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PATVIRTINTA
Kla:ipedos miesto savivaldybes
adrrrinistracij os direktoriaus
2010 m. spalio 18 d. [sakymuNr. AD1-1932

KLAIPEDOS,,VERSMES" SPECIALIOSIOS NIOKYKLOS-DARZELIO NUOSTAT,AI

I. BENDROSIOS NT]OSTATOS

1. Klaipedos ,,Versmds" specialiosios mokyldos-darZelio nuostatai (toliau - nuositatai)
reglamentuoja Klaipedos ,,Versmes" specialiosios mokyklos-darZelio (toliau - Mokykla) teising
form4, priklausomybE, savininkq savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq 6uveing,
Mokyklos 9ruPQ, tip4 pagrindinE paskirti mokymci kalbq ii mokymo formas, veiklos teisini
pagrind4 sriti ruSis, tiksl% uZdavinius, funkcijas, mrckymosi pasiekimus [teisinandiq dokumentq
isdavim4 Mokyklos teises, veiklos organizavim4 ir valdym4- savivald4 iarbuotojq priemim4 [darb4 jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4 le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkat finansines
veiklos kontrolg, r eor ganizavimo, likvidavimo ar pertvinrkymo tvarkQ.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Klaipdrlos ,,Versmes" specialioji mokykla-dariielis,
trumpasis pavadinimas - ,,Versmds" specialioji mo$kla-dafielis. Vot<yt<ta iregistruota Juridiniq
asmenq registre, kodas 190428845.

3. 1988 m- birZelio 10 d. Klaipedos miesto vykrlomojo komiteto sprendimu Nr. 146 isteigtas
39-asis lopSelis-darZelis, kuris Klaipedos miesto valdyibos 1994 m. birZelio 29 d,. potvarkiu Nr. ZZt
reorganizuotas i specialqji darZeli-mokykla,,Versmd". Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 11004
m. gruodlio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 istaiga pravadinta Klaipedos ,,Versmds" specialiqja
mokykla-darLeliu.

4. Teisine forma - biudZetine [staiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes.
6. Savininkas - Klaipedos miesto savivaldybe. kodas 111100775, Liepq g. 11, LT-g1502

Klaipeda.
7. Savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivald.ybes

taryba.
8. Buveine - Kalnupes g.6,LT-93198 Klaipeda.
9. Grupe - bendrojo lavinimo mokykla.
10. Tipas - mokykla-darZelis.
11' Pagrindine paskirtis - specialiosios mokykllos. Kalbos ir kitq komunikacijos sutrikimq

bei su jais susijusiq sutrikimq deriniq (kompleksiniq sulrikimq) turintiesierns skirta mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - dienine, savarankiiko mol,lymosi, mokymo namuose.
14. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintiis antspaud6 atsiskaitomqjq ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, alributik4 savo veiklq grind1ia Liet,vos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyfs5
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo n:Linistro isakymais, kitais teises aktais ir iiiais
nuostatais.

II. MOKYKLOS vEIKLos sRrrYS IR RUSYS, ti'IKsLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJ9S,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

15. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
16. Mokyklos Svietimo veiklos r[Sys:
16. I . Pagrindine veiklos r[Sis - pradinis ugdymars, kodas 85.20.
16.2. Kitos Svietimo veiklos rlSys:



z

16'2.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5. 1 0. 1 0;
| 6.2 -2. priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g 5. r 0. 20 ;
16.2.3. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51 ;
16.2.4. kulturinis Svietimas, kodas g5.52;
16.2.5. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
16.2.6.Svietimui btrdingq paslaugq veikla, kodas 95.60.
16.3. kitos ne Svietimo veiklos rD5ys:
16.3.1. vaikq poilsio stor,yklq veikla, kodas 55.j20.20;
16.3.2. kitq maitinimo paslaugrtr teikimas, kodas 56.29;
16.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojarnLojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.4. gydytojU specialistrl veikla, kodas 86.22,,:,
16.3.5. kita Zmoniq sveikatos prieZiuros veikla, kodas g6.90;
16.3.6. vaikq dienos prieZiDros veikla, kodas 88i,91;
16 .3 .7 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 9 1 .0 L
17. Mokyklos veiklos tikslas - padeti specialir4jq poreikiq asmenims tenkinti prigimtinius,

kultflros, socialinius, paLintinius poreikius ir pasirengti sekmingai mokytis pagal prudini., b.i
pagrindinio ugdymo programas.

18. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti vaikams kokybi5k4ikimokyklini prie5mokyklin[ ugdym4ir pradin[ issitavinim4;
i 8.2. tenkinti vaikq paiinimo, lavinimosi ir sar'iraiskos poreikius;
1 8.3. teikti vaikams reikiam4 pa galbq;
1 8.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) apl ink4.
19. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Mokykla:
19'1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo mirristro rekomendacijomis bei patvirtintgmis

bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i miesto ir Mokyklos bendruomenes reikmes, taipr pat
vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizucrja ugdymo turini;

19'2. vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio pagrindinio ugdymo, neformatiojo
vaikri Svietimo programas, rengia kitas vaikq amLiq asrnenines jq ypatybes, tevq (kitq teisetq vaiko
atstovrf lDkesdius atitinkandias individualizuotas ugdyrno programas ;

19.3. [vertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdym4 teises aktq
nustatyta tvarka;

19.4. vykdo Mokymo sutartyse sutartus [sipareig,ojimus, uZtikrina kokybi5k4 Svietim4;
19.5. dalyvauja mokiniq ugdymo(si) pasiekimq tyrimuose;
19.6.teikia informacinE, psichologing, sociarlinE pedagoginq,

speciali4j4 pagalb4 uZtikrina vaikq sveikatos prieLtvra, minimalios
speciali4j4 pedagop5inE,

prieZiuros priemones bei
profesin[ orientavim4;

79.7.organizuoja tevq (kitq teisetq vaikq atstovq)
paslaugas teises aktq nustatyta tv arka;

pageidavimu mokamas papildomas

19.8. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvallifikacij4 dalintis gerqapatirtimi;
19.9. uLril<rina sveik4 saugi4mokymo(si) ir darbo aplink4 draudLia istaigoje vartoti tabak4

alkohol[ ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti jomis, platinti Sia tema neleg;ali4
literatlr% spaudinius, vykdo prevencing veiklq riboja pa5aliniq asmenq patekim4 [ Mokykla;

19.10. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4materialinE bazEir edukacines aplinkas;
19.11. organizuoja vaikrlmaitinim4Mokykloje irrmokiniqveZiojim4ijqir i5 jos;
lg.I2.vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoja tevq Svietim4;
19.13. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
20. Mokiniams iSduodami mokymosi pasiekirnus iteisinantys dokumentai Svietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka.
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III. MOKYKLOS TEISES

21. Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai prislkirtas
funkcijas, turi teisg:

21.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi bridus;
21 .2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;
21.3. bendradarbiauti su veiklai [takos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
21.4. vykdyi miesto, Salies ir tarptautinius Sviertimo projektus;
21.5. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti jqveikloje;
2I.6. gautiparamqir naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklos veikla organizuoj am a pagal:
22.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategin[ plan% kuriam yra pritarusios Mok.yklos

taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos [galiota institucija;
22.2. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metirrE veiklos program% kuriai yra pritarusios

Mokyklos taryba ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos [galiota institucija;
22.3. direktoriaus patvirtintE Mokyklos ugdymo plan+ suderint4 su Mokyklos taryba ir

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos igaliota institucij a.
23. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas I pareigas atviro konkurso blclu ir

atleidLiamas i 5 j q te i se s aktq nustat y ta tv arka.
24. Direktorius:
24.I. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metines veiklos, kitq Svietimo programrtr

rengimui, j as tvirtina, vadovauj a jr1 lykdymui;
24.2. suderinEs su Klaipedos miesto savivaldybds administracijos direktoriumi ar jo igaliotu

asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktUrQ;
24.3. nustato Mokyklos strukturiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotoj t5 struktr:riniq padalinirl vadovq veiklo s sriti s ;
24.4. nustatyta tvarka ir nevir5ydamas Klaipedos miesto savivaldybes administra.cijos

direktoriaus nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir asignavimq valdytojo skiriamq leSu.
darbo uZmokesdiui, skiria fu atleid1ia darbuotojus, tvirtina jq pareigybirl s4ra54 pareigybiq
apra5ymus, pareiginius bei tarifinius atlyginimus, skzLtina ir skiria drausmines nuobaudas, atlieka
kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;

