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PATVIRTINTA
Klaipddos miesto sav inistraciios
direktoriaus 2006 m. d.
[sakYmu Nr. AD1- /'t" xf ''\t$*''

KLAII'EDOSI ADOMO BRAKO DAILES MOKYKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos Adomo Brako dailes mokykla - neformaliojo Svietimo mokykla, tenkinanti
mokiniq paZintinius, dailinio meninio lavinirnosi ir menines saviraiSkos poreikius. taip pat galinti
vykdyti iS anksto apibrei:tas forrnaliojo Svietimo programas ar jq modulius ir padedanti vaikams it'
jaunimui integruotis visuomend.je bei tapti aktyviais jos nariais, teikianti gialimybq ir sudaranti
s4lyglas visiems norintiems vaikams, jaunuoliams ar suaugusiems asmenims mokytis vis4 gyvenim4.
tenkinti paZinimo poreikius, lavinti dailes 1g[dZius ir gebejimus, ugdyti pilietii;kum4 iniciatyvum4.
veiklum4 skatinti savirai5k4 pacleti prakti5kai pritaikyti turimas Limas ir gebejimus.

2. Sutrumpintas mokyklos pavadinimas - dailes mokykla (toliar-r nuostaluose mokykla).
3. {staigos veiklosr pradLia ir tqstinumas:
3.1. Klaipedos vaikq dailds rnokykla isteigta 1969 metars.
3.2. Klaipedos miLesto sa'vivaldybes tarybos 2005 m. lapkridio 24 d. sprendimu Nr. T2-361

mok'yklai suteiktas Adomo Brako vardas.
3.3. Klaipedos rniesto savivaldybds tarybos 2006 m. sausio 26 d. sprendimu 1{r. T2-18

patik.slintas mokyklos pavadinimas ir mokykla pavadinta Klaipedos Adomo Brako dailds ;mokykla
4. Mokykla savo veikl4 yra iregistravusi Juridiniq asmenq registre Lietuvos Re,spublikos

civil.inio kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq nustaty'ta tvarka.
5. Teisine forma ir priklausomybe: mokykla yra vieSasis juridinis asmuo, veikiantis kaip

savivaldybes biudZetine istaiga (nesiekianti pelno savivaldybes institucija), turinti visas juridinio

asmens teises. herbini antspaud4 ir s4skait4 banke.
6. Mokyklos grupe - neformaliojo Svietimo mokykla, tipas - dailes mol<ykla.
7. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo, BiudZetiniiq istaigq,

Vietos savivaldos, Labdaros ir peLramos bei kitais istatymais.
8. Mokyklos buve,ine: RumpiSkes g. 45, Klaipeda LT-91166, Lietuvos
9. Mokyklos steip;e.la - K.laipedos miesto savivaldybds taryba, kodas

11, l .T-91502 Klaipeda, Lietuvos Respublika.
10. Mokymo kaltra lietuviq, mokymo forma: dienine - individualios

taip pat studijos, plenerai,, parodos, projektai.
12. Pagrindine veiiklos rrlilis: papildomasis mokymas, kodas 80.42.40.
13. Kitos veiklos r lSys:
13.1. kita poilsio organizi:Lvimo veikla, kodas 92.72;
13.2. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.23.30;'
13.3. nekilnojam<tjo tur1o, priklausandio nuosavybds ar kita teise, ilinuomojimas, kodas

70.21).
14. Licencijuojant4 ar kirt4 tam tikra nustatl.ta tvarka vykdom4 veikl4 rnokykla gali vykdytt

tik gavusi atitinkamas licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos

Resprublikos Vyriausybes' ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta t'varka.

15. Mokiniams. traigusiems pagrindinio ugdymo programfu i5duodamas Svietimo ir mokslo

ministerij os nustatyto pavyzdlio paZymej imas.
16. Mokykla yra sudedarnoji Lietuvos Svietimo sistemos ir Klaipedos miesto sar,'ivaldybes

Svierimo teikejq tinklo clalis ir rsavo veikl4 grtndLia Lietuvos Respublikos Konstitucija. Lietuvos

Respublikos Svietimo iLr kitais istatymais, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos

I{espublika
1 88691433.  l . iepLl  g

jir grupines pamokos.
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Vyriausybes nutarimais., Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, Klaipedos miesto

savivaldybes institr-rciiq s'prendirrLais, Socialinio departamento Svietimo skyriaus vedejo isakynLais.
17. Mokyklos veikl4 koordinuoja Klaipedos miesto savivaldybes administracijos iSocialinio

depaftamento Svietimo slcyius.
18. Mokykla, vykdydamra Siuose nuostatuose numatyt4veikl4 turi teisg:
18.1. valdy'ti ir naudotisr mokyklai patikejimo teise perduotu savivaldybes tuftu. istatymul

nustatlta tvarka juo disponuoti;
18.2. sudary'ti sutarlis ir prisiimti [sipareigo;rmus;
18.3. gauti paramqLietu'rios Respublikos istatymq nustatytais atvejais irr tvarka.

