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KLAIPIIDOS M]IESTO SAVIVALDYBES
ADM]I]VSTRACIJOS DIREKTORIUS

DE L KLArpnu o s,,pl,JfiRro"$ffi?*n s vrorvK,,os NLIosrATv
PATVIRT]INIMO IR IGALIOJIMU SUTEIKIMO

2007 n. rugpjfldio - d. Nr. ADl- *s 'r' I
Klaipeda

Vadovaudamasis Lietuvosr Respublikos vietos savivaldos istatymo (hin.,1994. Nr. 55-1049;
2000, Nr.91-2832;2001,Nr.85.-2969,2002, Nr.  127-5749,2003, Nr.  17-704,2004, Nr.4-33) 11
straitrrsnio 2 dalimr, Klaipedos nn:iesto savivaldybes tarybos 2004 m.lapkridio 2)5 d. sprendimo Nr.
1-418,,Del Klaipedos nniesto savivaldybes tarybos 2004m. balandZio 22 d. sprendimo Nr. 1-161

,,Del savivaldybes institurcijq funlccijq Svietimo srityje pavedimo vykdyi adminiLstracijos direktoriui
ir igaliojimo vykdyti dal[ savivaldybes Svietimo istaigq steigejo funkcijr1" papildymo* 2.1.1
papurnkdiu:

1. Tv irt inu Klaipedos,,Paj[rio"pagrindines mokyklos nuostatus (pridedama).
2. Igalioju Piotr4 Graidajenko, ,,Paj[rio" pagrindines mokyklos direktoritS pasira5yti

nu<ls1;atus ir teikti juos [registruoti. Juridinirl asmenU registre.
3. PripaZistu netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes administracijos

direktoriaus 2006 m. sausio 9 d. [sakym4Nr. ADl-35 ,,Del Klaipedos ,,Pajiirio" vidurines mokyklos
nuoslntq patvirtinimo".

S a,rirraldybes adminisfracij os Alovzas KaZdailevidius

Au&'one Andra5fniene, tel. 39 6]l
20i07-08-30
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Kanceliariia

Klaiperdos 26-oji vidurine mokyktraL;
3.2.Klaipedos miesto valdybos 1993 m'

miesto savivaldybd:s administracij os
2007 m. rugpjudio d.

muNr. ADl- {' 'il

KLAIPEDOS ,.,P PAGRINDINES MOKYKLOS
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1 . lstaigos pavadinimas : Kllaipedos,,Paj[rio" pagrindine mokykla.

2. Sutrumpintas pavadinimas: ,,Paj[rio';pagrindine mokykla (toliau nuosteLtuose - mokykla)'

3. Mokyklos isteigimas ir veiklos tEstinumas:

:.t. fhipedos m[sto Darbo Zmoniq deputatqtarybos Vykdomojo komiteto 1985 m. isteigta

rugpjfldio 18 d. potvarkiuNr. 4I4 lstaigai suteiktas

,,Pajfu io" pavadinimas;
:.j. naipedos miesto saviLvaldybes tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-I09

mokyllai pakeislas pavadinimas ir ji vadinama Klaipedos ,,Paj[rio" pagrindine m.okykla.
- 

4. Mokyklos veiklospradLia- 1985 m' rugsejo I d'

S. Vtot<yt<ta savo u.it 14 1,ra [registruu.ni Juridiniq asmenu registre Civilinio kodekso ir

Juridinirl asmenq registro nuostatq nustatyta tvarka'
O. lrtot<yt<tu"ytu vie5asis jruridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybes biudZetine istaiga,

turintis zmtspaud4 ,., ,uuo pavadirrimu, i5laidq s4mat4 atsiskaitom4j4 bei kitas s4skaitas Lietuvos

Respublikos regiitruotuose bankuose, [statymq nustatyta tvarka galintis igyti paramos gavejo

statusil ir gauti Param4.-'1. 
fvforytlos grupe - bendrojo lavinimo mokykla, tipas - pagrindine mokyftln.