24.5. prtima vaikus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir surdaro
Mokymo sutartis;

24.6. suderinEs su Mokyklos taryba, tvirtina ;Mokyklos darbo ir vidaus tvarkos taisykles,
kuriose nustato vaikq ir darbuotojrl teises, pareigas, atsakomybE;

24.7. sudaro ugdltiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir
darbo s4lygas;

24.8. organizuoja Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4 rflpinasi materialiniais,
intelektiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4ir naudojim6

249 . leidlia [sakymus ir kontroliuoj a j U rykdyrnq
24.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, clarbo ir metodines grupes;
24.11. sudaro s4lygas darbuotojq profesiniam tobulejimui, kvalifikacijai kelti;
24.12. organizuoja pedagoginiq darbuotojq mr:toding veiklq atestacij4 Svietimo ir mokslo

ministro nustatyta tvarka;
24.13. sudaro Mokyklos vardu sutartis;
24.14. organizuoja Mokyklos dokumentrl saugc,jim4 ir valdymq;
24.15. valdo, naudoja Mokyklos turt4 le5as ir jomis disponuoja teises aktq nustatytatvarka,

vadovaudamasis visuomenes naudos, efektyvumo, racionalumo, vieSosios teises principais;
24.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4ir skatina jq veiklq



24.17. bendradarbiauja su vaikq tdvais (kitais teisetais vaiiko atstovais), pagalb4 mokiniui,
mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, rteritorinemis policijos, ro.iulini.l- paslaugq,
sveikatos [staigomis, vaiko teisirl apsaugos tarnybomiri ir kitomis irrstituci.lomis, dirbandiomis .vaiko
teisiq apsaugos srityje;

24.18. atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose:;
24.19. dal[ savo funkcijq teisds aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams,

struktDriniq padaliniq vadovams;
24.20. vykdo kitas teises aktq ir pareigybes apra5ymo
25. Mokyklos direktorius atsako uZ:
25.1. [staigos veikl4ir jos rezultatus;

nustatytas funkcijas.

25'2.Lietuvos Respublikos istatymq ir kitqteises aktq laikym4si, tinkam4funkcijq atlikim4
25.3. demokratini Mokyklos valdym4 skaidriaipriimamus sprendimus, bendruomenes narirl

informavim4;
25.4. nZ gerqir veiksmingqvaiko minimalios prieZitros priemoniq igyvendinim4;
25.5. asmens duomenq teisinE apsaugq.
26' Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, strukturiniq padaliniq vadovai,

kurie:
26.7. dalyvauja priimant strateginius sprendimurs del Mokyklos veiklos pletros;
26'2. telkia sinlymus del Mokyklos metinesi veiklos prpgramos, Mokyklos strukt[ros,

nuostatq pakeitimr4;
26.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetenc;ijai priskirtoms veiklos sritims.
27. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso orgapizavimo klausimais Mokl,klsg

direktorius gali organizuoti mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq, kuriq veikla susiju;i su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

28. Mokyklos tar yba (toliau - Taryba) yra auk5diausia Mokyklos savivaldos instituLcija,
renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokytojus, erptarnaujanti personal4 tevus (kitus teir;eius
vaiko atstovus) demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprggti istaigai aktualius klausimus
atstovauti direktoriui teisetiems Mokyklos interesams.

29-Tatybqsudaro 9 nariai. Tris tevus (kitus teisetus vaiko atstovus) deleguoja tevq taryba,
tris mokytojus - mokytojq taryba, tris aptarnaujandio personalo atstpvus - visuotinis nepeaagoginir+
darbuotoj q susirinkimas.

30. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekrretorius renkami atviru balsavimu pirmajame
Tarybos posedyje. Mokyklos direktorius negali btti ra::ybos pirmin{nkas.

3l.PosedZius Saukia Tarybos pirmininkas. ltpie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaipr 3 dienos iki posedZio pradZios.

32. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali buti
su5auktas neeilinis Tarybos posedis. I posedZius gali tr[ti kviediami Mokyklos remejai, socialiiniai
partneriai ar kiti asmenys.

33. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne ntaliau kaip du treddaliai nariq. Nutariimai
priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Jie yra teisdti, jei neprie5tarauja teises
aktams.

34. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsisftaito juos rinkusiems Mokyklos
bendruomends nariams.

35. Tarybos nario [galiojimai nutrDksta, kai pasiibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti
savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripalistamas qeveiksniu arba kai jo elgr;sys
nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

36.Taryba:
36.1. teikia siulymus del Mokyklos strateginiq tikslg qZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
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36.2' pritaia Mokyklos strateginiam planui, metinei veil6los programai, darbo ir vidaus
tvarkos taisyklems, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantigms dokumentams, teikiamiems
Mokyklos direktoriaus;

36.3. teikia sillymus Mokyklos direktoriui dtil istaigos nrpostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos vidaus struktDros tobulinimo;

36.4. i5klauso Mokyklos metines veiklos atasl,raitas ir teikia sifllymus Mokyklos direktoriui
del istaigos veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo s4lygq sudarymo;

36.5. teikia siulymus Klaipedos miesto savivaldybes tar)rbai ar jos igaliotai instituLcijai,
Mokyklos direktoriui del [staigos materialinio aprupiniimo, lesq pa4audojimo;

36.6. svarsto Mokyklos pedagogg tevq (kitq teisetq vaiko ptstovr) savivaldos instituc:ijq ar
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sirllymus Mok:yklos direktqriui;

36.7. teikia sifilymus formuojant Mokyklos materialinips, finansinius ir intelekl.inius
iSteklius;

36.8. deleguoja atstovus i Mokytojrl ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus)
atestacijos ir vie5o konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai u{imti komisijas;

36.9. priima nutarimus kitais, teises aktq nusl.atytais ar Mpkyklos direktoriaus teikiamais
klausimais.

37. Mokytojq taryba nuolat veikianti Lzlokyklos s4vivaldos institucija mokytojrp
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq ir kitq pardalinirS susifusiq su ugdymu, vadovai, visi
Mokykloje dirbantys mokyojai, sveikatos prieZiflros bei Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai,
bibliotekininkai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

38. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Pirpajame tarybos posedyje atviru
balsavimu i5renkamas sekretorius.

39. PosedZiai organizuojami prasidedant ir baig,iantis mokslq metams, taip patne rediau kaip
vien4kart4per pusmeti. Prireikus gali bfiti su5auktas neeilinis poseflis. Posedis yra teisetas, jei.iame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai t4 dien4 dirbandiq tarybos nalriq.

40. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. ltpie posedZio laik4 ir svarsty'ti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. I
Mokytojq tarybos posedZius pagal poreik[ gali bdti kvi,ediami kitq spvivaldos institucijq atstovai.

41. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma.
42. Mokytojq taryba:
42.2. svarcto ugdymo programq igyvendinim4 optimalq ugflymo s4lygr+ sudarym4 ugdymo

turinio atnaujinim4 vaikq ugdymosi rezultatus, pedagogines veikloE tobulinimo bfldus;
42.2. teikia siulymus del Mokyklos metines veiklog programos, ugdymo prlano

igyvendinimo, vaiktl paZangos ir pasiekimq vertinirno, inform4cijos kaupimo ir panaudojimo
tobulinimo;

42.3. sprendZia vaikq sveikatos, socialines paramos, rqokymosi, prevencines veiklos,
poilsio, mitybos, saugos klausimus;

42.4. deleguoja atstovus I Mokyklos Taryb4 Mokytojq il pagalbos mokiniui specialistu.
(i5skyrus psichologus) atestacijos komisij6

42.5. prrima nutarimus kitais, teises aktrl nustiatytais ar Mqkyklos direktoriaus teikiarnais,
klausimais.