II. MIOKYK:LOS TIKSLAI, UZDAVINIAI IR FUNKCI.IOS

19. Mokykla, ig.yvendir:Ldama neformaliojo ar i5 anksto apibreZtas formaliojo Svir:tin-ro
programas ar jq modulius, tenkina vaikq ir jaunimo paZinimo. lavinimosi ir savirai5kos poreikius,
padeda jiems integruotis i visuorrnenq, skatina tapti aktyviais visuomenes nariais, ugdo pilietiSk.um4.

iniciratyvum4 veiklum4 rskatina savirai5k4 ugdo tvirtus dorinius pagrindus, surlaro sqlyga"s perin.rti

dailds bei kitq menq ir nacionaliLnes kulturos pagrindus, suteikia meninds praktinds veiklos lglLdZitl.
lavirLa estetinq nuovok4 ir Europos Zmogui reikalingus komunikacijos gebejimus, uZtikrina lygias

ugdymosi s4iygas skirtingus gebrejimus turintiems, ivairios socialines patirties ir poreikiq vaikams ir
jaunimui. sudaro galimyllq mok.'ytis dailes ir suaugusiems asmenims. Mokykla skatina moksJeivir-1
lygybE ir solidarumE su Zmonernis, turindiais skirtingus gebdjimus. kitokias rsocialines galimybes

nei dauguma, siekia socieLlinio moksleiviq solidarumo, ugdo meno myletojus ir propaguot,cjus.
20. Siekdama Siq likslq, r:rrokykla:
20.1. padeda besiimokaniliajam ugdytis kaip asmenybei, paditi atsiskleisti jo kfirybiniarns

gebejimams. meistriSkurLui, tinl.:amai pasirengti integruotis i kulturinq ir socialinq aplink4:
20.2. vykdo prisiimtas programas ir isipareigojimus;
20.3. mokymo proces4 orientuoja i Lietuvos bei pasaulio kultfiros verlytres;
20.4. ugdo besimokandic,jo individualybE, atskleidZia ir vysto jo klrybirres galias.

20.5 " tenkina mokiniq kuLr:ybinius poreikius;
20.6. pletoja Svieteji5k4 r"eikl4 ir meninE labdar4;
20.7. telkra rnetodinE parame ir konsultuoja bendrojo lavinimo bei ikimokyklinirl ug<lymo

istaigq dailes pedagogus; -
20.8. formuoja ir fgyvendina mokiniq ugdymo turini pagal Svietimo ir mokslo minist:ri.ios

patvt.rlintus arba jos nustatyta tvarka parengtus ir suderintus individualius; ugdymo planus tr

programas, paiso savo mokinriq poreikiq ivairoves, <lerindama ugdymo turinl, sillydar:na rr

taiky'dama slcirtingus moky,mo(r;i) bldus ir temp4
20.9. sudaro mok.iniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas, istaigors teritorijoje grteLtat

drau,JLia vartoti tabak4 alkoholi, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas.

prekiauti jornis, platinti 5ia tema nelegali4literatur4 spaudinius ir kitus leidinius,

20.10. nuolat kelia mc,lkytojq bendr4j4 ir dalykinq kompetencijas, siekdama uZtikrinti

auk5tesnq ugdymo kokybE;
20.1 t. kuria mok1zkl4 kaiLp vietos bendruomenes ir miesto kulturos Zidini:

20.12. pristima isipareigr:rjimus sudaryti mokymo ar kitas sutartis, nevir5ydama isrtatyrntl ar

kitq teises aktr4 suteiktos kompe1,encijos, uZtikrina isipareigojimq vykclym4.

21 . Mokykla siulo Sias programas:
21.1. ankst vojo dailinio ugdymo (trukme 1 metai);
21.2. pagrindinio menirrLio ugdymo (trukme 4 metai);

2l.3. i5plestinio meninio ugdymo (trukme 1-2 metat).

2L4. darles meg{q ugd','mo (pagal individualias programas)'

22. Ankstyvojo niokynr:r lygmenyje vaikai ruo5iami pirmajai dailes mokyklos klasei.
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23. Kryptingo pagrindirrio mokymo lygmenyje, atsiZvelgiant i mokiniq gebejimus ir tevr,1
praS;rm% dirbama pagal difererrcijuotas, Svietimo ir mokslo ministeriios pat,,ziftintas ar pagal jos

nustatytus programinius reikalavimus parengtas programas.
24. Mokiniai, ivykdE ankstyvojo ugdymo progranlos reikalavimus, gali toliau mokytis pagai

pagrindinio ugdyrno protgramq.
25. Mokiniai, lvykdE pagrindinio dailinio ugdymo program% gauna Svietimo ir mokslo

ministerijos nustatyto pavyzdLic, mokyklos (i5eitos ilgalaikio meninio ugdymo programos., galincios
brrti pripaZistamos kaip profesirL:io mokymo modulis) baigimo paLymejrm4 suteikianti teisE s;toti 1
menr+ gimnazijas, Dailes akadernij4 bei kitas aukSt4sias dailinio profilio mokyklas, t.y. siekti rleno
krypties auk5toj o iSsilavirrimo.

26. Mokykloje lgyta l;ompetencija gali b[ti pripaZistama kaip formaliojo Svietimo
programos ar kvalifikacijos dalir; Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta alba auk5l.osios
mok yklos nusistatyta tvarka.

27. Mokykloje yra Sie slryriai:
27.1. tapybos;
27.2. skulptIros;
27.3. grafikos.
28. Mokomgq dalykq registr4 s4lygoja Svietimo ir mokslo ministerijos patvir[intos

programos ir mokymo planai, paLrengti pagal Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius
reika,lavimus.

29. Mokiniams, baigusie,ms atitinkamas dailinio ugdynno programas ir to pageidaujantiems,
sudaromos s4lygos meninius polinkius toliau ugdytis pagal kryptingo dailinio ugdymo prrogram4.

30. Mokykloje gali veili.ti vaikq, jaunimo bei suaugusiruq papildomcrjo meninio ugdymo
lygnLens grupes, kuriose dirbzLma pagal individualias programas, atitinkandias pageidaujancitl
lavirLtis asmenq gebejimu.s ir pori:ikius.

rlr. MOKINIU PRIEMIMAS I MOKYKLAIR PASALINIMAS Is MOI{.YKLOS

31. Ugdytis pagal Svic:timo programas pagal Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
nustatyt4 tvark4 i mokyl<I4 priimami Klaipedos miesto savivaldybes teritorijoje gyvenetntys arba
Sioje teritorijoje esandioje bendr,r:rjo lavinimo mokykloje besimokantys mokiniai.

