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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVAL]DYBES
ADMINISTRACIJOS DNREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS ,,SAULETEKIO* PAGRINDTNNS MOKYKLOS NUOST

pATVrRTrNrMo rR IGALro.riMU surErKrMo

2007 m. rugsejo ,/.0 d. Nr;4D1-
Klaipeda

/,0/5

Vadovaudamasis Klaipedos miesto savivaldybes fa{ybos 2Ct04 m.lapkridio 25 d. sprendimo

ru

Nr. 1-
nistracijos

ildymo"

pasiraSlti

Nr. 1-418 ,,Del Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 209a m. balandZio 22 d. spret
161 ,,D61 savivaldybes institucijq funkcijq Svietimo qrityje pavedimo vykdyti ad
direktoriui ir igaliojimo vykdyti dali savivaldybes Svietir4o istaigq steigejo funkcijq'
2.1.1 papunkdiu:

1. T v i r t i n u Klaipedos,,Sauletekio" pagrindirlep mokyklos nuostatus (pri ) .
2.Lgal i o j u Birutg Berta5ititp, ,,Sauldtekio" pagrindines mokyklos di

nuostatus ir teikti juos [registruoti Juridiniq asmenq regislr(r.

Savivaldybes administracij os dire

Audrone Andra5lniene, tel. 39 61 43
2007-09-0s

Aloyzas
o

Kanceliarija



PATV]RTINT,A
Klaipedos miesto savivaldybes admi
direktoriaus 2007 m. rugsejo
iqakvnrrr t  Nr  AD1- ,  6isakvnluNr. ADl- a

KLAIPEDOS,,SAULETEKIO" PAGRINDINES MOKYKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOSI

1 . [staigos pavadinimas : Klaipedos,,saul6tekio" pa grindin(: mokykla.

z.sutrurnpintas pavadinimas:,,Sauletekio" pagr:indine :mokykla (toliau

Darbo 11 deputatq

Nr.  114

ne istaiga,
Lietuvos

os gaveJo

3, Liepq g.

mokymas

kodas

ykla gali
q, Lietuvos

nustatyta
mokymosi

Nr. 414 [

,,Saul6tekio" pavadinimas ;
3.3.Kiaipedos miesto savivaldybes tarybos 2001 m. balzmdZio 26 d. sprendi

mokykla rcorganizuota I pagrindinq mokykl4'
4. Mokyklos veiklos ptadLia- 1956 m. rugsejo 1 cl'
S. tfrtokytta savo u"ik14 yra lregistravusi Juridiniq asmenq registre Civilinio

status4 ir gauti Param4." 
Z. frrforytlos giupe - benclrojo lavinimo mokykla, tipas - pagrindine mokykla.

8. Mokyklos buveine - Mokyklos g. 3, LT-9l265lllaipeda''
9. Mokymo kalba - lietuviq.
tO. Vtokytlos steigeja- Klaipedos miesto savivaldybds teLryba, kodas 1886914

11, LT-91502 KlaiPeda.
11. Mokymo formos: dienine, eksternas, mobili, savzranki5kas moky

narnuose.
1,2. Pagrindine veiklos sritis - Svietimas.
t:. eagxindine veiklos ruSis - bendrasis pagrindin'ils mokymas, kodas 80'21'10'

14. Kitos veiklos r[SYs:
14.1. pradinis mokymas, kodas 80.10.30;
14.2. papildomas mokymas, kodas 80.42.40;
14.3. nrLokyklq uZkandinig valgyklq ir virtuviq veikla, kodlas 55.5L20;

14.4. nekiinojamojo turto, priklausandio nuosav'ybes ar kita teise' i5nuomo

70.20.

Jurirliniq asmenrq registro nuostatq nustatyta tvarka'

O. tfrtotytta-yra viesasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybes bi

turiltis antspaud4 su savo pavadinimu, i5laidq sq-rnat4 atsiskaitornqie bei kitas t

Respubliko, tegiit*otuose bankuose, istatymq nustatyta tvarka galilrtis igyti

15. Licencijuoj ar11qarba kit4 teises aktrl nustatyta tvarka vykdomQ veikl4

vyk.dyti tik gavusi utitinku-us licencijas arba leidimus Lietuvors Respublikos [staty

d"r'p.rUtitos-Vyriausybes ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

16. Mokykia Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos institucij

tvarrka iSduoda patvirtinto turinio bei formos dokumentus, [teisinandius i
pasiekimus:

1 6 . 1 .
16.2.



Konsrtitucija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatyrnais, Lietuvos Respublikos iausybds

2
16.3. mokymosi pasiekimq paZymejim4 i5ejus ugdymo

dali (modul| ar speciali4j q program4.
17. Mokykla savo veikl4 grindlia Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

nutalimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, Klaipeclos miesto savivaldy
sprerrdimais, Savivaldybes administracijos direktoriaus bei Svietirno skyriaus vedejo I
Siais nuostatais.

II. MOKYKLOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FUNKCIJOS

18. Mokyklos tikslai:
18.1. ugdyti savaranki5k4 laisvei pajegq, atsakingai sravo gyvenim4 kurt

visapusi$kai iSsilavinusi, bendrauti ir bendradarbiauti gebanti pilietiSkai brandrl atsi

charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusi kultflri5kai ir ekologi5kai susipratusi

darnos siekti pajegiant[ informacines visuomends Zmogq;
18.2. perteikti asmeniui gimtosios kalbos, tautines ir etnines kulturos,

visuomenes ir gamtos mokslq pagrindus, Europos ir pasaulio huLmanistines kulturos

vertybes, technolo ginius praktines veiklo s igfidZius ;
18.3. siekti mokiniq kompetencijos, kaip Lini4 gehejimq

galinnybes prasmingai veikti ir mokyis vis4glvenimE
19. Mokyklos uZdaviniai:
19.1. uZtikrinti ugdymo programq rykdym4 atvinrm4 vietos

Svietim4;
19.2. sudaryti s4lygas mokiniams rinktis savo polinkius.

ugdym4si;

gabumus ir siekiusatitinkanti

19.3. garantuoti lygias ugdymosi galimybes
socialines patirties mokiniams.

