
fstatymas skelbtas: Zin., 1994, Nr.
Neofi cialus istatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVII/ALDOS

ISTATYMAS

1994 m.liepos 7 ct. Nr. !-533
Vilnius

Nauja istatymo redakcijn nuo 2008 m. spalio I d.:
Nr. 2008-09-15, zin., 2008, Nr. 113-4290 (2005-la-01),
Nr.45

isvmas skelbtas:

16 straipsnis. Savivaldybds tarybos kompetencija
3. Paprastoj i savivaldybes tarybos kompetencij a;
9) juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal istptymus

pareigq vykdymas;
skirtq teisiq igyu.

18 straipsnis. Nuostatos ddl teisds aktq sustabdyrrio' pana kinimo, apskupdi
yti, pakeisti ar pa1. Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali susta

savivaldybes taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo administra'fimo s jektq priimtus tei

sustabdyti ar panaikinti pagal kompetencii4 savivaldybep taryb
direktorius ar kiti savivaldybes vie5ojo administravimo slrbjektai

Savivaldybes ad
vo priimtus teise

sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybes a{ministr
pagal kompetencij4 priimtus teisds aktus gali sustalldyti flr panai
administracij o s direktorius.

iios direktoriaus
inti jis pats arha

[statymas paskelbtas: Zin., 1995, Nr.
Neoficialus istatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIUDZETINIU ISTAIGU

ISTATYMAS

1995 m. gruodZio 5 d.  Nr.  I -1113
Vilnius

Nauja istatymo redakciia nuo 2010 ru. balandiio I d..,
Nr. XI-666i, 2010-01-21, zin., 2010, Nr. l5-699 (2010-02-0t{)

4 straipsnis. BiudZetinds istaigos savininkas
3. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios instifucijos:
1) tvirtina biudZetines istaigos nuostatus;l) wlrtrna oluqzetlncs lstaIBUs Iluusti ltus,

7) sprendZia kitus Siame istatyme, kituose istatymuQse ir biu
kompetencijai priskirtus klausimus.
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ISraSas

., 2011,
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aktus gali
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aktus gali
vaduotojo
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fstatymas skelbtas: Zin., 1991, Nr.
Neofi cialus istatymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
SvlBrruo

ISTATYMAS

1991 m. birZelio 25 d. Nr. [-1489
Vilnius

Nauja istatymo redakcija nuo 2011 m. Iiepos I d.:
Nr.  XI-1281, 20t I -03-17, ztn. ,  2011, Nr.  38-1804 (2011-03-31)

41 straipsnis. Mokyklg grupds ir tipai
4. Progimnazijos tipui prir

pirmqj4 dali arba pagrindinio ugdl
15. Mokyklq pavadinimq

tvark4, suderinus su Valstybine
Mokyklos pavadinime grupg ar tip

rindinio ugdtr'mo
nio ugdymo prog
rrumus) sudarvmo

Svietimo ir mokslo
jamas.

gramos

rr rasymo
ministras.



KLAIPEDOS MIESTO SAVI!'AILDYBES
ADMINISTRACIJO S DIREI(TORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS GEDMINU PAGRINDINES NIOKYKLOS NUOSTA.TU

PATYIRTINIMO

2010 m. vasario 2 d. Nr. AD1-1i'5
Klaipeda

'Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (hin.,1994, Nr. 55-1049;
2008, I.{r. 113-4290) 18 straipsnio I dalimi, Reikalavirnais valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq
nuostatams, patvirtintiems Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2004 m.liepos 16 d.

isakymu Nr. ISAK-I162 (Lietuvos trLespublikos Svietimo ir mokslo ministro 2009 m. geguZes 19 d.

isakym<r Nr. ISAK-1048 redakcija), Klaipedos miesto savivallyb,es tarybos 2004 m.lapkridio 2.5 d.
sprendirno Nr. 1-418 ,,Del Klaipedos miesto savivalclybesr tarrybos 2004 m. balandLio 22:.' d.
sprendimo Nr. 1-161 ,,Ddl savivaldybes institucijq furrkcijrl Svietimo srityje pave<limo vykdyti
administracijos direktoriui ir igaliojimo vykdyti dali sav'ivaldybes Svietimo istaigq steigejo
funkcijq" papildymo" 2.| .I papunkdiu:

