informacijE apie Svietimo
istaigos veiklE, priimti ir igyvendinti veiklos tobulinimo sprendimus; kurti informavimo sistemE
Svietimo istaigoie; kurti palankiE mokymuisi Svietimo lstaigos kult[rq, susietE su strateginiais tikslais
ir grindZiamq Svietimo istaigos etikos principais bei vertybdmis; ai5kiai i5reik5ti mokyklos vizijq,
formuoti veiksmingus vie5uosius rySius; i5samiai ir obiektyviai atsiskaityti ui, Svietimo istaigos
veiklas ir kt.);

3.8.2.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi (gebejimas siekti, kad butg taikomi
tinkamiausi ugdymo metodai; stiprinti bendruomenes nuostatq, kad kiekvienas mokinys gali
pasiekti gerU mokymosi rezultatg; sudaryti palankias ir saugias mokymosi s4lygas visie-ms
mokiniams; kartu su bendruomene igyvendinti strategiias, uZtikrinandias gerE moklnig elgesi,
lankomum4 ir mokymosi rezultatus; skatinti ugdymo ir mokymosi proceso dalyvirt dalyariimi
procese bei atsakomybg ui, io veiksmingum? ir rezultatus; organizuoti mokinig pasiekimg, ig
paiangos ir ugdymo proceso stebdsenq, analizuoti rezultatus ir tobulinti ugdymo pro."rE b"i
Svietimo istaigos veiklq ir kt.);

3.8.2.3.. vadovavimo pedagogtl kvalifikacifos tobulinimui (gebeiimas motyvuoti
pedagogus tapti reflektuofandiais praktikais, skatinti juos prisiimti atsakomybg uZ asmenini
tobulinimqsi ir veiklos tobulinim4, integruoti geriausias patirtis; sudaryti palankias rEiygur pedagogrl
profesinems kompetencijoms ugdyti; siekti, kad pedagogq igyjamos kompeiencijos UUtri
veiksmingai skleidZiamos bei integruojamos Svietimo istaigoie; [traukti Svietimo' istaigoi
bendruomeng ir socialinius partnerius i pedagogg kvalifikacijos tobulinimo proces? ir kt.);

3.8.2.4. Svietimo istaigos struktlros, procesq, iStekliq valdymo (geb6jimas kurti,
veiksmingai valdyti ir tobulinti Svietimo istaigos organizacing strukturq ir infrastruktUr4; formuoti



ir igyvendinti veiksmingE personalo politikE, uitikrinandiq ugdymo ir mokymosi kokybg, taikyti

Siuolaikinius vadovavimo metodus; nustatyti materialiniq, finansinig ir kitq iSteklig, reikalingq

Svietimo [staigai funkcionuoti, poreiki, f q Saltinius bei paskirstymo prioritetus, iniciiuoti papildomq

iStekliq pritraukimq; uZtikrinti, kad visi i5tekliai b[tg valdomi ir uZ juos atsiskaitoma remiantis

Lietuvos Respublikos istatymais ir kt.);
3.8.2.5. Svietimo lstaigos partnerystds ir bendradarbiavimo (gebeiimas dalytis

veiksminga patirtimi, partneri5kai dirbti su kitomis Svietimo istaigomis; remti iniciatyvas,. prisid6ti
prie Svieiimo sistemos tobulinimo; bendradarbiauti su tdvais (globejais, rupintoiais), vietos

bendruomene, verslo organizaciiomis, socialiniais, uZsienio ir kitais suinteresuotais partneriais;

uZtikrinti, kad mokinig mokymasis bttq sieiamas su vietos (bendruomenes) kultura; pareik5ti

aktyviE pilieting pozicij4, dalyvauti vietos savivaldos gyvenime ir kt.);
3.9. atitikti teisds aktuose nustatytus reikalavimus, bttinus suteikiant

su islaptinta informaciia, Zymima slaptumo Zyma ,,Riboto naudoiimo".
teisg dirbti ar

susipaZinti
4. Mokyklos direktorius turi Zinoti, iSmanyti ir gebdti savo darbe taikyti Lietuvos