20. Mokykla:

gebejimus

20J. uLtilsina pradinio ir pagrindinio ugdymo programqvykdym4;

20.2. forrnuoja ir igyvendina ugdymo turini trtagal Svietimo ir mokslo inisterijos
patviirtintus bendruosius ar jos nustatyta tvarka suderinlus indi'vidualiLuosius ugdym

itatr.lart.tr, paiso mokiniq poreikiq ivairoves, derindama ugdymo l.urini taikydama ugd
planus ir

diferencij avim4 ir individuali zavim6
20.3. oryanizuoiaugdymo procesqnuo rugsejo 1 d.;
20.4. uLtiI<rina mokymo sutarties sudarym4bei sutertq isipareigojimq vykdym6
20.5. vykdo neformalqi[ mokiniq Svietim4;
20.6. sudaro higienines, materialines, pedagogines, psich.ologines sqlygas,

mokiniq saugumq mokykloje, grieLtai riboja paSaliniq asmonU patekimq I istaig6
20.7. organizuoja specialiqjq poreikiq mokiniq ugdym4 teikia jiems speciali4jq

pagalbq;
20.8. inicijuoja socialing param4 socialiai remtinierns mokyklos n'rokiniams;

20.9. sudaro s4lygas mokyklos bendruomends nariams dalyvauti Svietimo valdy

[vairiq grupiq (mokiniq, mo$tojq tevq (iteviq), globejq ar rupintoiq) otgantzacrjas, sqj
20.10. viesai skelbia informacij4 mokiniams, tdvarns (iteviams), globejams ar

visurlmenei apie mokyklos veikl4;
20.n. atlieka vidini mokyklos auditq
20.12. organizuoja Zalingq iprodiq ir nusikalstamumo prevencini

mokykloje vartoti tabak4 alkoholi narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias
prekiauti j omis, platinti Sia tema nele gali4 li tet atir 4 spaud i nius ;

20.13. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimqpatikrinimus;
20.14. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrirnuose ir tikrinimuose;
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20.15. dalyvauja miesto,
(iteviais), globej ais ar rlpintoj ais,

Salies bei tarptautiniuose projekllose, su tevais

ieniediai,
mokykl4
bendrojo

gogmes
me

mokslo, teisesaugos institucijomis;
20.16. kuria mokykl4kaip mikrorajono bendruomenes kulturos Zidini.

III. MOKINIU PRIEMIMAS I MOKYKLA, PEREJIMAI] I KI'IA MOKY
paSmTNIMAS r$ uor:'vKlosi

21. Asmenys, pageidaujantys mokyis mokykloj,e; pagal pradinio ir
programas, priimami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, patei

nurodytus dokumentus.
22. Pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys rrL,okyklai priskirtoje aptarnauti
23. Vaikai, glwenantys rnokyklai nepriskirtoje aptarnauti teritorijoje, priimami

jei mokykloje yra laisvq vietq, o esant daugiau pra5ymq neii galima priimti, pirmiausia
23.1. na5laidiai ir tevq globos netekg vaikai;
23.2. l--8 klasiq vaikai, kuriq broliai ir seserys pra5yrrLo pateikimo metu

mokykloje;
^ a a
z ) . J .

23.4.
23 .5 .
24.

mokyklos remej ais, kitorrnis Sviel;imo, sveikatos,kul sporto,

ugdymo
tvarkoje

1-8 klasiq vaikai, kuriq tevai dirba mokyklai priskinoje apternauti teritorij
mokiniai, palyginus su kitais pretendentais, g'ywenanty's ardiausiai mokykl
vaikai, turintys auk5tesnius mokymosi pasiekimus.
Jei per mokslo metus i mokykl4 atvyksta mokin;rs, gyvenantis jos vimo

pr:o€rramas

teritgrijoje, ir joje nera laisvrl viehr5 jis priimamas i klasg, iSiimties t'varka didinant n mokiniq

maksiimalq skaidiq ne daugiau kaip 2, arba siundiamas I artimiausii4 t4 padiq

mokykl4.

vykdandi4

ugdymo programE laikotarpiui;
27.2. abu sutarties egzempliorius pasira5o mokyklos direktorius

Vienas sutarties egzempliorius iteikiamas pra5ymq pateikusiam asmeniui,
asme,ns byl6

27 .3. uL vaik4 iki 14 metq sutart[ pasiraSo vienas i5 tevq ([teviq), globejq ar rupin
27.4.14-16 metq vaikas sutart[ pasira5o tik tured.amas viieno i5 tevq (iteviq),

rlpirLtoj q ra5ti5k4 sutikim6

25. UZsienyje mokEsis mokinys mokyis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo
priimamas bendra tvarka, mokyklai ivertinus jo mokymosi pasiekimus.

26. UZsieniedig atvykusiq gyventi arba dirbti I Klaipedos mi,est4 vaikai, ne ilnamediai

uZsie,niediai, gavg laikin4j4 apsaug4 Lietuvos Respublikc{e, nelydimi nepilnamecrar

neatsiZvelgiant i jq buvimo Liertuvos Respublikos terilnrijoje teisetum4 priimami

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos patvirtinta mokini,rl priemimo i Klaipedos mi
lavinimo mokyklas bendra tvarka.

27. Asmens priemimas mokytis [forminamas Mokymo sul.artimi:
27.l.mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvylcusiu rnLokiniu bei mokykl mokiniu,

i pagalt4pradedandiu mokyis pagal auk5tesnio lygmens ugdymo prrlgram4, sudar,oma jo

ir pra5ymoprileikejas.
sutarties kopi segama I

q;
gltobejq ar

27 .5 . mokymo sutartis registruoj ama Mokymo sutardiq regirstracij os knygoj e.
28. Mokiniq paskirstymas i klases (srautus) iforminamas direktoriaus [sakymu.
29. Vaikas iki 16 metq negali nutraukti mokymosi trtagal privalomojo Svietimo
30. Mokykla, del objektyvirl prieZasdiq negalinti uZtikrinti mokiniui, besi iam pagal

privaLlomojo Svietimo programas, psichologines, specialiosios pedagogines, socialines
pagalbos, suderinusi su jo tevais ([teviais), globejais ar rupintojais, Klaipedos
psiclrologine bei Vaikq teisiq apsaugos tarnyba, siUlo jam mokytis lcitoje mokykloje.

31. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo Svietimo proigfamari, jei jo elgesys elia realiq

ir akivaizdZi4 gresmE mokyklos bendruomenes nariq saugurnui, suderinus su Vaikq tei apsaugos
istracijostamyba gali buti paSalintas i5 mokyklos. Mokyklos vadorras kartu su savivaldybes

Sviertimo skyriumi, jo tevams ([tt)viams), globejams ar rupintojams dalyvaujant, moki perkelia i
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kit4 mokykl4. Apie mokinio pa5alinim4 ir perkelim4 mok'ykla informuoja Satvivalidybes

administracij os Svietimo skyriq.
32. Mokiniui iSvykus i5 mokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje. Gavus mokyklos,

kurioje mokinys tgsia moksl4 pra5ym4 mokyklai i5siundiamos pra5omq dokumentq kQpijos arba

pateilkiama nustatyto pavyzdLio pa?yma apie mokymosi rezrultatus.
33. Mokinio laikinas i5vykimas gydyis ir mokyis iformirurmas ilirektoriaus isa$yrnu, jame

nuro<lant laikino i5vykimo prieZast[.

IV. MOKYKLOS BENDRUOMENES NARIU TEISIE]S, PAREIGOS IR ATSAKqMYBE

34. Mokinys turi teisE:
34.1.nemokamai gauti iinformacij4 apie veikiaundias mokyklas, Svietimo programas,

mokymosi formas;
34.2.pagal savo gebejimus ir poreikius mokyis mokykloj,e, savaranki5kai mokfis ir igyi

valst'ybinius standartus atitinkant[ i5silavinimq
34.3.sulaukqs 14 met6 savaranki5kai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos a{ba etikos)

progr:am4;
34.4. gafii geros kokybes Svietim4;
34.5. eksternu laikyi egzaminus, liudijandius,

ar jor; dalis (modulis) ivYkdYta;

kad tam tikra fornnaliojo SvietimQ programa

34.6. L psichologinq ir speciali4j 4 pedagoginq,

sveikatos prieiiftq mokykloje, informacij4 apie savo
sooialinE podagoginp, informacirfg pagalb4
pa.siekimq vertinLim4 ir kit4 su rrLokymusi

susij usi4 informacij 4;
34.7.i socialinp pagalb4jei tokios pagalbos negali jam suteikti tevai (iteviai), globejai ar

r[pirrtojai;
34.g.mokytis savitarpio pagalba pagristoje, psichologiSkai, dvarsi5kai ir fizi5kpi saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandius mokyrnosi kru','i ir dzrbo viet4;
3 4.9. ine5ali5k4 mokymosi pasiekimq [vertinim4;
34. 10. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
34.II. istatymrtr nustatyta tvarka ginti savo teises;
34.12. naudotis kitq istatvmq nustatl'tomis teisemis.
35. Mokinys privalo:
35.l.sudarius mokymo sutarti laikytis visq jcrs s4lygq ir mokyklos vidpus tvark4

reglarrnentuoj andiq dokumentq reikalavimq;
35.2. stropiai mokyis, gerbti mokyojus ir kitus benLdruomenes narius;
35.3. dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuc)se, pasir:kimq patikrinimuoseJ s4Ziningai

atlikti skirtas uZduotis;
35.4. mokytis pagal privalomojo Svietimo programias iki 16 metq.
36. Tevai (iteviai), globejai ar rupintojai turi teisE;
36.1. nemokamai gauti informacij4 apie veikiandias rnokyklas, Svietimo programas,

mokymo formas;
36.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdyrno program% form4 {nokykl4 ar

kit4iSvietimo teikejq
36.3. gauti informacij4apie vaiko buklQ, ugdymo ir ugdymrosi poreikius,pfrang+ rnokyklos

lank'ymq ir elgesi;
36.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
36.5. naudotis kitq [statynaq nustatytomis teisemis.
37. Tevai (iteviai), globejai ar rupintojai privalo:
37.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenl.rmo s4lygas, apsaugoti ji npo smurto,

prievartos ir i5naudojimo, uZtikrinti, kad jis laiku pasitikrirrtrl sveikat6
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3T.2.bendradarbiauti su mokyklos vzLdovais, moliltojais, kitais specialistais, tpikiarndiais

speciali4j4 psichologinE, socialinq pedagoginq:, speciali4j4pedagog,inp pagalb4 sveikatos prrieZiur4

sprendZiant vaiko ugdymo klausimus;
37.3. parinkti savo vaikamLs iki 14 metrl dorinio ugclymo (tillybos arba etikos) pro$ram.q;

3T.4.kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesi uZtilcinti reguliarr4 ir punktualq mol<yklos

lankym6- 
37.5. uZtikrinti vaiko mokymqsi pagal pradinio ir pergrindini.o ugd'ymo programas.

38. Mokytojas turi teisE:
:S.t. siityl savo individualias prograrnas, pasirinkti pedagogines veiklos bldus ir fbnmas;

38.2. ne maiiaukaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos trcbulinimo renginiuose;

3g.3. buti atestuotai ir igyti kvalifikaoing kategorijr4 Svieti.mo ir mokslo ministro nustatyta

tvark;.a;
38.4. dirbti savitarpio pagarba gr[stoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai sanrgioje

aplinkoje, tureti higienos reikalaviimus atitinkandiqir tinka::nai aprupint4clarbo viet4;

38.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
3g.6. burtis i mokiniq ir jaunimo organizac1as, ll,:urios sl<atina dorovini tautini pilietini

s4moningum q" patriitiztrr4 p,ror"ie3u kulturinp bei socialing brandr5 padeda tenkinti jrl saviugdos ir

savirai5kos poreikius;
38.7. vykdyti kitas [statyrntl nustatytas pareigas'

3g.MokYtojas Privalo:
39.1. uZtikrinti ugdomq mokinirl saugumQ, ger4ugdymo kokybg;

39.2. ugdyti tvirtas mokin,irtr dorines, pilietines, taullines bei patriotines nuostatas, laiduoti jq

asmenybds galiq Pletotq;' 
3g.i.laikytis teises norminiq aktr5 patvirtintq Mokl.tojo e:tikos nonnu ir mokyklos vidaus

tvartrr4 nustatandiq dokumentq;
39.4. tobulinti kvalifikacij4;
39.5. suteikti Pagalbq mokiniams,turintiems ugd;zmosi, rrLokymosi sunkumq ir sllecialiqiq

ugdlrmosi poreikiq;
39.6. ne5aliSkai
39.7. mokYklos

globejus ar rupintojus
lankym4ir elgesi;

pasiekimq patikrinimo, egzarninq organizavimo, vyl<d'ymo ir39.8. dalYvauti mokinirl
vertinimo komisijq darbe;