1. Tv i rt i nu Klaipedos Gedminqpagrindines rnokyklos nuostatus (pridedarna).
2.Igal i o j u Aurelijq Liaudansk4 mokyklos direktoriq, pasira5yti nuostatus ir [registruoti

juos Juridinitl asmenq registre.
.l.PripaZistu netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

direktoriaus 2007 m. rugsejo 12 d. isakym4 Nr. ADl-2084,,DeI Klaipedos Gedminq pagrindines
mokyklos nuostatq patvirtinimo ir igalioj imq suteikimo".

Aloyzas KaZdailevidius

A. Andrra5[niend, tel. 39 61 43
2010-0[-26



PATVIRTINTA
Klaipedos rniesto savivaldybes
administracij os direktoriaus
2010 m. vasario 2 d. isakvmuNr. AD1-175

KLAIPEDOS GEDMINU PAGRII{DINES MOKYKLOS
NUOSTAT.4.I

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos Gedminq pagrindines mokyklos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
Klaipedlos Gedminq pagrindines mokyklos (toliau - mokykla) teising form4 priklausom;rbE,
savininJ<4 savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq buveinp, mokyklos grupg, tip4
pagrindinp paskirti mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4 sriti ruSis, tiksl4
uZdavinLius, funkcijas, mokymosi pasiekimus [teisinandiq dc,kumentq iSdavim4 mokyklos teises,
veiklos organizavim4 ir valdym4 savivald4 darbuotojq prie,mirnq i darbq jq darbo apmokej imo
tvarkq ir atestacij4 le5q Saltinius, jU naudojimo tvarl<4 ir finansines veiklos kontrolE,
reor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Klaipedos Gedminq pagrindine mokykla,
trumpasis pavadinimas - Gedminq pagrindine mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq
registre, kodas 190444130.

3. Klaipedos miesto vykdomojo komiteto 1974 m. ruLgpjfldio 15 d. sprendimu Nr. 414
[steigta Klaipedos 2I-oji vidurine mokykla. Klaipedos miesto valdybos 1993 m. rugpj[dio llt d.
potvarkiu Nr. 414 mokyklai suteiktas Gedminq pavadinirnas. Klaipedos miesto savivaldy'bes
tarybos 2001 m. balandZio 26 d. sprendimu Nr. 114 pakeistas mokyklos pavadinimas ir ji pavadinta
Klaipedos Gedminq pagrindine mokykla.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - saviva.ldybes mokykla.
6. Savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe, kodas III100775, Liepq g. 11, LT-91502

Klaipeda.
l. Savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivaldybes

taryba.
8. Buveine - Gedminrl g.l\,LT-94167 Klaipeda.
9. Grupe - bendrojo lavinimo mokykla.
10. Tipas - pagrindine mokykla.
1 1. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties moky'kla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - dienine, savaranki5ko mokymosi, mokymo namuose.
14. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 atsiskaitom4j4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikos [registruotuose bankuose, atributikq savo veikl4 grindlia Lietuvos
Respubliikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Ljietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isaky,rnais, kitais teisesi aktais ir Siais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRI'TYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, F'UNKCUOiS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIITT DC)KIJMENTU ISDAVIMAS

15. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
16. Mokyklos Svietimo veiklos rt5ys:
16.1. Pagrindine veiklos nliiis - pagrindinis ugdymas,, kc,das 85.31.10.
16.2. Kitos Svietimo veiklori r[Svs:
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16.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
16.2.2. sportinis ir rekreaci.nis Svietimas, kodas 85.51;
16.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
16.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
I 6.2.5 . Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85. 60.
16.3. Kitos ne Svietimo vei.klos r[Sys:
16.3.1 . vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
| 6.3 .2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 5 6.29 ;
16.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojarnLojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.4. kita Zmonirl sveikatos prieZilros veikla, kodas 8(i.90;
16.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
17. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens gallias,

bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, b[tinas tolesrLiam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui.

18. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
1 8. 1 . teikti mokiniams kok ybiSk4 pradini ir pagrindin[ i5silavinim4;
18.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
1 8.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalbq
1 8.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4.
1 9. Vykdyd ana jai pavestus uZdavinius mokykla:
19.1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis

programomis, atsiZvelgdama i vietos ir mokyklos lbendruomends reikmes, taip pat mokiniq
poreikius ir interesus, konkretina ir individuahzuoja ugdymo turirri;

19.2. rcngia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildandius bei mokinirl poreil<ius
tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo programas;

19.3. vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo, nefo,rmaliojo vaikq Svietimo programas,
MokymLo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

19.4. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, r,ykdo pagrindinio ugdl'mo
pasiekimq patikrinim4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

19.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq org:,anizacijoms, skatinandioms mok.iniq
dorovini tautini pilietin! sqmoningum4patriotizm4 puoselejandioms kultUrinE ir socialinp brand4
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

19.6.teikia informacinE, psichologing, socialinE pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
prireikus specialiqj4 ir medicinos pagalbq uztikrina profesini rrrientavim4 bei minimalios prieZitiros
priemones;

19.7. [vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikirus, skiria specialqjI ugdym4 teises
aktq nustatytatvarka;

19.8. organizuoja terq ar kitq teisetq mokiniq atstovq pageidavimu jq mokarnas
papil domas paslaugas tei ses aktq nustat yta tv arka;

1 9. 9. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij 4 dalintis gerqa patirtimi;
19.10. uztikrina sveikq saugiE mokymosi ir darb,c aplink4 draudLia istaigoje vartoi

tabak4 alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiiauti jomis, platinti Sia tema nelegali4
literatDr4 spaudinius, riboj a pa5aliniq asmenq patekim4 i mohykl4;

19.11. kuria ugdymo turiniui igyvendinti neikiarn4 materialinq baze ir edukacines
aplinkar;;

| 9 .12. or ganizuoja mokinirtr maitinim4 ir veZioj im4 rnokykloj e;
19.13. vie5ai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4 Svietimo ir mokslo ministro

nustatyta tvarka, vykdo tevrl Svietimq
19.I4. atlieka kitas teises aktq nustatltas funkcijas.
20. Mokiniams i5duodami mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas

pasiekimus iteisinantys dokumentai Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvuka.
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III. MOKYKLOS TEISIIS

21. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

21.1. parinkti mokymo(si) metodus, formas ir biidus;
2l.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, u:Ztikrinandius kokybi5k4i5silavinimq;
21.3. bendradarbiauti su savo veiklai [takos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2l.4.rykdpi miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
21.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
2I.6. gafii parame ir naudotis kitomis teises aktq sutr:iktomis teisemis.

IV. MOKYKLOS VI]IKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklos veikla organizuoj am a pagal:
22.1. dfuektoriaus patvirtintq mokyklos strategini plim4 kuriam yra pritarusios mokyklos

taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos igaliota institucija;
22.2. direktoriaus patvirtint4 mokyklos meting veilJos program% kuriai yra pritarusios

mokyklos taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos iga.tiota institucija;
22.3. direktoriaus patvirtinrt4 mokyklos ugdymo planq suderint4 su mokyklos taryba ir

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos [galiota institucij a.
23. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso budu ir

atleidLiamas i 5 j q teises aktq nustat yla tv arka.
24. Direktorius:
24.l.vadovauja mokyklos strateginio plano, metirres veiklos, prireikus kitq Svietimo

programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jrl vykdymui;
24.2. suderings su Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo

igaliotu asmeniu, tvirtina mokyklos vidaus struktlr6
24.3.nustato mokyklos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotoj q ugdymui, struktDriniri padaliniq vadovq veiklos sr:itis;
24.4.nustatyta tvarka skiria ir atleidZia darbuot<rjusi, tvirtina jq pareigybiq s4ra54

pareigybiq apraSymus, pareiginius bei tarifinius atlyginimus, skatina bei skiria drausmines
nuobau<las, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

24.5.priima mokinius Klaipedos miesto saviva.ldybres tarybos nustatyta tvarka ir sudaro
Mokymo sutartis;

24.6.suderinEs su mokyklos taryba tvirtina mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,
kuriose nustato mokiniq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakorrLybt2;

24.7. organizuoja ir vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimrlpatikrinimus Svietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka.