Respublikos darbo kodeksE, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitus istatymus, Lietuvos Respublikos

Vyriausybds nutarimus, teisds aktus ir kitus dokumentus, reglamentuoiandius Svietimo

organizavimE, biudZetiniq istaigq finansavimo tvarkE, darbo santykiq reguliavim4, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymus, Palangos miesto savivaldybes tarybos

sprendimus, Savivaldyb6s mero potvarkius, Savivaldyb6s administraciios direktoriaus isakymus ir
pavedimus, Svietimo skyriaus ved6fo isakymus ir pavedimus, kitus teis6s aktus, vadovautis Siuo

pareigyb6s apra5ymu ir vykdyti Mokyklos nuostatuose numatyt4 veikl4.

III SKYRIUS
Sns panEIGAS EINANdIo DARBUoToJo FUNKCIJoS

5. Sias pareigas einantis darbuotoias vykdo Sias funkciias:
5.1. organizuoja, koordinuofa ir uZtikrina tinkamE Mokyklos veiklE, teises aktq

igyvendinimE Mokykloie, vykdo pareigybes apra5yme nustatytas funkciias; analizuoia Mokyklos
veiklos ir valdymo i5teklig buklg ir atsako uZ Mokyklos veiklos rezultatus;

5.2. tiltikrina, kad bUtg laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq;
5.3. pagal savo kompetenciiE leidZia isakymus ir kontroliuofa jt1 vykdym4, pasiraSo

informacinius dokumentus, tvirtina organizacinius dokumentus, sudaro Mokyklos vardu sutartis su

kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, priima sprendimus del Mokyklos veiklos organizavimo ir
pletojimo, tvirtina kitus istaigos veiklE reglamentuojandius dokumentus, dokumentq kopifas;

5.4. vizuoia irlar pasira5o sEskaitas faktlras, i5ankstinio apmok6jimo s4skaitas, atliktrl
darbq priemimo-perdavimo aktus, pasiraSo bankttr, finansg ir kitus dokumentus; tvirtina meting
Mokyklos paiamq ir iSlaidq s?mat4 bei kitas ataskaitas; kontroliuoia, kad laiku ir teisingai butti
atsiskaityta su biudZeto, valstybinio socialinio draudimo istaigomis, kreditoriais;

5.5. vadovauf a Mokyklos strateginio plano, metiniq veiklos planq, Mokyklos Svietimo
programq rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo Mokykloie priemonig

igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauia iq vykdymui;
5.6. iniciiuoja Mokyklos darbo taisyklig rengimo proces4, suderings su Mokyklos

taryba, tvirtina jas, vykdo irl laikymosi prieZiurE;
5.7. informuoia ir supaZindina Mokyklos bendruomeng su valstybine ir savivaldybes

Svietimo politika, inicijuoia jos aptarimus ir igyvendinim4;
5.8. suderings su Palangos miesto savivaldybes administraciios direktoriumi ar jo

lgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos strukttr4, pareigybiq sEraSE, nevir5iiant Palangos miesto
savivaldybes tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybig skaidiaus; tvirtina Mokyklos
darbuoto j q pareigybiq apralymus ;

5.9. teises aktq nustatyta tvarka teikia finansines, statistines ir kitas ataskaitas, uZtikrina
jq teisingum4;

5.10. skiria vadybines funkcijas direktoriaus pavaduotojams, atsiZvelgdamas i
Mokyklos veiklos sritis, sudaro galimybes jiems savaranki5kai dirbti, organizuoia reguliarg
atsiskaitym4 uZ nuveiktq darb4;