32. Mokiniai i mokyklt4 priimami atsiZvelgiant I tevq ir vaikq pageidavimus, vaiko

gebe.jimus, amLiq ir interesus, meniniq ir fiziniq duomenq patikrinimo rezuLltatus bei mokyklos
galin:rybes.

33. PraSymai mol<yis dailes mokykloje priimami nuo balandLio 20 iki birZelio I dienos.

34. Mokykloje pageidilujantiems mokytis mokiniams geguZes mdn. organrzuojarnos

konsultacijos, o iki birZ,olio 15 dienos - meniniq gebejimq patikrinimas, kuri vykdo mokyklos

direk.toriaus sudaryta komisij a.
35. Meniniq ir fiilinitl duomenq patikrinimo metu pildomas vertinimo protokolas, gebejimai

t ftztniai duomenys veftinami i0 balq sistema.
36. Mokiniams, nepriimtiems mokytis i pageidaujamE specialybE, gali btltl sitiloma

mokytis kitos specialybes;.
37. Meniniq gebejimo komisijos sprendimas gali buti skundZiamas raokyklos direktoriui

per cleSimt dienq po jo paskelbirr:ro.
38. Mokiniq priernimas I mokykl4 iforminamas direktoriaus isakymu, su priimtq I mokyklE

mokiniq tevais (globejais) sudaroma ugdymo sutartis'
39. lJL ugdym4 mokyktoje mokamas Klaipedos miesto savivaldybtis tarybos nustatyto

dy&:io uZmokestis.
40. UZmokesdio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos istatymq ir Klaipedos miesto

savi''raldybes tarybos nus tatyta t'varka.
41. Mokslo metq pradiilia ir trukme nustatoma Klaipedos tniesto savivaldybes tarybos

sprendimu, atostogq laikas moky'kloje derinamas su miesto bendrojo lavinimo mokyklomis'
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42. Mokykloje mokslo mretai dalijarni i du pusmedius, kurie baigiami viesais atsisk:aityrrais.
43. Mokykloje rnokiniq ;Z:inios, gebejimai ir igfrdZiai verlinami 10 balq sistema.
44. Pasibaigus mokslo rtetams, atsiZvelgiant i gaut4programll finansar,'im4, mokiniams gali

buti sillomos kDrybinds. kelionir.l stovyklos, plenerai bei kitos vasaros uZimturno programios.
45. Mokyklos baigiamiejri egzaminq organizavimo tvark4 nustato mokyklos direktorius;.
46. Mokinys gali blti p;rsalintas i5 mokyklos Svietimo istatymo nusta.ty'ta tvarka, jeigu jrs

nevykdo sutartimi prisiimtq isipareigojimq arba jo elgesys kelia reali4 ir akivaizdLlq gresmq

mokyklos bendruomends nariq saugumui.

IV. MOK\||'KLOS BENDRUOMENES NARIU TEISEiS IR PARI'IGOS

47. Mokiniai turi teisq:
47.1. rinktis mokyklos s;ir,rlomas ugdymo programas ir mokytis pagaLl savo gebejimtts tr

poreikius;
47.2. d,alyvauti svarstant ugdymo proceso organizavtmo klausirnus ir mokyklos savivaldos

instir:ucijq veikloje Siuose nuostatuose nustatyta tvarka gauti informacij4 apie save bei dal;rvauti, kar

svarstomas jq elgesys;
47.3. iminties, sqZines, rr:ligijos, LodLio laisvq;
47.4. puoseleti savo kalb4 kultur4 paprodius bei tradicijas;
47.5. tureti higienos reil<alavimus atitinkandi4 darbo viet4 ugdytis sveikoje ir saugioje

aplirLkoje, 1poilsl ir laisvalaiki, a.titinkantl jq amZiq ir sveikat4
47.6. nemokamai gauti informacij4 apie mokyklos sillomas neformaliojo Svt,etimo

programas, mokyrnosi fo mas;
47 .7 . lstatymq nurstatyta tvarka ginti savo teises ir teisetus interesus;
47.8. burtis I vaikq ir .jaunimo organizacljas, kuriq veikla s4lygoja dorovinE, pilietinq.

kulttirinE, fizinqbei socia.linq brand4 lavinti saviugd4ir savirai5k4 meniniuose kolektyvlrose;
47.9.burtis i vaikq ir.jaunimo organizacljas, kuriq veikla s4lygoja dorovinq. pilietinq.

kultririnE, fizinq bei socialinE brand4 lavintis saviugdos ir saviraiSkos trlreliuose, dall'r' 'autt

visuomenes gyvenime, taikiuosr,: susirinkimuose, kuriq veikla neprieStarauja l,ietuvos Resputrlil<os

lstatlgmams.
48.  Mokin iq pare igos:
48.1. mokytis ir igyti prakankamai Ziniq ir patirlies tam, kad teisingai pasirinktq tolesni.

mokymosi ar profesines rreiklos 1<eli4 bDtq pasiruoSE savarankiSkam gyvenimui;

48.2. lankyti mokykl4 stropiai ir s4Ziningai atlikti uZduotis. gerbti mokytojus ir liiturs

bendruomenes narius, vykdyti teisetus jq nurodymus;
48.3. saugoti ir tausoti nlokyklos turt4ir inventoriq;
48.4. laikytis Zmoniq berrLdrabflvio ir visuotinar prrpaLintq bendraZmogiSkqlq elgesrio normli.

moksleiviq elgesio ir mokyklos vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq.
49. 