E. Mokyklos buveine - LauLkininkq g.28,LT-95145 Klaipeda'

9. Mokymo kalba - rustl.
tO. Vot<ytlos steigeja - K.laipedos miesto savivaldybds taryba, kodas 188691433, Lieprl g.

1 1, L!f-91502 KlaiPeda.
11. Mokymo formos: dienine, eksternas, mobili, savaranki5kas mokymas, mokymas

namu0se.
12. Pagrindine veiklos sritis - Svietimas.
t:. eagdnaine veiklos ru5is - bendrasis pagrindinis mokymas, kodas 80.21.10.

14. Kitos veiklos r[SYs:
14.1. pradinis mokymas, kodas 80.10.30;
I4.2. papildomas mokynaa.s, kodas 80.42.40;
14.3. mokyklq uZkandiniq, valgyklq ir virtuvitl veikla, kodas 55.51.20;

1,4.4. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosavybds ar kita teise, i5nuomojimas, kodas

70.20.
15. Licencijuojam4 arbaL kit4 teises aktq nustatyta tvarka vykdom4 veikl4 mokykla gali

vykdyti tik gavusi utitioku-us licencijas arba leidimus Lietuvos Respublikos [statymrl Lietuvos

RespirUtitcos Vyriausybes ar Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

16. Mokykia Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyta

tvarka iSduoda patvirtiLnto turinio bei formos dokumentus, iteisinandius igl'tus mokymosi

pasiel<imus:
16.1 . pradinio issilavinim o pazymdiim4 isejus pradinio ugdymo progranlQ;

16.2. pagrindinio ilsilavinimo paZymejim4 iSejus pagrindinio ugdymo program4;
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16.3. mokymosi trrasiekimqL paZymejim% isejus pradinio, pagrindinio u1;dymo programos

dali (n:Lodulf ar speciali4j 4 progrant4.
t'2. ivtot<yt4a ruuo u.it ta grindLia Vaiko teisiq konvencija, Lieflwos Respublikos

Konstituciia, Lietuvos Respubliko,iS,ri"ti-o ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

""tu.irouii 

'svietimo 
ir nnokslo ministerijos teises aktais, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos

sprendim,ais, Savivaldybe,s administracijos direktoriaus hei Svietimo skyriaus vedejo isakymais ir

Siais nruostatais.

It. MOKYKLOS TIKSLAI' UZUAVTNIAI IR FUNKCIJOTi

18. Mokyklos tikslai:
1g.1. ugdyti savzyanki5k4, laisvei pajegq atsrakingai savo gyvenim4 kurtis gebanti,

visapusi5kai issilavinusl bendrauti ir bendradarbiauti gebant[, pilieti5kai brandr5 atsaking4 tvirto

charakterio, toliau mokytis ir dirbrti pasirengusi kulturi5kai ir ekologi5kai susipratusi klrybing4 ir

darno s si ekti paj e gianti inLformacine s visuomene s Zmo gq;

f g.Z. 
-perteikti 

asimeniui gimtosios kalbos, terutinds ir etnines kultfiros, Siuolaikiniq

visuornends ii gamtos mLokslq pagrindus, Europos ir pasaulio humanistines kurlturos tradicdas ir

vertybes, technologinius praktines veiklos igudZius;
18.3. siekti mokiiriq kompetencijos, kaip Ziniq, gebejimq ir nuostatq visumos, sudarandios

galim;rbes prasmingai veiikti ir moJkytis vis4gyvenim4'
19. MokYklosurZdaviniai:
19.1 . uZtikrinti ugdymo programq vykdym4 atvirum4 vietos bendruornenei, geros kokybes

Svietirn6
i9.2. sudaryti s4lygas mLokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkanti

ugdynr4si;
19.3. garantuoti lygias ugdymosi galimybes skirtingus gebejimus turintiems, [vairios

social ines patirties mokirLiams.
20. MokYkla:
20.1. uLtik.tina pradinio ir: pagrindinio ugdymo programq vykdym4;
20.2. forrnuoja ir igyverrdina ugdymo turini pagal Svietimo ir mokslo ministerijos

patvirtintus bendruoiius ar jos nustatyta tvarka suderintus individualiuosius ugdymo planus ir