3 9. 9. rykd1'ti kitas istatymq nustatltas; pareigas'
40. Klases aukletojas turi teisg:
40.l.dirbti savitarpio pagarba gr[stoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fiziSkai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkrandi4 ir tinkanmai apnipint4 darbo viet4;
' "40.2. 

gautilnformacij4apie auklejamos klasds molkiniqug<lymosi s4lygas ir jqpasiekimus;

40.3. pasirinkti konstruktyvius auklejimo ir bendra.rlarbiavimo bldus ir formas;

40.4. naudotis neatlygintinai mokyklos rySio priemondmis, teikiant informaqrj4 t6vams

(iteviams), globej ams ar rupintoj ams;
40.5. naudotis kitomis [statymq nustalytomis teisennis'
41. Klases aukletojas Privalo:
41.1. r[pintis mokinirl asmenybes ir socialiniu ug<lymu bei branda, domdtis jq sveilata bei

sauga;
4l.2.pa1inti aukletiniq polinkius, poreikius, intere,sus, padriti pasirinkti tolesnE r$okymosi ar

veiklos sriti;
4l .3 . tv arkyti mokiniq ug;dymosi rezultatus iteisina.ndius dokumentus ;
4l.4.padeii mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti jq pilieti5kumg gobejim4

vadovautis demokratiniais bendriavimo principais;

vertinti mLokinirl mokymosi pasiekimus;

tarybos iLr mokyklos vadovo nusitatyta firarka informuoti teWs ([tevius),

apie jq vaiko buklQ, ugdymo ir ugdymosi poreikius, paiang4 rnokyklos
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41.5. informuoti tdvus (ite,vius), globe.ius ar rlpintojus apie jq vaikq ugdymo ir ugdymosi

porei kius, paLangau mokyklos lankym4 ir elges [;' 
41.6. suteikti vaikui reikiiam4 pagalbq pastebdjus;, kad jo atZvilgiu taikomas snturtas,

prievarta, seksualinis ar kitokio pobfldZio i5naudojimas, ir zupie tai informuoti mokyklos vadior,us bei

Vaikq teisiq apsaugos tarnYb6
4l .7 . tarpintnkauti, sprendziant individualias aukletiniq protrlemas ;
41.8. vykdyti kitas teises aktq nustatytas pareigas.
42. Atsakomybe:
42J.fi mokyklos vidaus tvarkos taisykliq ir mok'inioelgesio nonnq paZeidimus ga.li b[ti

pikqgbiniurs teisetvarkos pdieidimus,taikomos auklejamojo poveikio priemones, uZ nuolatinius tr

taip pat uZ pavojingos (nusikalstamos) veilkos padarynt4 taikoma fs1;atymq nustatl'ta civiline,

administracine arba baudZiamoj i atsakomybe ;
4Z.2.tevai (iteviai), globejiai ar rupintojai, kurie pul.eidLiavaiko toises, vengia arlaa nervykdo

pareigos aukleti, -okyti, priziuteli, islaikyti vaikq Liauria:i elgiasi su vaiku ar kitaip piktnaudZiauja

iavo teisemis bei pareigomis, atsako [statymq nustatyta tvalka;
a23. jeigi -oky";ui ar kiti istaigos darbuotojai nevykdo sav,r pareigq arba vykdo jas

netinkamai, firi5kui, pri"hiSt ui Laloja mokinius arba kitaip puZeidLia vaiko teises, jie atsako

[statymq nustatYta tvarka;
42.+.^o5ytojai atsako uZ mokiniq srzeikat4 ir gy.rybg pamokrl papildomojo urg<lyrno bei

mokyklos organizuotq nepamokirriq renginiq tnetu;
42.5. mokl.tojas istatymq nustatyta tviarka gali bfti atleistas i5 danbo, kai jo elgesys, nors ir

ne darbo metu, yra amoralus'
43. Mokyklos socialinio pedagogo, ps;ichologo, spuocialiojo pedagogo, bendrosios praktikos

slaul;ytojo ir kiiU darbuotojq teises, pareigos bei atsakomybe rrumatlvta mokyklos direktoriaus

patvirtintuose Siq darbuotojq pareigybiq apra5ymuose'r-- -- 
++. Svietimo darbuoiojrl profesiniq s4jungq atst.ovai turi teisiq netrukdomai <lalyvauti,

sprerndZiant darbuotoj q darbo sQlygtl klausimuLs mokykloj e'

V. SAVIVALD:\.

45. Mokyklos taryba - auk5diausioji savivaldos instituc,rja, renkama dvejierns ntetams,

telkianti mokiniq mokytljrS tevq (iteviq), globejq ar rilpintojq atsto'rzus svarbiausiemrs istaigos

veiklos tikslams numatyti ir uZdaviniams sprqsti'
46. Mokyklos iaryb4 sudaro 9 nariai: tris tevus (itevius), globeius ar rupintojus deleguoja

tevq taryba, tris mokytojus -mokltojq taryba, tris 8-10 klasiq mol<inius - mokiniq taryba.
' -47 

. Mot<yklos iarybos fir-ittint a slaptu balszLvimu rrlnka tarybos nariai p,innajame

pos(:dyje. Mokyklos direktorius rregali bflti tarybos pirmininku.
48. Mokyklos tarybos nuostatai tvirtinami mokykl<ls tarybos nutzrimu..

49. Eiliniumokyklos tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per metus.

50. Mokyklos tarybos posedis-ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dallvauja

bent du treddaliai visq jos nariq. l\{utarimai priimami dalyvaujandirdu balsq dauguma.

51. I posedZius gati buti lcviediami mokyklos remOiai, socialiniai partneriai ar kiti asnoenys,

52. Mokyklos tiybos nariai kiekvienq mokslo metq pradZ;ioje u:Z savo veikl4 atsiskaito juos

rinkusiems bendruomenes nariams mokyklos tarybos nuostatuose nustatfa tvarka.