43. Mokykloje veikia tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) saviv4ldos institucija - Tevq tarytra.
44. Tevr+ tarybq sudaro klasiq (grupiq) tevq aktyvq dgleguoti atstovai (po vien4 i3

kiekvienos). Ji renkama dvejiems metams. Susirinkimeti organizuojprni ne rediau kaip du kartus per
mokslo metus. Tarybos pirmininkas ir sekretorius atvinr balsavimu l5renkami pirmajame posedyje.

45. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas. r\pie posedZio laik4 ir svarst5rti parenLgtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio prad:Zios.
Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai tarybos nariq. Nutarimai priimami
tarybos posedyje dallvaujandiq balsil dauguma. Jie yra teiseti, jei neprie5taraujateises aktams.
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46. Terq tarybos nario igaliojimai nutriiksta, kai pasibaigia figaliojimo laikas, kai jis netregali
eiti savo pareigq del sveikatos biikles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo ellgesys
nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.

47 . Tdvrtrtaryba:
47.I.telkia siDlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais;
47 .2. analizuoj a Mokyklos le5rl panaudoj imo tikslingum4;
47 .3. deleguoja atstovus I Mokyklos taryb4;
47.4. nagrineja tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) skundus ir teikia si[lymus, sprendlZiant

iSkilusias problemas;
47 .5. dalyvauja tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) diskusijose, Mokyklos renginiuose;
47.6. svarcto Mokyklos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo teikiamus klausimus.
48. Mokykloje veikia klasiq (grupiq) tevq akty.vai.
49. Klases (grupes) tevq aktyv4 sudaro 3-5 nariai vienerie4ns metams i5rinkti mokslo metq

pradLioje klases (grupes) tevq (kitq teisetq vaiko atstovrf susirinkirno dauguma.
50. Tevq aktyvo nariai atviru balsavimu renka pirminink4 kuris Saukia posedZius ir apie jq

laik4 svarstyti parengtus klausimus informuoja nariuLs ne veliau |<aip prie5 3 dienas iki posridZio
pradZios.

51. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du tfeddaliai aktyvo nariq. Nuta.rimai
priimami aktyvo posedyje dalyvaujandiq balsrl daugruma. Jie yra teiseti, jei nepriestarauja teises
aktams.

52. Aktyvo nario igaliojimai nutrflksta, kai pasiibaigia igaliqjimo laikas, kai jis nebegalli eiti
savo pareigq del sveikatos bflkles, atsistatydina, pripaListamas neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuderinamas su aktyvo nario pareigomis.

53. Klases (grupes) tevq aktyvas mokslo metrl pabaigoje ptsiskaito juos rinkusiam klases
tevq (kitq vaiko teisetq atstovq) susirinkimui.

54. Klases (grupes) tevq aktyvas:
54.I. aptarra su klases (grupes) mokyoju (aukletoju) vaikq lankomumo, elgesio ir

paZangumo, saugumo, maitinimo ir kitus ugdymo(si) k.lausimus;
54.2. padeda organizuoti klases (grupes) renginius, i5vykas, kurti edukacinE aplink4

vykdl.ti profesin[ orientavim6
54.3. deleguoja atstovus I Tevq taryb4
54.4. iniclluoja paramos Mokyklai teikimq
54.5. teikia sifilymus Mokyklos tarybai ir direktoriui.
55. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine

taryba.
56. Metodines grupes sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam rtikrar

pedagoginei problemai sprEsti.
57. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupes flariq dvejiems metams iSri:nktas

pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir apie posedZio laik4, svarstyti parengtus klausimus
narius informuoja ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posridZio pradZios.