24.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir
darbo sa[ygas;

24.9. organizuoja ir vertina mokyklos veiklzg rupinasi materialiniais, intelektiniais,
finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.10. IeidLia [sakymus, kontroliuoja jq vykdyrrrq
24.11. sudaro teises aktq nustafitas komisijas, darbo ir metodines grupes;
24.I2. sudaro sqlygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijos kelimui;
24.13. organizuoja pedagoginiq darbuotojq metodinq: veikl4 atestacij4 Svietimo ir mokslo

ministro nustatyta tv arka;
24.14. sudaro mokyklos va:rdu sutartis;
24.I 5 . or ganizuoja mokyklos dokumentq saugoj im4 iir valdymq
24.16. valdo, naudoja mokyklos turt% le5as ir jais disiponuoja teises aktrl nustatSrtatvarka;
24.17 . inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudraryrm4 ir skatina jq veikl4;
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24.18. bendradarbiauja su mokiniq tevais ar kil,ais teisetais jq atstovais, pagalb4 mokiniui,

mokycrjui ir mokyklai teikiandiomis [staigomis, teri.torinemis policijos, socialiniq paslaugr;

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

24.19. atstovauj a mokyklai kitose institucij ose;
24.20. dal[ savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams,

strukturriniq padalinirl vadovams ;
24.21. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraiiyme nustatytas funkcijas.
25. Mokyklos direktorius atsako uZ:
25.I. ystugos veiklqir jos rezultatus;
25.2.Lietuvos Respublikos istatymq ir kitrl teist:s aktq laikym4si, tinkam4 funkcijq

atlikim6
25.3. demokratini mokykl,os valdym4 skaidriai priirnamus sprendimus, bendruomends

nariq informavim4;
25.4. gerqir veiksming4vaiko minimalios prieZi[ros; priemoniq igyvendinim4;
25.5. asmens duomenq teising apsaugq.
26. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, strukturiniq padaliniq

vadovai, kurie:
26.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del mokyklos veiklos pletros;

26.2.teikia siulymus del mokyklos metines veikllos programos, mokyklos struktriros,

nuostatq pakeitimq;
26.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencrjai priskirtoms veiklos sritims.
2T.rJgdymo turinio formavimo ir ugdymo procesr) organizavimo klausimais mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistr5 kuriq veikla susijusi su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

28. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auksdiirusia mokyklos savivaldos institucija,
renkarrLa dvejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokyojus, tdvus ar kitus teisetus
mokinio atstovus, vietos bendruomenE demokratiniam rnokyklos valdymui, padeda sprpsti
mokyklai aktualius klausimus, atsto'vauti direktoriui teisetiems mokyklos interesams.

29.Tarybq sudaro 9 nariar tris tevus, kitus teise:tus mokinio atstol'us deleguoja tevq
taryba, tris mokytojus - mokyojq taryba, tris 7-9 klasiq mokinius - senilnq sambflris.

30. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami ertviru balsavimu pirmajame Tarybos
posedyje. Mokyklos direktorius negali b[ti Tarybos pirmininlas.

31. PosedZius organizuoja Tarybos pirmininkas; Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip i) dierros iki posedZio pradZios.

32. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaiip duL kartus per metus. Prireikus gali buti
su5auktas neeilinis Tarybos posedis. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du
treddaliai nariq.