53. Klaipedos miesto savivaldybris taryba ar Sr'ietimo prieZiuLr4 vykdandios instiitucijos,

nustadiusios, kab mokyklos tarybos priimti rrutarimai priestarauja. [statymams ar kitiems mrlkyklos

veilJ4 reglamentuol#ierns teises uktu-r, si[lo juos svzrrstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius,, gindas

sprendZiamas [statymq nustatlta tvarka'
54. MokYklos tarYba:
54.1. pritaria mokyklos strateginiam planui ir metinei veiklos programai;
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54.2.derina mokyklos :nuostatus, uLgdymo planus, vieiiai skr:lbiamq informaoijq apie

mokyklos veikl% vidaus tvarkos taisykles bei kitus mohyklos vidaus .,zeikl4 reglamenlurojandius

dokumentus;
54.3.teikia sifllymus del mokyklos perspektyvrS ve:Jiklos tobulinimo, saugiq ir sveik.q selygq

suda:ymo, nemokamo maitinimo or ganizavimrr, tikslingo llrSq panaudoj imo ;
54.4.talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektualinius i5teklius, prajamq ir

i5laiitU s4matq vertina [kinE ir finansing mokyklos veikl4;
54.5. mokytojq tarybos teikimu sprenclZia mokiniq Salinimo i5 mokyklos klausimus;
54.6. svarsto naujq mokyklos padaliniq steigimo, norgalizavimo ir likvidavimo klausimus,

mokyklos vidaus audito i5vadas;
54.7.teikia si[lymus vadoveliq uZsakymo, mokiniq Ziniq ir gebejimq vertinimo sistemos,

papildomojo ugdymo ir nepamokines veiklos organizavimo klausimais;
54.8. deleguoja atstovus i vie5o korkurso laisviari mokyklos riirektoriaus viotaLi uZimti

komisij6
54.9. inicijuoj a mokyklos bendruomends ir visuomenes benrlradarbiavimq

54.10. gali sustabdyti kitq mokyklos savivaldos irnstitucijrl nutarimus, kol jq teisi:ngumq ir

teiserlum4 i5tirs kompetentingos inLstitucij os;
54.11. vykdo kitais teises aktais jos kompetencijai priskirtas funkr;ijas.

55. Moky'tojq taryba nuolat veikianti mok5rklos savivallos institucija rnokytojq

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro mokyklos vadovybo, visi

mok'ykloje dirbantys mokytojai, psichologas, socialirris pedalgogas, specialusis pe,dagogas,

bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

56. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktoriLus.

57. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prrasideda:rt ir b,aigiantis mokslo metams,

taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmet[. Prireikus gali bifti suiauktas neeilinis mo,kytojq

tarytbs posedis. I posedZius pagal poreik[ gali bffi kviediarni kitq savivaldos institucijq atsl;ovai.

SS. Posedis yra teisetas, jr:i jame dalyuauja ne mailiau kaip du treddaliai tuo metu rlirbandiq

tarybos nariq.
59. Mokl'tojq tarYbos nutarimai
60. MokytojqtarYba:

priimrmi dalyvauj andiq balsq datrguma.

60.1. svarsto valstybes mrstat5rt4 Svierlimo standartq iglvendinim4
s4lylru sudarym4 ugdymo turinio atnaujinim4 mokinirrl ugdymo (-si)

veikllos tobulinimo budus;
60.2.te1kia sitlymus del metines veiklos prograntos, ug<lymo plano, bendrqjU programq

igyvendinimo, mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinirtro, informacijos rinkimo, fiksavimo ir

panaudojimo tvarkos;
60.3. kartu su mokyklos socialiniu pedagogu, sveikatos prieZilr:os darbuotoju, pr;ichologu

sprendZia mokiniq sveikatos, socialinds paramos, mok.ymosi, poilsio, mitybos, darb,o saugos

klausimus;
60.4. rrykdo kitas teises aktqjos kompetencijai priskirtas fturkcijzLs.
61. Mokiniqtaryba - aukSdiausia mokinirtr savivaldos institucija, renkama dvejiernsimetams.

62. MokiniU taryba sudaro 8-10 klasiq mokiniai (iii kiekvienos klasds po vienq narf, i5rinkti

atviru balsavimu klasiq susirinkime.
63. Mokiniq tarybos pirminink4renka. tarybos nariai slaptu balsa.rimu pirmajame posedyje.

64. Mokinirj taryba apie savo veiklq atsiskaito moksl,o met4 pabaigoje visuotiniame

mokiniq susirinkime.
65. MokiniqtarYba:
65.1. atstovauja mokiniq:interesams mokyklos tary'boje bei kitose savivaldos instituciiose;

65.2. svarsto istaigos veikl4 reglamLentuojandiq dokumentq, ugdymo planU programE

vidaus tvarkos taisykliq projektus ir teikia si[lymus del jq igyverrdinimo, ugdymo proceso

toburlinimo, mokiniq elgesio verti.nimo, skatin.imo ir nuoberudq skyrrimo t'rarkos;

optimalq ugd-ymLo (-si)
rezultatus, peclag;ogines
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65.3. koordinuoja visrl mokiniq savivaldos institucijq veikll4 organizuoj4 mokinirl

neparnoking veikl4 laisvalaiki inicijuoja rukymo, narkomanijos ir kitq Lahngq-iprodirl prevencinitl
pro gl:amq igyvendinimq

65.4. rflpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu istaig<rje;
65. 5. tarpininkauj a ginant mokiniq teises mokykloj e.
66. Mokykloje veikia mokinirl tevq (iteviq), glotlejq ar r[pintojq savivaldos ipstitucijos:

tevq taryba ir klasiq tevq komitetai.
67. Tevq taryb4 sudaro klasiq tevq komitetq pirmLininkai. Ji renkama vieneriergs metams,

susiriinkimai organizuojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Tarybos n4riai atviru
balsavimu renka pirmininkEir jo pavaduotoj4.

68. Tevq taryba:
68.1. teikia siulymus ugdymo proceso orgarizavitno ir kitais ugdymo kokybefi gerrinimo

klauslimais;
68.2. analizuoja mokyklos le5q panaucloj imo tikslingum4;
68.3. deleguoja atstovus i mokyklos tarybq
68.4. nagrineja tevq ([tevirf, globejq ar rupintojq skundus ir teikia siDlymus, gprenLdZiant

i5kilusias problemas;
68. 5. dalyvauj a tevq diskuLsij ose, mokyklos rengini uose;
68.6. vykdo kitas funkcijas pagal kompetencij4.
69. Klasiq tevq komitetus (3-5 nariai) kiekvienq naokslo metq pradZioje renka kfasesie tevq

(iteviiq), globejq ar rupintojq susirinkimo dauguma.
70. Klasiq tevq komitetai:
70.1. planuoja ter,'q (itevir$, globejq ar rupintojq sur;irinkimus;
70.2. padeda klases auklel.ojui sprgsti i5kilusias problemas;
70.3. organizuoja paramoti mokyklai tr:ikimq
70.4. atsiskaito klases tevrl (iteviq), gkrbejq ar rupirntojq susirinkirnui.
71. Metodine taryba - nuolat veikianLti mokyklos savivallos institucija, organiizuojanti ir

koorrlinuojanti mokomqjq dalykq ir klasiq aukletojq meto<linitl gnrpiq veiklq. J4 sudaro metodiniq
grupiiU pirmininkai.