,t*dr,rtrr, paiso mokiniq poreikirl [vairoves, derindama ugdymo turini taikydarma ugdymo turinio

diferencij avim4 ir indivicluali zavtrn6
20.3. organizuojaLugdymo proces4nuo rugsejo I d.;
20.4. uLtik,rina mokymo sutarties sudarym4bei sutartq isipareigojimq vykdym4;
20.5. vykdo neformalqji rrrokiniq Svietim6
2.0.6. sudaro higiienines, rnaterialines, pedagogiines, psichologines s4lygas, uZtikrinandias

mokiniq saugumemokykJoje, grieLtai riboja pa5aliniq asmenU patekimq i istaiga;
203. organizuoja specialirjq poreikiq mokiniq ugdymq teikia jiems speciali4jqpedagoginE

pagalltq
20.8. inicijuoja s,ccialinE praram4 socialiai remtiniems mokyklos mokinia:ns;
20.9. sudaro s4lygas mok;rklos bendruomenes nariams dalyvauti Svietimo valdyme, burtis i

[vairiq grupiq (mokiniq, :mokyojq, tevq (iteviq), globejq ar rtrpintojr4) organizacrias, s4jungas;

ZO.lO. viesai skglbia informacij4mokiniams, tevams (iteviams), globejams ar rupintojams,

visuomenei apie mokYkl,cs veiklq
20.fi . atlieka vidini mok'yklos audit6
20.12. organizuoja Laltrryq iprodiq ir nusikalstamumo prevencini darbE draudLia

mokykloje vartoti tabaky alkoho,l[, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas,

prekiauti j omis, platinti iiia tema n elegali4 literatlr4 spaudinius;
20.13. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimus;

Z0.l 4. dalyv aujamokini qr ugdymo pasiekimq ty'rimuose ir tikrinimuose;



j

20.15. dalyvauja miesto, Salies bei tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauja su tevais

([teviais), globejais ar rtipintojais, rnokyklos remdjais, kitomis Svietimo, sveikatos, kulturos, sporto,

mokslo, teisdsaugos institucijomis;
Z0.l 6. kuria mokykl4 kaip mikroraj ono bendruornenes kulturos Zidini.

ITI. MOKINIU PRIEMIM,I\S I MOKYKLA, PEREJIMAS I KITA MOKYKLAIR
PA.SALINIMAS TS UOTYKLOS

2I. Asmenys, prngeidaujantys mokytis mokykloje pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo

programas, priimami kioi!"aor-nniesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, pateikus tvarkoje

nurodl4us dokumentus'
22. pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnauti teritorijoje.

23. Vaikai, gyvenantys mokyklai nepriskirtoje aptarnauti teritorijoje, priimami tuo atveju,

jei mokykloje yra faiwrl vietq, o esant daugiau praSymq rrei galima priimti, pirmiausia priimami:

23.1. na5laidiai ir tevq glotros netekp vaikai;
23.2. I-B klasiq uaiiai, l,ruriq broliai ir seserys pra3ymo pateikimo metu jau mokosi

mokyl,loje;
23.3. I-B klasiq vaikai, kurriq tevai dirba mokyklai priskirtoje aptarnauti teritorijoje;

23.4. mokiniai, palyginus su kitais pretendentais, gyvenantys ardiausiai mokyklos;

