KELMĖS R. MOCKAIČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO
PRIJUNGIMO BŪDU PRIE KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJOS SĄLYGŲ
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kelmės r. Mockaičių pagrindinės mokyklos ir Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos
reorganizavimo sąlygos (toliau – sąlygos) reglamentuoja įstaigos reorganizavimą prijungimo būdu.
Sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi,
2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos
Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m.
birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo
kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 9, 14, 21 punktais.
2.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Mockaičių pagrindinė mokykla, savivaldybės

biudžetinė įstaiga, adresas – Liepų g. 2, Johampolio k., Tytuvėnų apylinkių sen., 86459 Kelmės r.
sav., kodas – 190097466, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas (Juridinių
asmenų registras).
3.

Reorganizavime

dalyvaujanti

įstaiga

–

Kelmės

rajono

Tytuvėnų gimnazija,

savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų mst., Tytuvėnų seniūnija,
86486 Kelmės r. sav., kodas – 190092729, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių
filialas (Juridinių asmenų registras).
II SKYRIUS
REORGANIZAVIMO TIKSLAS IR BŪDAS
4. Reorganizavimo tikslas – gerinti ugdymo kokybę, užtikrinti veiksmingesnį ir racionalesnį
lėšų panaudojimą.
5. Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Mockaičių pagrindinė mokykla
prijungiama prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, kaip
juridinis asmuo, po reorganizavimo tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Mockaičių pagrindinė mokykla,
kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo baigia savo veiklą ir tampa tęsiančio veiklą
juridinio asmens Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriumi.
6. Reorganizuotos įstaigos paskirtis – įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio,
pagrindinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusių švietimo programas.
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III SKYRIUS
REORGANIZAVIMO PAGRINDIMAS
7. Mokykla reorganizuojama, nes:
7.1. mažas mokinių skaičius;
7.2. neefektyviai, neracionaliai naudojamos lėšos.

IV SKYRIUS
TURTO ĮVERTINIMO IR INVENTORIZACIJOS, TURTO PASKIRSTYMO,
DOKUMENTŲ PERDAVIMO SAUGOTI TVARKA
8. Reorganizuojamos Kelmės r. Mockaičių pagrindinės mokyklos turto inventorizaciją
atlieka Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija ir
perduoda turtą įformindama perdavimo ir priėmimo aktais Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai iki
2017 m. rugpjūčio 30 d. Reorganizuojamo juridinio asmens turto inventorizacija atliekama Lietuvos
Respublikos norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Apskaitos dokumentai, finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai perimami pasirašant
aktą ir jų saugojimas bei prievolės perduodamos Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai.
10. Kelmės r. Mockaičių pagrindinės mokyklos archyvas perduodamas Kelmės rajono.
Tytuvėnų gimnazijai.
V SKYRIUS
REORGANIZUOJAMOS ĮSTAIGOS UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS IR STRUKTŪRA
11. Reorganizuojamos įstaigos Kelmės r. Mockaičių pagrindinės mokyklos uždaviniai,
funkcijos ir struktūra iki reorganizavimo:
11.1. formuoti ir įgyvendinti mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus ir
Bendrąjį ugdymo planą bei bendrąsias programas, paisyti mokinių poreikių įvairovės, siūlyti ir
taikyti skirtingus mokymo būdus ir tempą;
11.2. vykdyti ikimokyklinio ugdymo programą;
11.3. vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą;
11.4. vykdyti pradinio ugdymo programą;
11.5. vykdyti pagrindinio ugdymo programą;
11.6. sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas;
11.7. teikti informacinę, socialinę pedagoginę, specialią pedagoginę pagalbą;
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11.8. ugdyti kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijų, būtinų sėkmingai socialinei
integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą;
11.9. sudaryti palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių
dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą,
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
11.10. dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais bei kitais teisės
aktais.
12. Mockaičių pagrindinė mokykla, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizavimo
baigia savo veiklą (tampa Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriumi). Įstaigos
pagrindinės veiklos rūšys po reorganizavimo:
12.1. ikimokyklinis ugdymas;
12.2. priešmokyklinis ugdymas;
12.3. pradinis ugdymas;
12.4. pagrindinis ugdymas.
13.5. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas.
14. Buveinė – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų mst., Tytuvėnų sen. 86486 Kelmės r sav.

VI SKYRIUS
REORGANIZAVIMO ETAPAI IR TERMINAI
15. Reorganizavimo etapai:
15.1. pirmasis etapas (2017 m. sausis – 2017 m. kovas) – mokinių skaičiaus mokykloje
analizė, susitikimai su mokyklos bendruomene, dokumentų parengimas;
15.2. antrasis etapas (2017 m. kovas – 2017 m. rugpjūtis) – dokumentų parengimas, įstaigos
vadovo ir darbuotojų įspėjimai, mokyklos etatų ir pareigybių pertvarkymas Darbo kodekso
nustatyta tvarka;
15.3. trečiasis etapas (2017 m. rugpjūčio 31 d.) – Kelmės r. Mockaičių pagrindinės
mokyklos veiklos pabaiga.
16. Reorganizavimo pradžia – viešo paskelbimo spaudoje diena.
17. Reorganizavimo pabaiga – 2017 m. rugpjūčio 31 d.
18. Po reorganizavimo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. veikia Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos
Mockaičių skyrius.
Mockaičių pagrindinės mokyklos direktorė

Laima Rekštienė

Tytuvėnų gimnazijos direktorė

Irma Stankuvienė