72. Metodines tarybos posedZiai organizuojami kiekviern4 mdnesi. Prireikuq gali buti
su5auktas neeilinis metodines tarybos posedis. I posedZir.rs pagal poreik[ gali bfti kvi$di.ami kitq
savil,aldos institucijq atstovai.

73. Metodines tarybos pinminink4renka mokl'tojq taryba dvejiems metams.
14. Metodind taryba:
74.I. kartl su mokyklos vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokytojq metodines

veiklos prioritetus mokykloj e;
74.2. koordinuoja mokykloje veikiandiq metodiniq grupiq veiikl4 telkdama rrLokytojus

ugdymo dermei, tEstinumui ir kokybei uztikrirrti;
74.3. nagrineja mokyojq kvalifikacijc,s tobulinimo poreikius, nustato jos priorite{us;
74.4. inicijuoja moky'tojq bendrada.rbiavim4 gerosios pedag;ogines patirtiqs s.klaid4

bendradarbiavim4 su mokyojq asociacijomis, kitomis nevyriausybiinemis organizacijomis, Svietimo
pagalbos istaigomis ir kt.;

74.5. kartu su mokyklos vadovu, jo pavaduotojair; ugdymui nagrineja ir planuoJia ugdymo
turin! ugdymo proceso apr[pinirn'4 ugdymo k.okybg ir ugdymo inovacijq diegirn4;

74.6. prireikus vertina mokytojq metodinius darbus bei mol$tojq prakting veikl4l
74.7. teikia sitlymus metodinems grupems, mokyl.los vadovui, jo pavaduotojamg ugclymui.
75. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos instirlucijos, lbendruomends nariai $ati burtis i

ivair.iq interesq grupiU (mokiniq, mokyojq, tevtl (iteviq), globejq ar rlpintojrf Esociacijas,
organizacrlas, s4jungas, vykdandias jq veiklos nuostatur:rse (istatuose) numatytus uZpavirrius ir

funk,ciias.
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VI. VALDYMAS,

76. Mokyklai vadovauja direktorius.
77. Direktorius:
77 .1. telkia mokyklos bendruomeng valstybineiL ir savivalclybes Svi

lgyvendinti, ilgalaikems ir trumpalaikems mokyklos veiklosi programoms vykdyti;
77.2. ailkina mokyklos bendruomends nariams valstybinq ir regioninE Svieti

form,uoja visuomends poreikius atliepiandius mokyklc,s veiklos tik.slus, vado
strateginio plano ir metiniq veiklos programq rengimui, juc,rs tvirtirur, vadovauja jU vykd

77.3.mstatyta tvarka skiria ir atleidLia mokyojus, kitus ugdymo procese
asmenis bei aptarnaujanti personalq tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareiginius
atlyginimus, skatina bei skiria drausmines nuobaudas;

77.4. paskirsto vadybines firnkcijas pavaduotojams, sudaro galimybes jiems

dirbtii, ipareigoja periodi5kai atsiskaityti uZ nuveikt4 darbq;
77.5. uLtlk,rina kokybi5k4 ugdymo proceso organizit.vim4
77 .6. organizuoja ugdymo plano rengirn4 j[ tvirtinaL:;
77.7. sudarc specialiojo ugdymo komisij% rlpinasi specialiosios pedagogines-psi

pagallbos mokiniams teikimu, uZtikrina specialiojo ugdyrrno programrl mokykloje j
derina bendrosios praktikos slaugytojo, vykdandio mokiniq sveikatos prieLlnr1 paren
planus;

77.8. ni.trnato kartu su bendruomene mokyklos veiklos kryptis, prioritetus, re
nuoslfatus, vidaus tvarkos taisykles, organizuoja jq svarstynrqir teikia mokyklos tarybai

77.9.kartu su mokyklos taryba nustato mokinitl pa:Z;angos ir pasie.kimq vertinimo
ir nuobaudrS elgesio vertinimo mokykloje sistemas;

77.10. uZtikrina demokratini mokyklos valdym4, bendradarbiavimu pagr[stus
bendruomenes santykius, Mokyojo etikos normU laikym4si, skaidriai priimamus sprendi

77.Lt. kontroliuoja saugos darbe, prieigaisrinesi saugos,, turto bei apli
reikalavimq vykdym4 uZtikrina, kad mokyklos teritorijoje nebfltq varto.jami alkoholi
tabako gaminiai, narkotines ir psichotropines rnedZiagos;

77.12. organizuoja mokiniq pasiekimq tyrirrrus, palgrindinio ugdymo
patikrinim6

77.13. uZtikrina neformaliojo vaikq Svietimo progriamU r,yl,rdymqmokiniq atosto
77.14. rupinasi mokyklos intelektualiniais, materierliniais ir finansiniais i5tekliais
77 .15. vadovauja mokytojq tarybai;
77.16. kontroliuoja, kad laiku ir teisingai bltq. atsiskaityta su

socialinio draudimo [staigomis, kreditoriais;
77.I1. inicijuoja mokyklos vidaus audito rykdym4;
7 7 .18. organizuoj a mokyklos Svietimo stebesenos \/ykdymiu

77.I9. rlpinasi pedagoginio ir nepedagoginio perso.nalo profesines k

tobulinimu, sudaro s4lygas ir skatiina mokytojus atestuotis;
77.20. pletoja bendradarbiavim4 su mokiniq tevais (iteviais), globejais ar rup

Sviet:1m4;
77.2I. uZtikrina mokymo sutardiq sudarymqbei surtartq isipareig<ljimq vy
77.22. inicijuoja mokykJlos savivaldos institucijrq k[rim4si, sudaro s4lygas

bendruomends nariams dalyvauti Svietimo valdyme, burtis i ivairiq grupiq interesq
or ganizacijas, s4j ungas ;

77.23. atstovauja arba [galioja atstovauti kitus mokyklai valstybes, valdZios i
savivaldybes institucijose, teismuose, santykiuose su kitais asrnenimis, derybose s
uZsionio partneriais;