'fevq (ar vaiko globeiQ teises:
49.1. reikalauti, kad jq vaikui butq teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ugdl'mas;

49.2. dalyvauti nustatant ugdymo turini, metodus, verlinimo formas ar pan.;

49.3. gauti informacij4apie savo vaiko mokym4si, elgesi, ugdymosi s4lygas;
49.4. dalyvauti mokyklos; savivaldoj e.
50. Tevq (ar vail<o globr:1r1) pareigos:
50.1. pasitikejim,c, atvirumo ir reiklumo dvasia ugdyti darb5tq, iniciatyvq vaik4 gebanti

savarankiSkai veikti ir priisiimti ratsakomybq;
50.2. sudaryti vaikui s;'veikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi s4lygas. uZtikrinti

punlltualq ir reguliarq mokyklosr lankym4
50.3. bendrauti su mokyklos pedagogais ir vadovais, dalyvauti sprendiiiant vaiko ugdlrr.nosr

k laus imus,
50.4. kontroliuoti ir kgreguoti vaiko elgesi, apsaugoti vaik4 nuo smurto, prlevartos Ir

iSnaudoiimol



50.5. moketi nustatyto dydZio uZmokesti uZ moks14mokykloje;
50.6. padeti vaikui pasirinkti ugdymosi krypti ir form4 bei pasirengti u2,si6mimams:
50.7. atlyginti mokyklai vaiko padaryt4 Zal4 istatymq nustatyta tvarka;
50.8. vykdyti kitus sutarl.inius isipareigojimus.
51. Mokytojq teisies:
51.1. rengti ir sriDlyti jgyvendinti savo parengtas individualias programas, projel,rtr"rs.

pasirinkti pedagogines veiklos b,[dus ir folmas,
5L2. ne maZiau haip 5 clienas per metus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
51.3. tobulinti srivo kvrllifikacij4 persikvalifikuoti, bfti atestuoti ir igyti kvalifikacinq

kategor'ij4 Svietimo ir mokslo nrinistro nustatyta tvarka ir gauti kvalifikacinq kategorij4 atitin.kantl

atlyginim4
51.4. dirbti savirtarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasiSkai ir fiziSkai sauLg.io.ie

aplinkoje, tureti higienos reikala'izimus atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo 'viet4;

51.5. dalyvauti sitvivaldc,rje;
51.6. burtis I visuomenines ir profesines organizacijas, saviSvietos, kultr:rines grupes.

dalylcinius ir metodinius btirelius, aktyviai dalyvauti jq veikloje;
51.7 . nustaty'ta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo prie'rnouems rengti ir'

l<vali  f i  kaci j  ai tobu I int i  ;
51.8. atostogauti vasar,e ir naudotis Lietuvos Respublikos istaLtymq nurnatyl.omts

leng'731o*it"
51.9. vertinti mokyklos vadovq ir kolegq vadybinq ir pedagoginE veikl4 pagal Liettrvos

Respublikos Vyriausybds, Svictimo ir rnokslo ministerijos ir Klaipedos miesto savival<l;rbes

instit.ucij q tei ses aktq suteikt4 kr:rmpetencrj E.
52. Mokytojq pareigos:
52.1. uLtlkrinti ugdomq rr:rokiniq saugum% ger4ugdymo kokybE:
52.2.ugdyti tvirtas mokiniq doroves, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas. laiduoti.irl

asmenybes galiq pletotq;
52.3. laikytis mohytojo c,tikos nomlq ir mokyklos vidaus tvarkos taisykliq;

52.4. tobulinti savo kvalilikacrj4 dalyvauti mokyt<4q tarybos posedZiuorse;

52.5. suteikti pagralb4 mpkiniams, turintiems ugcllymosi sunkumq ir specialiqiq ugd;'rnosi

poreLkiq, pagal moksleir,'iq siek:ius ir galimybes individuahzuoti ugdymo turini, laiduo;ant gerus

ugdyrnosi rezultatus,
52.6. palaikyti glaudZius santykius su kitq

srity-ie bei rengiant bendrus, tracliciniais tapusius ir
mokiniq mokymosi pasiekimus;

52.7.nuolat informuoti rtevus (globejus, rflpintojus) apie jq vaikq ug;dymosi poreiktLr-Ls ir

pasiekimus;
52.8. fbrmuoti mokiniq sveikos gyvensenos, civilinds saugos, saugc,s darbe bei buityje

igtd:Zius;
52.9. pasiruosti uZsiemimams ir renginiams, siekti, kad kiekvienas

[<onc ertinej e veikloj e indi viduali ai arba kol ektyviniuose pasirodymuo se ;
52.10. analtzuott savo pedagoginQ veikl4 vertinti ugdymo rezultatus

mokinius, jq tevus (globejus, rlprintojus), kolegas ir vadovus;
52.11. bendradarbiauti r,;u kolegomis, abipusiu susitarimu mokyis vienam i5 kito;

52.1'2. padeti mokinima,s tenkinti jq savirai5kos ir saviugdos poreikiuLs, pletoti l.:ultlrinius

interesus, daryti poveiki r;ociohuL.lturinei mokyklos aplinkzLi'

53. Mokyklos direktoriaus pavaduotojo, bibliotr:kos, raStines vedejo ir kitq clarbuLoto.ir"l

teises, pareigos ir atsakornybe yra nustatyta Siq darbuotojr4 pareigybiq apra5ymuose. kuriuos tvil'tina

mokyklos direktorius. ir rnokyklos vidaus tvarkos taisyklese.

mokymo istaigq mokytojars metodinds veiklos

naujus, kulturinius projektus, neSali5kai vertitrti

moksleivis daly'vrautr-1

i r  su  ja is  sLrpaZ ind in t i

V. SAVIVALD,A
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54. Mokyklos taryba aukSdiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti

mokiniams,.iq tevams ir mokytojams.
55. 3 tevus i moliyklos taryb4renka visuotinis tevq susirinkimas, 3 moky'tojus mokyojtl

tarytta,3 mokinius - mokiniai (po vien4 i5 kiekvieno skyriaus).
56. Penkiolikos asmenq trlryba renkama dvejiems metams.
57. N4okyklos tarybos pir:'minink4 slaptu balsavimu renka tarybos nariai.
58. Mokyklos tarlrbos posedZiuose stebetojq teisernis gali dalyvauti, taip pat paai5kinimus ar

informacij4 tarybai pateikti mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojaLi. vietos savivaldos
instir:ucijq atstovai. net jei jie n,era i5rinkti i mokyklos tarybar. Mokyklos direktorius nega|. btrti
tarytros pinninrnku.