5.11. Lietuvos Respublikos teis6s aktg nustatyta tvarka i darbq priima ir atleidZia

Mokyklos darbuotoius, skatina juos, skiria iiems drausmines nuobaudas, suteikia iiems atostogas,

siundia i komandiruotes, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybds ir savivaldybig istaigq

darbuotolq darbo apmokejimo lstatymu nustato darbuotofq darbo apmokeiimo sistemq, darbo

uZmokesii, nevirliiant darbo uZmokesiiui skirtq asignavimq, igyvendina kitas funkciias, susiiusias

su Mokyklos darbuotojq darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teis6s aktq

nustatyta tvarka;
5.12. priima mokinius i Mokyklq Palangos miesto savivaldybes tarybos nustatyta

tvarka, sudaro (nutriukia) mokymo sutartis su t6vais (globeiais, riipintoiais);
5.13. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teisds aktais, Mokyklos

darbo tvarkos taisykldmis nustato mokiniq, t6vU (globdjq, ritpintolg), mokytoiq ir kitq darbuotoig

teises, pareigas ir atsakomybg;
5.14. organizuoja ugdymo proces? Mokyklole, sudarant sqlygas kiekvienam mokiniui

ugdytis, mokytis rurgiol" ir sveikoje aplinkofe; stebi, analizuoia ir vertina Mokyklos ugdymo

,!ygur, proces4 ir tikslq pasiekimus; tvirtina pamokq tvarkara5dius, darbuotofq darbo grafikus ir
kitus Mokyklos veiklq reglamentuoiandius dokumentus;

5.15. sudaro mokiniams ir darbuotoiams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

s4lygas visais su mokymusi ir darbu susiiusiais aspektais, organizuoia trfikstamq mokytofq paielk4

bei atrank4;
5,16. sudaro teisds aktq nustatytas komisiias, darbo grupes, metodines grupes,

metoding taryb4 Mokyklos funkcijoms atlikti; bendradarbiauia su savivaldos, valstybes instituciig,
biudZetinirl istaigg ir kittl organizaciig atstovais;

5.17. organiatoia Mokyklos dokumentg valdymE ir saugojimE teises aktg nustatyta

tvarka;
5.18. teises akttl nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu, le5omis;

rtpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais; uZtikrina racionalq ir
turpq Mokyklos turto, le5q ir kitq i5tekliq valdymq ir naudojimq, veiksmingE Mokyklos vidaus

kontroles sistemos sukdrim4, jos veikimE ir tobulinimE, vykdo kitas asignavimg valdytoio funkciias;

5.t9. rtpinasi mokytoig metodinds veiklos organizavimu, darbuotoiq profesiniu
tobulefimu, sudaro s4lygas kelti kvalifikacijq, galimybg pedagogams atestuotis ir organizuoia iU
atestacijE Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

5.20. inicijuoja Mokyklos savivaldos instituciig steigimEsi ir skatina jg veiklE; sudaro

s4lygas Mokyklos bendruomends nariams dalyvauti Svietimo valdyme, burtis i ivairig grupig
interesus atstovaujandias asociacijas, organizaciias, sqiungas;

5.21, inicijuof a Mokyklos veiklos kokybds isivertinimE; vadovaufa Mokytoiq tarybai,

organizuoja Mokytojq tarybos posddZius, kontroliuoia nutarimq vykdymE;
5.22. teises aktq nustatyta tvarka vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos vykdomas

ugdymo programas, fq pasirinkimo galimybes, pri6mimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytoiq
kvalifikacif 4, svarbiausius Mokyklos veiklos isivertinimo ir paZangos rezultatus, Mokyklos
bendruomends tradicijas ir pasiekimus;

5.23. inicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimg vertinimo bei mokiniq elgesio
vertinimo, skatinimo ir nuobaudq sistemq kurim4;

5.24. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos normq laikym4si
Mokyklofe, tinkamE bendruomen6s nariq informavim4;

5.25. tvirtina saugos ir sveikatos darbe, prie5gaisrin6s saugos instrukcijas;
5.26. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebttq vartojami alkoholiniai g6rimai,

narkotin6s ir psichotropinds medZiagos, imasi priemoniq, kad laiku bttq suteikta pagalba vaikui,
kurio atZvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobfidZio i5naudoiimas, ir
apie tai informuoia suinteresuotas institucijas;