33. I posedZius gali bUti kviediami mokyklos remejai, socialiniai partneriai ar kiti
asmenys. Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujaniiiq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei

neprie5tarauj a teises aktams.
34. Tarybos nario igaliojirnai nutruksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali

eiti savo pareigq del sveikatos b[k16s, atsistatydina, pri.paZ[stamas neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

35. Tarybos nariai uZ sa'yo veikl4 vien4 kafi4 per metus atsiskaito juos rinkusiems
mokyklos bendruomends nariams.

36.Taryba:
36.1. teikia sirilymus del mokyklos strateginiq tikslg uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
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36.2. derina mokyklos strategini plan4 metinq veikllos program% vidaus ir darbo tvakos
taisykles, kitus mokyklos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus:;

36.3. teikia siulymus mokyklos direktoriui del moky.klos nuostatrl pakeitimo ar papildymo,
mokyklos vidaus strukturos tobulinirno ;

36.4. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskaitas irr teikia sitlyrnus mokyklos direktoriui
del mokyklos veiklos tobulinimo;

36.5. teikia siulymus forrnuojant mokyklos :materrialinius, finansinius ir intelektirnius
iSteklius;

36.6. teikia si[lymus Klaipedos miesto savivaldybds tarybai ar jos igaliotai institucijai,
mokyklos direktoriui del mokyklos materialinio aprDpinimo, le5q panaudojimo, saugiq ugdymo ir
darbo s,qlygq sudarymo;

36.7. svarsto mokyklos rnokytojr5 mokiniq ir t€vq (kitq teisetq mokinirl atstovr)
savival<los institucijq ar bendruomenrds nariq iniciatyvas ir teil.ia sifllymus mokyklos direktoriui;

36.8. deleguoja atstovus I rnokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos
ir vie5o konkurso laisvai mokyklos direktoriaus vietai uZimti korrLisijas;

36.9. svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiarnus trJatrsimus.
37. Mokytojq taryba - ;nuolat veikianti mokyk.los savivaldos institucija mokytojq

profesirriams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. .lq sudaro mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq ir kitrl padaliniq, susijusiq su ugdymu, vadovai, visi
mokykloje dirbantys mokyojai, s'veikatos prieZiiiros specialistai, Svietimo pagalbq teikiantys
specialistai, bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo prooese dalyvaujantys asmenys.

38. Mokytojq tarybai vadlovauja mokyklos <lirektorius. Sekretorius renkamas atviru
balsavimu vieneriems metams.

39. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams,
taip pat ne rediau kaip vien4kart4per pusmeti.

40. Prireikus gali buti su5auktas neeilinis mokytojrtr tarybos posedis. I posedZius pagal
poreiki gali bfti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai.

41. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai t4 dienq dirbandiq
tarybos nariq. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip 3 dienLos iki posedZio pradZios.

42. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma.
43. Moky.tojq taryba:
43.1. svarsto bendrqjq ugdymo programq igyverndirnimq optimalq ugdymo s4lygq

sudarym4 ugdymo turinio atnaujinim4 mokiniq ugdym<lsi rezultatus, pedagogines veiklos
tobulinimo bDdus;

43.2. teikia siulymus del mokyklos metinds veiklos programos, ugdymo plano
igyvend'inimo, mokiniq paZangos il pasiekimq vertininLo, informacijos kaupimo ir panaudoji.mo
tobulinimo;

43.3.karfi su mokyklos socialiniu pedagogu, sveikalos prieZilros darbuotoju, psichologu
sprendZia mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, prevencines veiklos, poilsio, mitybos,
saugos klausimus;

43.4. deleguoja atstovus I mokyklos taryb4 Mokflojq ir pagalbos mokiniui specialistq
(i 5 skyru s psicholo gus) ate stacij o s korni sij 4;

43.5. svarsto kitus mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
44. Seni[nq sambUris - aukSdiausia mokiniq savivaldos institucija, renkama vieneriems

metams. SeniDnq sambiiri sudaro 5-_10 klasiq seni[nai, i5rinkti mokiniq susirinkimuose atviru ar
slaptu balsavimu.

45. Seniiinq samburio pinminink4 jo pavaduotojql renka sambririo nariai pirmajame
posedyje.

46. Seni[nr1 samburio posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per menesi.
Prireikus gali bfti su5auktas neeilinis senitinrl sambiirio posedis.
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47 .Posedlius Saukia pirmininkas. Apie posedZio lai.k4 ir svarstyti parengtus klausimus jis
informuoja narius ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

48. Seniunq samburio posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje
dalyvatnja ne maLiau kaip du treddaliai visq nariq. Nutarima:i priimami dallvaujandiqjq balsq
dauguma.