77.24. kaupia informacijiyapie mokyklos bUklg bei pokyiiius ir apie tai vieSai
mokiinius, tevus ([tevius), globejus ar rlpintojus, visuomenq2;

dandius
rtarifinius

hologines
mlm%

veiklos

mokyklos
uoti;

skatinimo

mokyklos

irpsaugos
gerimai,

pasiekimq

mokyklos
rJas,

valdymo,
Salies ir

JOS

iq

nformuoja
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77.25. palaiko ry5ius su

institucijomis, organizacijomis,
tarptautinius ry5ius;

vietos bendruomene, sor;ialiniais partneriais, Svieti

vaikais k

remejais, reprezentuc,'ia mollykl4 visuomeneje,

77 .26. atsako uZ asmens <luomenq teising apsaugQbei teikiramq duomenq teisi
77.27. tiria piliediq ir mokyklos bendruomends nLariq przLsymus, pareiskimus skundus

mokyklos veiklos klausimais;
77.28. kontroliuoja savo iSakymU nurodymrl vykd;y'm4;
17.29. r,ykdo kitas pareigybes apra5yme ar kitais tcises aktais jarn deleguotas

funkcijas.
78. Direktoriaus pavaduotojq skaidiq nustato tri.laipedos miesto savivaldy

atsiZrrelgusi i Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas rekornendacijias.
taryba,

79. Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui :
79.1. dalyvauja rengiant mokyklos strategin[ plan4 bei metirres veiiklos program4;
79.2. vadovauja mokyklos vidaus audito vykdymo bei molkyklos ugdymo s'udarymo

darbo grupems;
79.3. rykdo kuruojamos srities ugdomojo proceso

rezultatus;
analizuoja Siq dal ugdymo

79.4. koordinuoja kuruojamq dalykq metodiniq grupiq veiklL4;
79.5. inicijuoja kuruojamr4 dalykq teminiq planq, irrdividualiq ugdymo programq

teikiaL juos aprobuoti metodinems grupdms, priZitiri jq igyvendinimqp;
79.6. teikia kuruojamrl dalykU mokyojams metodinE pagalbq ugdymo o vlmo

klausimais, vertina jq prakting veikl4 kartu su mokyt<rjais ruo5ia jrq savianalizes ir veiklos
tobulinimo anketas;

79.7. sudaro mokyojq kvalifikacijos kelimo program%
atsak,o uZ kuruojamos srities mokytojq kvalifikacijos kelirrr4 bei

kontroliuoja jos i
atestacijq inicijuoja

patirties sklaid6
79.8. organizuoja Speciatiojo ugdymo, darbo su

preve,ncinio darbo grupiU veikl6
79.9. atlieka kuruojamq klasiq dienynq bei kitos dokumentacijos blkles i[r4 ir

kontrolg;
79.I0. sudaro pamokq tvarkara5dius;
79.11. organizuoja kuruojamq klasiq mokiniq savivalldos

savaranki5k4 mokym4si ir mokyme namuose;
nepamoki veikl4

79.12. rykdo mokinir; mokymosi pasiekimr6 i5srilavinimo paZ'ymejimrl
mokiniq abeceling knygzu

79.13. sudaro mokyojq darbo apskaitos Ziniaraiidius, statistines ataska
mokytojq pavadavim4 tvarko pavaduotq pamokq apskaitos knygzu

t4, 1;varko

79.14. kontroliuoja pagrindinio ugdymo pasiekimrl patil,rinimrr kandidatq
Nacionalinio e gzaminq centro informacinej e sistemoj e ;

7 9 .l 5 . or ganizuoja mokinirtr profesin[ orientavim4;

istravim4

valdymo
inioijuoja

effym4,

bei

5vietimo79.16. koordinuoja mokyklos bendradarbiavim4 siu kitomis organizacijomis i
institucijomis bei dalyvavim4ivairiuose respublikiniuose ir tarptauti.niuose projektuose;

79.17 . kontroliuoja mokytojq ir mokiniq saugos darbe reikarlavimq vykdym4;
79.18. uZ atliktus darbus atsiskaito mokyklos direkt.oriui;
79.19. pavaduoja mokyklos direktoriq jam nesant;
79.20. vykdo kitus mokyldos direktoriaus pavedirnus bei pareigybes apraSyme

funkc;ijas.
80. Direktoriaus pavaduotojas ukio reikalams:
80.1. uZtikrina mokyklos pastatq, inventoriaus ir mr:,kymo priemoniU apsaug4;
80.2. rupinasi sanitarija, higiena, prie5gaisrine apsiauga, sa.ugos taisykliq ir ki

aktq,"YL6t-.tt
8 0. 3 . organ izuoj a aptarnaul and i o p ers onal o darb 4;

leguotas
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80.4. vykdo viesuosius pirkimus, rengia dokunnentus mokylklos patalpq

kontroliuoj a nuomo s sutardiq isiparei goj imq vykdymq
80.5. inventorizuoja mokyklai priklaur;andias materialines 'vertybes, dalyvauja

vertybirl apskaitos ir nura5ymo komisijos veikloje;
80.6. esant b[tinybei, gali pavaduoti mokyklos direikloriq;
80.7. vykdo kitus mokyklos direktoriaus pavedirnrus bei

rialiniq

apra5yme lelguotas
funkcijas.

81. Mokyklos direktorius atsako uZ istaigos veikla; ir jos rezultatus, u1tikrina,
vykdomi moksliniai bandymai ir kitokie eksperimentai, galintys pakenkti mokini
sveik atai, normaliai asmenybes brandai.

82. Mokyklos vadovai gali bUti atleisti i5 darbo [r;tatymrl numatyta tvarka, kai
nors ir ne darbo metu, yra amoralus ir nesuderinamas su jq pareigornis.

rreb[tq
gyvybei,

q elgesys,

VII. PRIEMII{AS I DARBAIR DARIBO API\}'IOKII'JIMAS

83. Mokyklos direktoriq atviro konkurso budu parr:igoms
miestf o savivaldybes taryba teise s aktq nustatyl:.a tv arka.

i5 jr1 atlei K-laipedos

84. Mokyklos direktorius istatymq .nustaty.ta tvzrka priima ir atleidiia pa
pedagogini ir kit4 personal4.

uotojus,

85. Darbo apmokejimo tvark4 nustato Lietuvor; Respublikor; istatymai,
nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos ir K-laipedos miesto savi'valdybes tarybos tei

ausybes

ministro

VIII. ATESTACIJA. KVALIFIKACIJOS TOBULIINIMAS

86. Mokyklos vadovai ir mokytojai atestuojasi, vzrdovaujantis Svietimo ir
patvirtintais nuo statai s.

87. Mokyojq kvalifikacijos tobulinimas vykdomasi Svietimo ir mokslo ministropat\/ftmta

tvarka pagalneformaliojo Svietimo kvalifikacijos tobulininro programas ir savi5vietos
88. Mokyklos direktoriaus patvirtinta pavaduotojq ugdymui, mokyojq pagal mokiniui

aktai.

linimo

vaujantis

uZ juos

specialistq kvalifikacijos tvarka istaigoje ruo5iamas ir i6;yvendinamas kvalifikacijos
planas.