23 .5 . v aikai. turintys auk5t'esnius mokymosi pasiekimus'
24. Jei per mokslo metus i mokyklq atvyksta mokinys, gyvenantis jos aptarnavimo

teritorijoje, ir joje nera laiisvq vietq jis priimamas I klasq, i5imties tvarka didinant nustatyt4mokiniq

matsirmatq rtaiii.l ne daugiau kaiip 2,- arba siundiamas i artimiausi4 t4 padi4 pl'ogramQ vykdandi4

mokyltl4.' 
25. UZsienyje mokEsis rnLokinys mokyis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas

priimarrnas bendra tvarka, mokyktrari ivertinus jo mokymosi pasiekimus.
26. UZsienieditl, atvykusiq gyventi arba dirbti i Klaipedos miest4 vaikai, nepilnamediai

uZsien.iediai, gavQ laikinaja apsauge Lietuvos Respublikoje, nelydimi nepilnamediai uZsieniediai,

neatsi:Zvelgi*t i jq burrimo Lieiuvos Respublikos teritorijoje teisetum4 priimami i mokykla

Klaipddos miesto savivalidybes tar:ybos patvirtinta mokiniq priemimo i Klaipedos miesto bendrojo

lavinirno mokyklas bendra tvarka.
27. Asmens prigmimas mokytis [forminamas Mokymo sutartimi:
27.l.mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu bei mokyklos mokiniu,

prade6andiu mokytis pagal auk5tersnio lygmens ugdymo program% sudaroma jo mokymosi pagal t4

ugdynro program4 laikotarPiui;
77.2. abu sutarties egzempliorius pasira5o mokyklos direktorius ir praSymo pateikejas.

Vienas sutarties egzempliorius [teikiamas pra5ym4 pateikusiam asmeniui, sutarti.es kopija segama I
asmerLs by16

27.3.ui,vaik4iki 14 metq sutart[ pasira5o vienas i5 tevq (itevir!, globejq ar rupintojq;

27.4.14-16 mefl1 vaikas sutarti pasira5o tik turedamas vieno i5 tevq ([teviq), globejq ar

rlpintojq ra5ti5k4 sutikim4;^ 
27 5.mokymo sutartis registruojama Mokymo sutardiq registracijos knygoje.
28. Mokiniq paskirstymas i klases (srautus) iforminamas direktoriaus isakymu.
29. Yaikas iki 16 metq negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo Svietimo programas.

30. Mokykla, del objektyrzirl prieZasdiq negalinti uZtikrinti mokiniui, besimokandiam pagal

privalomojo Svietimo programas, psichologines, specialiosios pedagoginds, socialines pedagogines

pagalbos, suderinusi su jo tevilis ([teviais), globejais ar rupintojais, Klaipedos pedagogine

psi=chologine bei Vaikqteisirl apsaugos tamyba, sitlo jam mokyis kitoje mokykloje.' 
31. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo Svietimo programas, jei jo elgesys kelia reali4

ir akivaizdZi4 gresmq mokyklos bendruomenes nariq saugumui, suderinus su Vaikq teisiq apsaugos

tamyl>agali buti pa5alintas i5 mokyklos. Mokyklos vadovas kartu su savivaldybes administracijos

SvietimJ skyriumi, jo tevams (iteviams), globejams ar rflpintojams dalyvaujant, mokin[ perkelia I
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kit4 nrokykl4. Apie m,okinio paSalinim4 ir perkelimq mokykla informuoja savivaldybes

admini stracij os Svietimo skyriq.
32. Mokiniui i5vykus i5 rnokyklos, jo asmens byla lieka mokykloje' Gavus mokyklos,

kurioje mokinys tEsia mirksl4 prasymq mokyklai i5siundiamos pra5omq dokumentq kopijos arba

pateitiama nustatyto pavyzdLio pu,Lyma apie mokymosi rezultatus.
33. Mokinio Lik|our i5vykimas gydytis ir mokytis iforminamas direktoriaus isakymu, jame

nurodernt laikino i5vykimo prieZasti.