49. Samblrio nario igaliojimai nutrtiksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali
eiti savo pareigq del sveikatos bDkles, atsistatydina, pripaZ[stanras neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuderinamas su samburio nario pareigomis.

50. SeniDnrl samburis apie savo veikl4 atsiskaito visuotiniame mokiniq susirinkime
mokslo metrtr pabaigoje.

51. Senitnq samb[ris:
51 .1. padeda orgarizuoti mokyklos renginius, akcijasr, vykdyti prevencines programas;
5l.2.teikia siulymus del mokymo organizavimo, nelbrmaliojo Svietimo programqpletros,

socialines veiklos;
5 1 . 3. organizuoja savanoriql j udej im4;
51.4. atstovauja mokiniq interesams mokyklos I'aryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauj a ginant mokiniq tei se s mokykloj e ;
51.5. r[pinasi drausmes ir fvarkos palaikymu mokykloje;
51 .6. dalyvauja rengiant mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus;
51.7. svarsto mokyklos dilektoriaus ar kuruojandio direktoriaus pavaduotojo teikiarnus

klausimus.
52. Mokykloje veikia tevq (kitq teisetq mokirrio atstovq) savivaldos institucija - tevq

taryba.
53. Ter,'q tarybq sudaro 1-10 klasiq tevq komitetq pirmininkai. Ji renkama vieneriems

metams. Susirinkimai organizuojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Tarybos nariai
atviru balsavimu renka pirminink4ir jo pavaduotoj4.

54. PosedZius Saukia pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausirnus
tarybos pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

55. Tarybos nario igaliojimai nutrliksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali
eiti savo pareigq del sveikatos bflkles, atsistatydina, pripaZ[srlamas neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuder:inamas su tarybos nario pareigomis.

56. Tevq taryba:
56.1. teikia siflymus ugdyrno proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais;
5 6 .2. analizuoj a mokykl o s I e 5r1 p anaudoj imo tik silingumzp;
56.3. deleguoja atstovus I mokyklos Tarybq
56.4. nagrineja tevq (kitq teisetq mokinio atstovq) praSymus, skundus ir teikia siulymus,

sprendZiant i5kilusias problemas ;
56.5. dalyvauja tevq (kitq teisetq mokinio atstovrq) diskusijose, mokyklos renginiuose;
56.6. svarsto mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavilduotojq teikiamus klausimus.
57. Mokykloje veikia klasiq tevq komitetai.
58. Klases ter,r1 komitet4 sudaro 3-5 nariai, i5rinkti vieneriems metams atviru balsavimu

klases tevq (kitq teisetq mokinio atstovq) susirinkimo daugumer.
59. Tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka pirnLinink4 kuris Saukia posedZius ir apie

jq laik6 svarstyti parengtus klausimus informuoja narirus ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio
pradZios.

60. Klases tevq komitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klases tevq
(kitq teisetq mokinio atstovq) susirinkimui.

61. Klases tevq komitetas:
61.1. aptaria su klases vadovu klases mokiniq lienkomumo, elgesio ir paZangumo,

saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
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6l.2.padeda organizuoti lklases renginius, i5vykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti
pro fe sini orientavim4;

61.3. inicijuoja paramos mokyklai teikim4;
61.4. teikia siDlyrnus tevq tarybai ir mokyklos direkt,oriui.
62. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine

taryba.
63. Metodines grupes sudeLromos pagal ugdymo koncentr4 klases, ugdymo sritis, dalykus

ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai sprEsti.
64. Metodinei grupei va<iovauja atviru balsavimu grupes nariq vieneriems metams

iSrinktas pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir apie posedZio laik4 svarstyti parengtus
klausimus narius informuoja ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