59. Mokyklos tarlrbos pir:mininkas slaptu balsavimu renkamas pirmame tarybos prosedy-ie

60. Mokyklos taryba dilba vadovaudamasi nuostatais, kuriuos, jos aprobuol.us, tvirtina
mokyklos direktorius.

61. Posedis yra teisdtas.. jeigu jarne dalyvaqa2l: i  visr4 mokyklos tarybos nariq. Nutarimai
pninrami dalyvaujandiqiq bals;q dauguma. Mokyklos tarybos nutarimus., kurie prieStaLrauja

mokyklos veiklqreglamentuojarrtiems dokumentams, mokyklos direktorius prarlo svarstl'ti i5 naujo.
62' Llz savo veilil4 molliyklos taryba atsiskaito jE rinkusiems mokl''klos bendruomenes

narratms.
63. Mokyklot 1np1ba:
63. 1 . nustato mokyklos veiklos perspektyvas, aprobuoja rnokyklos veiklos progt:am4.

nuostatus, vidaus darbo t.,rarkos taisykles;
63.2. mokytojq tarybos teikimu sprendZia moksleiviq Salinimo i5 mokyhlos klausimus;

63.3. inicijuoja mokyklos; bendruornenes ir visuomends bendradarbiavim4, skiriil atstovus I
mok'ytojq atestacijos konLisijq irvieSo konkurso laisvai direktoriaus vietai uZimti komisij4;

63.4. nustato uZrnokesdiio dydi, sprendZia klausimus del atleidim,c nuo uZmokr:sdio.
nevilSydama Klaipedos miesto savivaldl.bes tarybos suterktos kompetencijos;

63.5. vertina mollyklos ',,adovt1 veikl4 pareiSkia nuomonQ jiems atestuojantis atestacijos

nuostatuose nllstatyta tvzLrka ir budu;
63. 6. inicr.;r,roj a mokyklos bendruomends ir visuomenes bendradarbiavirn4
63.7 . aprobuoja metinE raLokyklos pajamq ir i5laidq s4mat4
63.8. gali sustabdyti kitr,r rnokyklos savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4 l.ol .iL1

teisingum4 ir teisdtum4 ii;tirs kornpetentingos institucijos;
63.9. r,ykdo kjtaisr teisds raktq jos kompetencijai priskirtas funkcijas.
64. Mokykloje nuolat veikia mokytojq taryba - nuolat veikianti savivaldos institucija

mokytojq profesiniams bei bendlriesiems ugdymo klausimams sprqsti. J4 sudar,c mokyklos vaclovat.

moky'tojai ir kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys
65. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojq tarybos sekretoriq :renka

mokytoj q tarybos nariai.
66. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir

baigrLantis pusmediui. Prireikus gali buti su5auktas neeilinis mokytojq
gali bhti kvir:diami ir kitq savivaldos inst;itucijtl atstovai.

67. Posedis yra teiseta:;, jei jame dalyvauja 213 tarybos

baigiantis mokslo metams.
tarybos posedis. { posedZir,rs

nar i r -1 .  Nutar imai  Pr i i r t ta t l r
daly'vauj andiq nariq balstl daugu rna.

68. Mokytojq taryba:
68.1. aptaria pralitinius Svietimo programq igyvendinimo klausimus. svarsto moksleivir"l

ugdl'mo rezultatus, pedaSlogines veiltlos tobulinimo budur;;

68.2. diskutuoja clel mokyklos veihlos programos, aptaria ugdymo planq, ugdymo proS,ramLI

igyvendinimo klausimus :
68.3. priima spreldimus mokyklos tarybai kitq teises aktrl deleguotais klausimair;.

69. 1\4okyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine taryba'

70. lVletodine taryba, k;ui4 sudaro direktorius, pavaduotojai ugdymui, dalykq metodinitl

b[reliq pirrnininkai ir rnokyto-iai, turirrtys metodines 'veiklos patirties, veikia pagal mokyklos
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direk.toriaus patvirtintq metodines tarybos darbo reglament4.
71. Mokykloje 65ali veikti ir kitos mokiniq, mokytojq ar mokir:Liq tevll savivaldos

instituciios.

VT. VALDYMAS

72. Mokyklai vadovauja direktorius. Jis skiriarnas vadovaujantis Lietuvos Respulrlikos

istatlrmq nustatyta tvarlka, paqal Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytus kvalifikacinius

reika'lavimus pretendentams ir vi eSo konkurso or ganizav itno tvarka.
73. Vykdydamas isavo furnkcijas direktorius vadovaujasi istatymq nustaty'ta tvarka patvirtinttr

jo pa.reigybes apra5ymu brei Siais nuostatais.
74.  Di rektor ius:
74.1. rengia mokyklos strategini plan4 vadovauja

telkira mokyklos bendruomenq jai igyvendinti;

metinds veiklos prrlgramos kUrimui bei

74.2. allkina mol,:yklos bendruomenes nariams valstybinE
visuotiniq mokyklos ben<lruometrds susirinkimq, tarybos posedZiq

bei regioninq Svietimo politik4
metu ar, bendruomends nariams

p ageidauj ant, ab ipusi Skai suderirrrLtu laiku "
74.3. uittkrina m,rkyklai keliamq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 u:Ztikrina jq dermq sr-r