IV. MOKYKLOS BENDRUO]MENES NARIU TEISES, PARE,IGOS IR ATSAKOMYBE

34. MokinYs turi teisg:
34.1.nemokamai gauti informacij4 apie veikiandias mokyklas, Svietimo programas,

mokyrnosiformas; .  i  , .  1 t- , , .
34.Z.pagal savo gebejimus ir poreikius mokytis mokykloje, savaranki5k.ai mokytis ir igytt

valstyloinius standartus atitinkanti ii5silavinimq
34.3. sulaukgs 14f metq, savaranki5kai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos)

prograrm4;
34.4. gauti geros hokybes iivietimq
34.5. eksternu laikyti egzaminus, liudijandius, kad tam tikra formaliojo Svietimo programa

ar jos dalis (modulis) [vYlkdYta;" 
34.6.i psichologinE ir speciali4j4 pedagoging, socialinE pedagoginE, informacinE pagalb4

sveikartos prieziura mol.ykioje, irrformacrjq apie savo pasiekimtl vertinim4 ir kit4 su mokymusi

susij ursi4 informacij 6" jq7.i social-ing pagalb4jei tokios pagalbos negali jam suteikti tevai (iL,teviai), globejai ar

rupintojai;
34.8. mokytis savitarpio pagalba pagristoje, psichologi5kai, dvasi5kai iir fizi5kai saugioje

aplinl.oje, tureti higienos reikalavimus atitinkandius mokymosi kruv[ ir darbo viet6

34.9 . Lne5ali5k4 rnokymosi pasiekimq ivertinim4;
34. 10. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
34.11. istatymq rnustatyta tvatka ginti savo teises;

34.12. naudotis l<itq ista1ymq nustatytomis teisemis.
35. MokinYs PriLvalo:
35.l.sudarius mLokymo sutarti laikytis visq jos sqlygq ir mokyklos vidaus tvark4

reglarnentuoj andiq dokurnentq reilcalavimq;
35.2. stropiai mol<ytis, gerlcti mokyojus ir kitus bendruomends narius;

35.3. dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimq patikrinimuose, s@iningai

atlikti skirtas uZduotis;
35.4. mokyis pagal privalomojo Svietimo programas iki 16 metq.

36. Tevai ([teviai), globe.jaLi ar r[pintojai turi teisg;
36.1. nemokamai gauti iinformacij4 apie veikiandias mokyklas, Svietimo programas,

mokymo formas;
36.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo program% form4 mokykl4 ar

kit4 S.'rietimo teikej6
36.3. gauti infornnacij4apie vaiko br:klg, ugdymo ir ugdymosi poreikius, paiangU mokyklos

lankym4ir elgesi;
3 6.4. dalyvauti mokyklos savivaldoj e;
36.5. naudotis kitomis istaLtymq nustatytomis teisemis.
37. Tevai (iteviai), globejai ar rlpintojai privalo:

37.1. sudary.ti vaikui sveikas ir saugias gyvenirno s4lygas, apsaugoti ji nuo smurto,

prievirtos ir i$naudojimo, uZtikrinli, kad jis laiku pasitikrintq sveikatq
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3T.2.bendradarbieruti su nrokyklos vadovais, mokytojais, kitais specialistais, teikiandiais

speciali4jq psicnorogini, ,o.iutitte pedagoginq, speciali4jqpodagoginq pagalb4 sveikatos prieZi[r4

sprendZiant vaiko ugdymo klausimus;. -
37.3. parinkii savo vaikams iki 14 metq dorinio ugdymo (tikybos arba etik.os) programq

37.4. kontroliuoti ir koreg;uoti vaiko elgesi, uziikrinti reguliarq ir punktualq mokyklos

lankym6
37.5. fit]l<nnti vaiko moky'm4si pagalpradinio ir pagrindinio ugdymo programas'

38. MokYtojas turi teisq:
3g.1. siulyti savo individuaLlias programas, pasirinkti pedagogines veiklos bldus ir formas;

3g.2. ne maiiaukaip 5 dienas per rietus dJyvauti kvalifikacijos tobulininno renginiuose;

3g.3. biiti atestuotas ir igyti kvalifikacing kategorij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatl'ta

tvarka;
3g.4. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higierro, ,"^ikulu'uirmus atitinkandi4 ir tinkamai apr[pint4 darbo viet4;

38.5. dalyvauti m.okyklos r;avivaldoje; , r---ri, ) ^:1:^+:-.
3g.6. burtis i mo,kiniq ir .jaunimo 

"organizaciias, 
kurios skatina dorovini tautini pilietini

s4moningum 4 patriiti"o,4 prror"ieja kulturini bei solialinE brand4 padeda tenkinti jq saviugdos ir

savirai5kos Poreikius;
3g.7. naudotis kitomis istatyrnq nustatltomis teisemis.