IX. MOKINIU ]PASIEKIMU PATIKRINIMAS. EGZAMINAI

89. Ul,pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimq atsaking;as mokyklos direktor
90. Mokykloje pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrininnas organizuojamas

mokslo ministro nustafta tvarka.

x. ISsILAvTNIMo, PASTEKIMU PAZY MEJTNIU rSunvrvr.q.s

91. Mokymosi pasiekimq, pagrindinicr
Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka.

92.U2 paiymejimq blankq uZsakYm4
atsako mokyklos direktorius.

saurgojim4 ir atsiskaity

isakymai del mokymosi pasiel<imq pradinio, pagrindinio ugdymo pasiekimq

paZymejimq baigus pagrindinio ugdymo programos pirmqj4dali iildavimo nera5omi.

94. Dingus i5silavinimo paZymejimq blankams, mokyklos direktorius apie tai

raStu. informuoj a teisesaugos institucij as'

93. I5silavinimo paZymejimq i5davimas iforminamas mokyklos dire [szrkymu,
mLejimrl
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xI. MoKYKLos nl'Su.I

95. Mokykla palaiko ry5ius ir bendradarbiauja su jos veikla susijusiais Svietimos'veiikatos,
kultriros, sporto, mokslo, teisesaugos juridiniais ir fiz|niais asmenimis, vietos be
dalyvauj a Salies ir tarptautiniuose proj ektuose, programose,

XII. N4OKYKLOS VEIKLOS PRIEZ]IURA

96. Mokykla vykdo Svietimo stebesen4 pagal Svietimo ir molkslo
Svietiimo stebdsenos rodiklius ir jo nustatyt4tvark4.

97. Vidaus audito vykdym4 inicijuoj a mokyklos direktorius.
98. Mokyklos veiklos prieZilr4 pagal Svietimo il mokslc, ministro

vadylbines ir pedagogines veiklos prieZilros nuostatus r,ykdo Klaipedos
administracij os Svietimo skyrius.

99. Valstybing mokyklos veiklos prie'zinrqr,ykdo lilvietimo ir mokslo
organizavimo skyrius, Klaipedos apskrities vir5ininko administracijos
prieZiuros tarnyba pagal Valstybines Svietimo prieZiuros nuostatus.

100. Mokyklos veikl4priZiiirindios institucijos Sviertimo ir mokslo ministro
teikia informacij4 apie ugdymo kokybp mokykloje 'r'alstybinLems valdZios
visuomenei.

101. Mokyklos f,rnansines veiklos korrtrolp vykdo Valstybes kontroles ir I
savivaldybes tarybo s igal ioto s instlitucij os.

patvirti
miesto

sterijmlnl

Vals

lMokyklq
ivaldybes

lSvietimo
Svietimo

xrrr. TURTAS, LESU SnlrrNW I[t JU N/TUDOJTMAS

102. Mokykla
savivaldybes tarybos
priemonemis.

103. Mokykla

istatymq nustatyta tvarka patikejimo teise valdo, naudojasi Klai .miesto
paskirtu pastatu, finansiniais i5tekliais, inventoriumi be ugdymo

i5laikoma i5 savivaldybes biudZeto pagal asignarimq valdytojo patvirtint4

sq"martQ.
104. Mokykla gali tureti specialiqjq programrl le$q naudojamq teises aktq

105. Finansines operacijos vykdomos savaranki5kai [statymq nusttatlta&arka.

106. Mokykla gali gauti param4 bei .tabdar4 tureti fond4 kuris sudaromas i5

asmenrt oryanizacijrl ir [moniq ina5rS uZsienio valstybiq organizaciijq bei piliedi

tarptrautiniq organizacijtl aukoj amq le5q ir materialinirl vert'gbiq.

XIV. NUOSTATU TVIRTINIMAS, KEIT'IMAS IR PAPILDYMAS

107. Nuostatai keidiami ir papildorni,
nuostatams arba Klaipedos miesto savivaldybes
iniciatyva.

pasikeitus bendriesiems savivaldybi mokyklq
tarybos, mokyklors direktoriaus ar istai tarybos

108. Mokyklos nuostatus tvirtina Klaipedos mir:sto savivaldybes taryba ar
instilucija.

XV. DOKUMENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMAS

109. Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdyrn4 reglamentuoja Lietuvos

arch'ylq [statymas, Dokumentrl rengimo taisykles, Bcndrojo lavinimo mokyklq

saugojimo rodykle.

igaliota

tvarka
iioms ir

rmiesto

tvarka.

l,anLoriSkq
taip pat
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XVI. MOKYKLOS REGI VINTAS

[sta(ymq nustatyta tvarka.1 10. Mokykla registruojama Juridiniq asmenq regi

XVII. MOKYKLOS PABAIGA IR VI\RKYMAS

111. Mokykla gali biiti reorganizuojama, likvi atrra ar pertvarkoma Klai miesto
savivaldybes tarybos iniciatyva, vadovauj antis Lietuvos
Respublikos Svietimo [statymu bei Lietuvos Respublikos

blikos Civiliniu
riausytres nustaQrtais kriterij

112. Apie bflsim4 mokyklos reorganizavim4 ikvidavim4 ar pertv
bendruomenes nariai informuojami ra5tu teises aktq n tvarka.

uZtikrina, kad b[tq lvy113. Klaipedos miesto savivaldybes institucij
mokymosi sutartyj e numatyti mokyklos isipareigoj imai

,,Saulletekio" pagrindinds mokyklos direktore

SUDERINTA
Mokvklos tarybos" .
)ti'i-."jU"ru[l-,UelrosedZio
protokoliti,.t *rtati-u

iprotokolas Nr. A,/ )

, Lietuvos
is.