valstybine ir savivaldybes progri'rmomis;
74.4. organizuoja moky.k.los struktlrq veiklos planavim4 planq, programq tvarkara5cir-l

patvi.rtinim4 vykdo jq pr.ieZi[r4;
74.5. rrJpinasi intelektrr:Laliniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais;
74.6. palalko ry5ius su Vaikq teisiq apsaugos tarnyba, remdjais, I ' ietos bendruornene,

kuria ugdymui palanki4 srociokultfiring aplink4
74.7. sud,aro met.inp mo.kyklos pajamq ir iSlaidq s4mat4 ir teikia j4 mokyklos tarybai

aprobuoti;
74.8. konsultuoja darbr-r,rtojus ir pedagogus Lietuvos Respublikos istatymq, Vyriaursybes

nutarimq, Svietimo ir mokslo nrinisterijos teises aktq, bendrqjq programq igy'vendinimo, vadybos.

5vie1.imo i.staigos vidinig vert inimo, veiklos tobulinimo programq rengimo. jq lgyvendinimo ir

kitairs klar-rsirnais;
7 4.9. stebi, analizuoja ir vertina ugdymo proces4 ir tikslq pasiekim4;

74.10. vert ina mokyklor; darbuotojq ir pedagogq praktinq veikl4 Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymo ir atestavimo nuostatq nustatyta tvarka;
74.11. t ir ia pi l iei i iq ir nrokyklos bendruomenes nariq pra5ymus, pareiSkimus ir skurndus

Ista igos ve ik los k laus imais:
74.12. kaupia informaclLj4 apie mokyklos blklg ir pokydius, ren6;ia Svietimo bUkles

raportus pagal Svietimo ir m,rkslo ministro patvirtirrt4 form4 teikia jas Klaipedos miesto

savivaldybes adminis11z6,ijos Socialinio clepartamento Svietimo skyriui bei pristato bendruomenei;

74.I3. atstovauja arba igalioja atstovauti mokyklai kitus valstybines'valdZios ir valdyn-ro.

savi ' , ,aldybes insti tuci jose, teis;muose, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su Salies ir

uZsi,enio veiklos parlneriais;
74.14. kontrol iusja, karl laiku ir teisingai bltq atsiskaityta su biudZeto, valstybinio

soci alinio draudimo istaigomis. kreditoriais;
74.15. Darbo koclekso nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutarlis, skiria ir atleidZia

mokytojus, kitus ugdymo procc)se dalyvaujandius asmenis bei aptarnaujanti personal4 tvirtina jL1

pu..igytiq apraSymus, pareiginius atlyginimus, valandinius tarifinius atJlygius, premtjar,'imo

rqtyt#, priedus ir priemokas (koeficientus) prie darbo uZmokesdio. i5mok-as, darbdavio vardr-t

pasilaSo kolektyvinq suti lr t i :
74.16. tvirtina darbuotojq suvestinius darbo laiko apskaitos ZiniaraSdius;:

74.11. uZtikrina darbi.rotojams palankias darbo s4lygas, remia jt i  iniciatyvas'

konl.roliuoja saugos dalbe, pri,;Sgiisrinds saugos, turto apsaugos, aplinkos apsaugos reikalavimr-1

vykdym4
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14.18. kontroliuoja savo isakymq, nurodymq vykdym4;
74.I9. rlpinasi palankaus ugdymui ir darbui mikroklimato klrimu, pucrseleja demokralinius

mok'yklos bendruomenes; santyk ius,
74.20. uZtikrina tinkam4 ugdymo proceso vyksm4 ugdymo turinio kait4 diegia naujoves.

atliel<a tyrimus, turindius itakos rnokyklos veiklos efektyvumui;
74.2I. skiria vadybinesr funkcijas pavaduotojam.s, sudaro galimybes jiems savaranliiSkar

dirbti, organizuoj a re guli artl atsi skaitym4 uZ nuveikt q darb4
74.22. organizuc,ja mol.lyklos darbuotojq pareiginiq instrukcijq, videLus tvarkos tais;yklitl

rengim4 organizuoja jq prrojekttl svarstym4 ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti;
74.23. kartu su rnokyklos taryba nustato mokinitl ir darbuotojq skatinimo sistem4.
74.24. kontroliuoja. karl mokykloje nebltq vartojami alkoholiniai gerimai, narkotines ir

psichotropines medZiagc,s; skatrLna sveik4 gyvensen% nusikaltimo prevencij4 palaiko ry5ius stt

Vaiko teisiq apsaugos tarnyba, prJletoja rySius su moksleiviqtevais (globejais, rupintojais).

75. Mokyklos direktoriaurs pavaduotojas ugdymui:
T5.L organizuoja ugdynnLo plano, neformaliojo ugdymo programq vykdym4 uZsiernimtl

tvark.ara5diq sudarym4;
7 5 .2. v adovauj a priskirtqL (kuruoj amq) pro gramq igyvendinimui ;
75.3. teikia pagalb4mokvtojams, pagal savo kompetencrj4priZifri, kaip vykdomi n-rokyklos

veikil4 re glamentuoj antys dokunr entai,
7 5 .4 . pagal savo kompetencij 4 stebi ugdymo procese ir vertina ugdymo rezultatus;

75.5. skatina mokyojus tobulinti kvalifikacrj4 dalykiSkai bendradarbiauti ir atestuotis;

75.6.tvarko mokiniq ir uL:Zmokesdio uZ ugdym4 mokejimo apskait4;
75.7. vykdo mokiniq teis;es paZeidimq prevencij4 informuoja suintere:suotas institucijas rr

istat-gmq nurnatyta tvarka. taiko poveikio priemones;
75.8. vykdo kitas pareig;,'bes apra5yme priskirtas funkcijas, atsiZvelgiant i kuravimo sritis.