39. MokYtojas Pri,valo:
39 .l . uLtik'rinti q3domq mokiniq saugum4, ger4 ugdymo kokybE;

1)9.2. ugdyti tvir1as -oiiniq dorines,"pilietines,-tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jq

asmenybds galiq Pletotg;
39.3. laikytis teisies norminiq akttS patvirtintq Mokytojo etikos nonnu iir mokyklos vidaus

tvarkzl nustatanditl dokunnentq;

ugdyrnosi Poreikiq;
39.6. ne5ali5kai
39.7. mokYklos

globejus ar ruPintojus
lankym4ir elges[;

39.8. dallvauti mokiniq

vertirrimo komisijq darbe;

3 9.4. tobulinti kr,'alifikacij 6
39.5. suteikti pa5;alb4 molKiniams'turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumq ir specialiqfq

pasiekimrl patikrinimo, egzarinrl organizavimo, vykdymo ir

rrertinti mokiniq mokymosi pasiekimus;
tarybos ir mokyklos vadovo nustatyta tvarka inforrnuoti ter'us (itevius)'

z,pie j.r vaiko b-uklg, ugdymo ir ugdymosi poreikius, paLang4 mokyklos

39.9. vykdyti kitils istatyntq nustatytas parergas'

40. Klases aukletojas turi teisg:
40.1. dirbti savitarpio p,ngurbu gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fiziskai saugioje

aplinlkoje, tureti higienos..ikulu,rimus atitinkandiqir tinkamai aprupintQdarbo viet6
' '40.2. 

gautilnfonnacij4 apie auklejamos klases mokiniq ugdymosi s4lygas ir jq pasiekimus;

40.3. pasirinkti konstrukb/vius aukle.limo ir bendradarbiavimo bldus ir firrmas;

40.4. naudotis neatlyginiiinai mokyklos rySio priemondmis, teikiant informacij4 tevams

(iteviams). globej ams ar rupintoj ams;
40.5. naudotis kitomis istzrtymq nustatytomis teisemis'

41. Klases aukl€:tojas Privalo:
4 1 . 1 . rtpintis mokinirg asrnenybiniu ir socialiniu ugdymu bei branda, dometis jr1 sveikata ber

saugiu
4l.2.paiinti aukletiniq polinkius, poreikius, interesus, padeti pasirinkti tolesnp mokymosi ar

veiklos sriti;
4f .i. tvarkyi mokinirl ugdymosi rezultatus iteisinandius dokumentus;

4l.4.padeti mokiniams [ormuotis vertybines nuostatas, ugdyti jq pilieti5kum4 gebejim4

vadovautis demokratiniais bendravimo prin<;ipais;
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41.5. informuoti tt)vus ([tevius), globejus ar rupintojus apie jq vaikq ugclymo ir ugdymosi

poreikius, paLang4 mokytrclo s lankym4 ir el ge si;

41.6.suteikti vaii.rui reikiiLm4 pagalb4 pastebdjus, kad jo atZvilgiu taikomas smurtas,

prievarta, seksualinis ar kitokio pobudzio i5naudojimas, ir apie tai informuoti mokyklos vadovus bei

Vaikq teisiq apsaugos tarrrYbq;- 
4l.i.tarpininkauti, sprendZiant individualias aukletiniq problemas;

41.8. vykdl'ti kitasr teises aktq nustatytas pareigas'