5.27. bendradarbiauja su mokinirl t6vais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui,
mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorindmis policiios, sveikatos, socialiniq
paslaugq istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis instituciiomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityie;



5.28. uZtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybds

istatymE teikiami istaigos ataskaitg rinkiniai bfitg teisingi;
5.29. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti

bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskaitE;

5.30. atstovauia arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti Mokyklai santykiuose su

juridiniais ir fiziniais asmenimis;
5.31. kartu su Mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant Mokyklos pastatq ar Mokyklos

teritorifoje statyti fudrioio (mobiliojo) rysio stotis istatymq nustatyta tvarka;
5.32. ui. mokinio elgesio normU paZeidimq gali skirti mokiniui drausmines

auklejamoio poveikio priemones, numatytas Vaiko teisig apsaugos pagrindtl istatyme, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintose Rekomendacijose del poveikio
priemonig taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;

5.33. sudaro Mokyklos vaiko gerovds komisijE, rflpinasi socialinds ir specialiosios
pedagogines, psichologin6s pagalbos mokiniams teikimu, minimalios prieZitros organizavimu,
uZtikrina smurto prevencijos priemoniq igyvendinimE Mokyklofe; uZtikrina Svietimo pagalb4
mokiniams, iq t6vams (globejams, rupintojams) ir mokytoiams;

5.34. Vaiko minimalios ir vidutin6s prieZiuros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i
Palangos miesto savivaldyb6s administracijos direktoriq del minimalios ir vidutin6s prieZiuros
priemonig vaikui skyrimo;

5.35. imasi priemonig, kad laiku butq suteikta specialistq pagalba mokiniui, mokytojui,
kitam Mokyklos darbuotojui, kuris nukenteio nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio
pobUdZio iSnaudojimo;

5.36. teikia ataskaitas, dokumentus, informacijE, susijusiq su Mokyklos veikla, Palangos
miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriui ir garantuoia, kad pagal Lietuvos Respublikos
vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymq teikiami ataskaitg rinkiniai ir statistin6s ataskaitos yra
teisingi;

5.37. kontroliuoja saugos darbe, gaisrines saugos, turto apsaugos ir aplinkos
reikalavimq vykdymE;

5.38. organizuoja mokiniq maitinim4 Mokyklof e;

5.39. organizuoja mokinig uZimtum4 po pamokg ir mokiniq atostogU metu;
5.40. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka organizuoja mokymosi pagal

bendrojo ugdymo programas pasiekimq patikrinimus bei nacionalinius ir tarptautinius mokinig
pasiekimq tyrimus;

5.41. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos ugdymo s4lygas, proces? ir tikslg pasiekimus;
laiduoja valstybes Svietimo politikos vykdymo kokybg vadybos priemon6mis: stebdsena, planavimu,
igaliofimq ir atsakomybes paskirstymu bei prieZi[ra;

5.42, sudaro s4lygas atlikti Mokyklos veiklos prieZiurE atitinkamoms valstybds
institucijoms, Palangos miesto savivaldyb6s tarybai, Palangos miesto savivaldybds administraciios
direktoriui ir Palangos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus tarnautojams;

5.43. atlieka kitas Palangos miesto savivaldybes tarybos nustatytas funkcijas, itvirtintas
Mokyklos nuostatuose ir pareigybes apra5yme, atlieka kitas funkciias, nustatytas Lietuvos
Respublikos teisds aktuose, vykdo Mokyklos steigdjo pavedimus;

5.44. nustatyta tvarka nagrineia gyventoiq, imoniq, istaigq ir kitq fizinit4 ir furidinitl
asmenq skundus, parei5kimus, pralymus ir pasifllymus, priima interesantus, konsultuoja iuos
Mokyklos veiklos klausimais.