76. Direktoriaus pavaduotoias fikio reikalams:
76.1. rfipinasi mokyklos materialiniais ir informaciniais i5tekliais, patalpq paruo5imu darbui"

sanitarqa ir higiena;
7 6 .2 . or ganrzr)o J a aptarniiuj and i o pers onal o darb 4;
76.3. rlpinasi mokyklos pastato, teritorijos, inventoriaus ir mokyrno priemonill apsauga;

76.4. vykdo kitas pareiglrbes apraSyme numatytas funkcijas.

VII. DARBUOTCIJQ PRIEMIMAS I DARB,{ IR DARBO APMOKEJIMAS

77. Mokykloje darbo si,Lntykiai reglamentuojami Lietuvos Respubli.kos darbo korlekso

nustatyta tvarka.
78. Darbdavio atrstovo tl]unkcijas mokykloje vykdo direktorius Darbo kodekso nustatyta

tvarha: priima 1 darb4 ir atleid:Zia i5 jo direktoriaus pavaduotojus, pedagogini ir kit4 personai4.

pasila5o pats arba lgaliojrl kit4 as;meni pasiraiyti darbo sutartis.
79. Konkurencijos s4lyp;,cmis pedagogai ir kiti darbuotojai gali b[ti priimami konkr"rrso

budu. Konkurso s4lygas bei reik'irlavimus pretendentams tvirtina direktorius.
80. Darbo apmgkejimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes

nutarimai, Svietimo ir mokslo ministerijos ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos teisds aktai.

VIII. ISSILAVIiNIMO, KVALIFIKACIJOS, PASIEKIMV PAZYMEJIMU
ISDAVIMAS

81. Mokiniams, b,aigusieims pagrindinio ugdyno program4, iSduodamas Svietimo ir mokslo

mini sterij os nustatyto pavyzdLitt paZymej imas.

IX. MOKYKLOS RYSIAI
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82. Mokykla savaranki5kai palaiko ry5ius ir bendradarbiauja su Lietuvos dailes akaden-rr.1a,

Klaipedos universitetu, kitomis rivietimo, kulturos istaigomis bei su juridiniairs ir fiziniais Salies rr

uZsienio asmenimis, sursijusiais; su jos veikla, sveikatos, kultlros, teisdseLugos institucijomis,
Pedagogq Svietimo ir kul.[uros cc:nttu.

83. Mokykla istatymq numatyta tvarka kaip juridinis asmuo gali stoti i respublikines ber

tarptautines organizacijas, asocii:rcijas bei dalyvauti jq veikloje.
84. Mokykla, sF,rQsdarn,a ugdymo proceso tobulinimo klausimus, rengia ivairiapuses

veiklos programas ir jas igyvendliina, pasiraSo sutartis pagal savo kompetencij4.

X. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

85. Mokykla vykdo Svir;:timo stebesen4 pagal Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus

Svietimo stebesenos rodiklius ir nustatytEtvark4 vykdo direktoriaus inicijuotilvidaus audit4.

86. Mokyklos veikl4 .u,adovaudamosi Lietuvos Respublikos VyriaLusybes patvirtintais

Valstybines Svietimo prieZilros nuostatais ar Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, priZihri

Klaipedos miesto savivaldybes institucijos ir Valstybine Svietimo prieZirlros teLrnyba ar Svietirno ir

mokrslo ministerija.
87. Mokyklos finansines veiklos kontrolq vykdo igaliotos Valstybes kontrolds ir Klaipedos

miesto savivaldybes institucijos.

xI. TURTAS, LESU sa.r,UNlAI IR JU NAIJDOJTMAS

88. Mokykla patikejimcr teise valdo, naudojasi ir [statymq nustatyta tvarka disponuoja

prisk.irtu Zemes sklypu ir pastatuL, finansiniais i5tekliais, inventoriumi bei mok'1mo priemonerLis.

89. Mokykla yrll autorLomiSka Dkine-frnansind institucija, iSlaikorna iS savivaldybes

biudZeto pagal asi gnavimLq valdl'toj o patvirtint4 sEmat4.
90. Mokykla, istalymq nLustatyta tvarka lgijusi ir isiregistravusi paramo,s gavejo statuszL gali

blti paramos gaveja.
9i. Mokykla pa al Klaipedos miesto savivaldybes tarybos priskirt4 kornpetencij4 nustato ir

suderinusi su Savivald bes adrninistracijos Socialinio departamento Svietirno skyriumi tvirtina

etatu.s bei pagal Vyriausybes ir Svietimo ir mokslo ministro patvirtintras schemas nustato

pagrindinius darbuotojq atlygiusr,
92. Mokyklos mokytojaLms

atlyp;inimo gali buti mokami priedai
mokslo ministerij os nustatyta tvaLrka.

ir vadovams bei kitiems darbuotojanls prie pagrir:Ldinro

ir priemokos Lietuvos Respublikos Vyriausybds ir Svietimo rr

teikti Svietimo vieS4sias paslaugas ir tureti specialiqjq
Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miestcr

93. Mokykla gali atly6lintinai
programq leSq, kurios naudoiamos
savi'',raldybes tarybos nustatyta trrarka.

94. Mokykla gali turdtii savo fond4 kurio sudarymo Saltiniai

organtzacljq ir imoniq ina5ai, piljarnos i5 paties fondo veiklos. uZsienio
piliediq, taip pat tarptautiniq organizacijq aukojamos leSos ir materialines

95. Mokyklos filansines operacijos ir buhalterine apskaita ir

yra savanori5ki asrnenq.
valst;rbiq organizacij Ll bei
vertybes.
atsiskaitomybd vykdoma

istat'ymq nustatyta tvarka.

