
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

3 POSEDIS

SPRENDIMAS
DEL KAUNO R. PILIUONOS VIDURINES MOKYKLOS TIPO IR PAVADININ{O

PAKEITIMO IR KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS NUOSTATU
PATVIRTINIMO

2015 m. geguZes 15 d. Nr. TS- 165
Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.3g, 2.40 ir
2.13 straipsniais, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 4 dalirni. l8 straipsnio

1 dalimi,, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies

1 punktu, 4 dalimi, 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo !statymo
43 straipsnio 4 dalimi, 44 straipsni o 4 ir 5 dalimis, Nuostatq, istattl ar statutq iforminimo
reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. birZelio
29 d. isakymu Nr. V -1164 ,,Ddl Nuostatq, istatq ar statutq iforminimo reikalavimq
patvirtinimo", Mokyklq pavadinimq sudarymo ir ra5ymo taisykliq, patvirtintq Lietu'u,os

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 12 d,. isakymu Nr. V-1240,,Del
Mokyklq pavadinimq sudarymo ir raSyrno taisykliq patvirtinimo", 12 ir 13 punktais, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 1015 m. balandZi o 21d. isakymu Nr. V-393 ,,Del
Kauno r. Piliuonos vidurines mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos",

igyvendindama Kauno ra.iono savivaldybes benclrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos

2013-2015 metq bendrqji plan4, patvirtint4 Kauno rajono savivaldybes tarybos 2012 m.

birZelio 28 d. sprendimu Nr. TS-245 ,.Del Kauno raf ono savivaldybes bendrojo ugdymo

nrokyklq tinklo pertvarkos 2013-2015 ln. bendrojo plano patvirtinimo", Kauno raiono

savivaldybes taryba n u s p r e n d L r a:

1. Pakeisti Kauno r. Piliuonos vidurines mokyklos tip4 i5 vidurines mokyklos i

gimnazij4.

2. Pakeisti Kauno r. Piliuonos vidurines mokl,klos pavadinirnq ir vadinti j4 Kauno r.
Piliuonos gimnazija.

3. Patvirtinti Kauno r. Piliuonos gimnazrjos nuostatus (pridedama).
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4. fgalioti Kauno rajono savivald-v-bes mer4 pasiraSyti sprendimo 3 punkte nurody,tos

istaigos nuostatus.

5. lpareigoti sprendimo 2 punkte nurodyos istaigos direktoriq:

5.1 . apie sprendimo 2 punkte nurodytos istaigos tipo ir pavadinin-ro pakeitim4, ra5tu

praneSti kiekvienam mokiniui ne veliau kaip per vien4 menes! nuo Sio sprendimo priemimo

dienos;

5.2. prane5ti visiems kreditoriams ra5tu apie sprendimo 2 punkte nurodytos istaigos

tipo ir pavadinirno pakeitim4 iki sprendimo 3 punkte nurodyttl nuostatq iregistravimo
Juridiniq asmenq regislre,

5.3. iregistruoti sprendimo 3 punkte nurodytus nuostatus Juridiniq asmenq registre

teisds aktq nustatyta tvarka. {registruotq nuostatq isigaliojimo clata negali b6ti velesne nei

2015 m. birZelio 30 d. Taip pat atlikti kitus su Siuo pavedimu susijusius veiksmus.

6. Nustatyti, kad sprendimo 2 punkte nurodytos istaigos tipo ir pavadinimo

pakeitimas ir sprendimo 3 punkte nurody'ti nuostatai isigalioja nuo.jq iregistravimo Juridinitl

asmenll registre dienos.

l - PripaZinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybes tarybos Z0l3 m.

balandZio 25 d. sprendim4 Nr. TS-170 ..Dil Kauno r. Piliuonos vidurines mokyklos nuostatLl

patvirtinimo", iregistravus nauj us nuostatus Juridiniq asmenq registre.

8. {galioti Savivaldybes mer4, pakeisti Dalios Vasauskienes. Kauno r. Piliuonos

vidurines mokyklos direktores, darbo sutarli, pakeidiant darbovietes pavadinim4 i Kauno r.

Piliuonos gimnazij4.

Sis sprendimas gali buti skr-rndZiamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta

tvarka

Savivaldybes meras
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