58. Metodine grupe:
58.1. racionaliai derina ugdymo srities, dallko, toje padioje klaseje (grupeje) dirbandiq

mokytojq ugdymo planavim4 ugdymo proces4, vertinim4 vafloveliq ir mokymo priemoniq
pasirinkim4;

58.2. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, t4rpdalykinE integracij4 ugclymo
procese vaikq sukaupt4 patyrim6

58.3. tariasi del dalykrl planq rengimo principq ir tvarkos, neformaliojo ugdymo programq
pasiDlos;

5 8.4. sudaro individualizuotas mokiniq ugdymo programas;
58.5. nagrineja ugdymo sekmingum4 vaikq prasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerqa patirtimi;
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5 8.6. dalyvauj a diagnozuoj ant mokiniq pasiekirnus;
58.7. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metpdinemis grupemis;
5 8. 8. analizuoj a kvalifikacij os tobulinimo renginiq kokybE;
58.9. teikia sifilymus metodinei tarybai dtrl ugdymo turinio formavimo ir ugclymo

organizavimo gerinimo.
59. Metodiniq grupiq pirmininkus jungia metocline taryba.
60. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotqjas ugdymui, kuris Saukdamas

posedZius apie laik4 ir svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas
iki posedZio pradZios.

61. Metodines tarybos nario igaliojimai nutruksta, kai pasfbaigia [galiojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bflkles, atsistirtydina, prip4Zistamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis.

62. Metodinetaryba:
62.1. dalyvauja ir teikia sillymus, planuojant ugdymo turipi ugdymo proceso aprlpinim4

ugdymo kokybq ir inovacijrtr diegimq nustatant mokl.tojq metodinep veiklos prioritetus;
62.2. koordinuoja Mokykloje veikiandiq meto<liniq grupiU veikl4 siekiant ugdymo detmds,

tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
62.3. aptaia Mokyklos mokyojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
62.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavimil gerosios pedagogines patirties sklaid4

bendradarbiavimq su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacljomis, Sviertimo
pagalbos istaigomis ir kt.;

62.5. vertina mokytojq metodinius darbus ir mokytojq praktinq veikl4.
63. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomends nariai gali burtis i

ivairiq interesq grupiq (mokytojrt tevq ar kitq teisetq vaiko atstor.q) asociacijas, organiza'crias,
sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose ([statuose) numatytus gZdavinius ir funkcijas.

6 4 . D arbo tarybo s, Pro fe sines s4j ungo s veikl4 lrlokykloj e re glamentuoj a [statymai.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JIJ DARBO APMOKEJIMO TVARKA TR
ATESTACItJA

65. Darbuotojai I darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

66. Mokyklos darbuotojams uL, darbqmokamar Lietuvos Rgspublikos istatymq ir kitq teisds
aktq nustatytatvarka.

61. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, qgdyme organizuojandiq skyriq

vedejai, moky.tojai ir Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAIIDOJIMO TVARKA IR FINANSINEI;
VEIKLOS KON'IROLE

68. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4 naudoja ir disponuoja juo

istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
69. Mokyklos le5os:
69.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir

Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto l65os, skiriamos pagal paWirtintas s4matas;

69.2. pajmrtos uZ teikiamas paslaugas;
69.3. fondtS organizacijq kitU juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bfldais

perduotos ldSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedirnus;
69.4. kitos teisetu bUdu [gyos leSos.



70. Mokyklos leSos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo d
uZtikrinti visuomends interesq tenkinim4 maksimali4 naud4
ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. Le5os naudoiamos teises

71. Mokykla buhalterinE apskaitqorganizuoja ir finansinE
nustatyta tvarka.

72. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTA

81. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirr
taryba ar jos igaliota institucija.

82. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos
[galiotos institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos Tarybos

83. Mokykla registruojama teisds aktq nustatyta tvarka.
84. Mokykla reorgani zuoj ama, likviduoj ama ar pertvark

Direktore

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2010 m. rugpjfidio 30 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 11)

uoj ama rupestingai, siekiant
isuomenei. Turtas tausoizLmas,
nustatyta tvarka.

atskaitomybE tvarko teises aktq

tvarka.

Klaipedos miesto savivaldlybes

savivaldybes tarybos er jos
yva.

teises aktq nustatyta tvarka.

Vida Martinkiene