XI I .  ATSAKOMYBE

96. Mokykla atsako uZ riivietimo kokybE, o jos vadovai - uZ Svietimo ir mokslo ministro

isak.ymq, Klaipedos miLesto savivaldybes institucijq priimtq norminiq dokumentq vykdymE,

,Ztiioitri, kad nebltq vlrkdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai su vaiku, galintys

pakenkti jo gyvybei, sveikatai, rrormaliai asmenybds brandai'

97. Mokyklos direktorius atsako uZ vis4mokyklos veikl4ir jos rezultatus'
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98. Mokyklos vaclovams ir kitiems darbuotojams. paZeidusiems darbo drausmq. Lietr"rvos

Respublikos istatymq nustatyta t',zarka gati b[ti skiriamos drausmines nuobaudo,s.

XIII. ]:{UOSTATU TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR
PAPILDYMAS

99. Mokyklos nurostatai keidiami ir papildomi mokyklos vadovybes, rnokyklos tarybos ar

Klaipedos miesto savivaldybes institucijq iniciatyva. Nuostatq pakeitimus ar papildymus tvirtina
Klaipedos miesto savivalCybes taryba ar jos igaliota institucija.

XIV. DOIKUMENTU VALDYMAS IR SAUGOJIMI'S

100. Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 reglamentuoja Lietuvos Resputrlikos
archl/vU istatymas, RaStvr:dybos taisykles, patvirtintos Lietuvos archyvq departamento prie Lietuvos

Respublikos Vyriausybds genelalinio direktoriaus isakymu, Dokumentq rengimo ir iforminin-ro
taisykles, patvirtintos Lietuvos archyvq departarnento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes
generalinio direktoriaus isakynru, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq rodykle, patvirtirrta

Svietimo ir mokslo minisl.ro isak'izmu.

XVI. MOKYKLOS REGISTRAVIMAS

101. Mokykla reg.istruojarna Juridiniq asmenq registre Civilinio kodekso ir Juridinir4 asmenU

registro nuostatq, patvirtintq Lie:tuvos Respublikos Vyriausybds nutarimu, nustatyta tvarka.

}NII. IVIIOKYKLOS PABAIGA IR PERTVARKYNIAS

102. Mokykla reorgani;r,uojama ir likviduojama at pertvarkoma Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos ar .ios inst.ituciiq iniciatyva, vadovaujantis Lietuvos R,:spublikos civilir-riu

kocleksu Lietuvos Respublikos 5'rietimo istatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes patvirtintais

Mokyklq steigimo, reorg.,anizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijais.
103. Apie blsim4 reorgimizavim4 pertvarkym4 ar likvidavim4 mokyhlos bendruomenes

naria.i informuojami raSlu Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme numatyta tvarka. Klaipedos

miesto savivaldybes instituciios uZtikrina, kad butq lvykdyti visi mokyklos sutartiniai

isipareigoj imai mokiniarns.

XVII. NUOSTATU IFORMINIMAS

104. Nuostatai lleidiam.rL ir papildomi laikantis istatymq ir kitq teises aktq rengimo

reko.mendacr.lq ir Dokumentq renLgimo ir iforminimo taisykliq reikalavimq.
105. Tvirtinti Klraipedos miesto savivaldybes institucijoms nuostatai ar jq pakeitimai tr

papilldymai teikiami sud,:rinus su mokyklos taryba bei iforminti vadovaujantjis Svietimo ir mokslo

ministro patvirtintais Reiikalavirnais valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq nuostatams.

SUDERINTA
Mokyklos tarybos

protokoliniu nutarimu
(protlokolas Nr.

posedil io



K:LAIP,EDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMITNISTRACIJOS DIREKIIORIUS

ISAKYMAS
DrlL KL,A,IPEDOS ADOMO BRAKO nnU,ns MoKyKLos NUOSTATU PAKEITIMO

2008 m. rugpj[dio 28 d. Nr. ADt-l645
Klaipeda

Vadovaudamasis .Lietuvors Respublikos vietos savivaldos istatymo 1i straipsnio 2 dalimi,
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2004 m. lapkridio 25 d. sprenditno Nr. 1..418 ,,Del
Klaitrredos miesto savivarldybes tarybos 2004 m. balandZio i!.2 d. sprendirnLo Nr. 1.-16l ,,Ddl
savivaldybes institucijq funkcijq Svietimo srityje pavedimo vyl<dyti administracijos direktoriui ir
igalicrjimo vykdyti dal[ savivaldybes Svietimo istaigq steigejo fimkcijq" papild.ymo* Z.I.l punktu,
Klaipredos miesto savivaldybds mero 2008 m. rugpjDdio 11 ,C. potvarkio Nr. M2-85 ,,Del A.
KaZdailevidiaus kasmetiniq atostogrl" 2 punktu:

1. K e i d i u Klaipedos Adomo Brako dailes mokyklos nuostatq, pa.tvirtintq Klaipedos
miesl.o savivaldybes administraci.ios direktoriaus 2006 m. vasario 1 d. [sakymu Nfr. AD1-203:

1.1. 8 punkt4 ir iSdestau ji" taip:
,,8. Mokyklos buveine: ParyZiaus Komunos g.12, LT-91152 Klaipdda.,.
1.2.56 punkt4ir i5destau.jI taip:
,,56. Devyniq asmenq tarybarenkama dvejiems metams.o'
2.Ig a I i o j u Violet4 B,eresnevidieng, Adomo Brako dailes mokyklos direktorg, nuostatq

pakeitimus iregistruoti Juridiniq asmenq registre.

Savir,'aldybes administracijos direktoriaus pavad
pavacluoj antis Savivaldybds admirristracij os direk Viadeslav Karmanov

A. Andra5tniene. tel. 39 61 43
2008-08-26
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