65. Metodine grupe:
65.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq

ugdymo planavim4 ugdymo procesEb vertinim4 vadovelilq ir mokymo priemonirlpasirinkimq;
65.2. aptana naujus dokumentus, metodikos naujoves, tarpdalyking integracij4 ugdymo

procese mokiniq sukauptq patyrimq
65.3.tariasi del mokomqjq dalykrl planrl rengirno principq ir tvarkos, mokomqjq dalykq

jq modr-rliq pasirenkamqjU dalykU pasiDlos;
65.4. sudaro individualizuotas mokiniq ugdymo proeirannas;
65.5. nagrineja ugdymo sekmingum4 mokirriq pasiekimus, pedagogines problernas,

dalij asi ger qa patirtimi ;
6 5 . 6. dalyvauj a diagno zuoj ant mokiniq pasiekimus ;
65.l.keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;
6 5 .8 . analizuoj a kvalifi kacij o s tobulinimo rengirriq k okyb g ;
65.9. teikia siiilymus metodinei tarybai del ugd'ymo turinio formavimo ir ugdymo

or ganizav rmo gerinimo.
66. Metodiniq grupirtr pirmininkus jungia metodine tary'ba. Ji renkama vieneriems metams.
67. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu tarybos nariq i5rinktas pirmininkas,

kuris Saukdamas posedZius apie laikq ir svarsty.ti parengtus klausimus informuoja narius ne vdliau
kaip 3 dienos iki posedZio pradZios.

68. Metodines tarybos nario igaliojimai nutriiksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bfkles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.
69. Metodine taryba:
69.1. dalyvauja ir teikia si[lymus, planuojant ugdymo turini ugdymo proceso aprlpinim4

ugdymo kokybp ir inovacijq diegime6 nustatant mokltojq metodinds veiklos prioritetus;
69.2.koordinuoja mokykloje veikiandiq metodiniiq grupiq veiklq siekiant ugdymo

dermds, tEstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
69.3. aptaria mokyklos rnokytojrl kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos

prioritetus;
69.4.inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4 gerosios pedagogines patirties sklaid4

bendradarbiavim4 su mokyojq asociacijomis, kitomis nevyriaLusybinemis organrzacyomis, Svietimo
pagalbos [staigomis ir kt.;

69.5. vertina mokytojq metodinius darbus bei mokyrrjq prakting veikl4.
70. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos irnstitucijos, bendruomenes nariai gali burtis

[ [vairiU interesq grupiq (mokini% mokytojrt tevq ar kitrtr teisetq mokinirl atstovrf asociacijas,
organizacijas, sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose ([statuose) numatytus uZdavirrius ir
funkcijas.

7 1 . Darbo tarybos, Profesines s4jungos veikl4 nrokyl<loj e reglamentuoj a istatymai.
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VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,d, JU DARITO APMOKEJIMO TVARKA I]R
ATESTACIJIA

72. Darbuotojai i darbq mokykloje priimami ir atlleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytafrarka.

73. Mokyklos darbuotojarns uL, darbq mokama LiLetuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktrl nustat5rt a tv arka.

74. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq
vedejai, mokytojai ir Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina
Svietimo ir mokslo ministro nustatlta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDIDJIIIO TVARKA IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE

75. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4savivaldylbes turtq naudoja ir disponuoja juo

istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprenclimq nusitatyta tvarka.
76. Mokyklos leSos:
76.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos

ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
76.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
76.3. fondrS organizacij% kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos 1e5os, tikslines paskirties leSos pagal pavedirnus;
76.4. kitos teisetu brldu igytos leSos.
77. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvalka.
78. Mokykla buhalterinp apskaitqorganizuoja ir finansinE atskaitomybQ tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
79. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama l.eisdsi aktq nustatfiatvarka.

VIII. ]BAIGIAMOSIOS NUOIJTATOS

80. Mokyklos nuostatus, jU pakeitimus, papilldymus tvirtina Klaipedos miesto
savivaldybes taryba ar jos igaliota institucija.

81. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto savivaldybes tarybos ar
jos igaliotos institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos llarybos iniciatyva.

82. Mokykla registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
83. Mokykla reorganizuojama,likviduojama ar pert'irarl<oma teisds aktrl nustatytatvarka.

Direktorius

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2010 m. sausio 19 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 1)

Aurelijus Liaudanskas