42. AtsakomYbe:
42.l.uL -okyklo5 vidaus rtvarkos taisykliq ir: mokinio elgesio nonnU paZeidimus gali b[ti

taik.rnros auklejamojt poveikio priemones, uZ nuolatinius ir piktybinius teisetvarkos paZeidimus,

taip p,at uZ pavojingos (nusikaistamos) veikos padarym4 taikoma [statymq nustatyta civiline,

adminii stracine arba baudiliamoj i al sakomybe ;
42.2.tevai(iteviai), glotejai ar rupintojai, kurie paieidLiavaiko teises, vengia arba nevykdo

pareig,rs aukleti, -otyi, pttln"titi, islaikyti vaikq Liauriai elgiasi su vaiku ar kitaip piktnaudZiauja

su.ro tr:isemis bei pareigomis, atsako istatymq nustatyta tvarka;

az3.jeigi *ofy.o.lui ar ldti istaigos darbuotojai nevykdo savo pareigq arba vykdo jas

netirrkamai, hri5kui, prirttiSt ui i:,aloja mokittirrs arba kitaip paleidlia vaiko teises, jie atsako

[statynnq nustatyta tvarka:, ., I . - -1__,_- ^ r^ .
+2.+.^ouyojai atsako uZ mokiniq sveikat4 ir gyvybE pamokq papildomojo ugdymo bei

mokyklos organizuotq nepamokiniq renginiq metu; 1 ,.- .
42.5. moky.tojas iitatymq nustatyta tvarka gali b[ti atleistas i5 darbo, kai jo elgesys, nors 1r

ne darbo metu, Yra amora'lus.
43. Mokyklos socialinio pedagogo, psichologo, specialiojo pedagogo, bendrosios praktikos

slaugytojo ir kiiu darbuotojq te,ises, pareigos bei atsakomybe numatyta mokyklos direktoriaus

patvirtintuose SiU darbuotojq pareigybiq apra5ymuose'r-' 
44. Svietimo dar.buoiojq profesiniq s4jungq atstovai turi teisq netrukdomai dallvauti,

sprenclZiant darbuotoj q dirbo sqlygU klausimus moklzkls.i t'

V. SAVIV\LDA

45. Mokyklos taryba - auk5diausioji savivaldos institucija, renkama dvejiems metams,

telkiianti mokiniq, mokytojq, tevr4 (ltevirf, globejqL ar rupintojq atstovus svarbiausiems [staigos

veiklos tikslams numatyti ir uZdaviniams sprEsti.
46. Mokyklos ialybq sud.aro 9 nariai tris tevus ([tevius), globejus ar nipintojus deleguoja

tevq tlryba, tris mokytojus - mok;,'tojq taryba,tris 8-10 klasiq mokinius - mokiniq taryba.
" -47. 

Mokyklos iaLrybos pirminink4 slaptu balsavimu renka tarybos nariai pirmajame

posedyje. Mokyklos direlktorius negali btti tarybos pirmininku'

48. Mokyklos tarybos nuostatai tvirtinami mokyklos tarybos nutarimu.

49. Erliniai mokyklos tarylbos posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per metus.

50. Mokyklos tarybos pos,idis ir jami: priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja

bent diu treddaliai visrtrjos nariq. l\utarimai priimami dalyvaujandiqirl balsq dauguma.

51. I posedZius gali bflti k,ziediami mokyklos remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.

52. Mokyklos tarybos nariai kiekvienq mokslo metq pradZioje uZ savo veikl4 atsiskaito juos

rinkusiiems bendruomen€,s nariamr; mokyklos tarybor; nuostatuose nustatyta tvarka.

53. Klaipedos miesto savivaldybes taryba ar Svietimo prieZi[r4 vykdandios institucijos,

nustaiiiusios, ka-d mokyklos taryhrcs priimti nutarimai prie5tarauja istatymams an kitiems mokyklos

veiklzp reglamentuojantiems teisds aktams, siiilo juos svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius, gindas

sprendZiamas [statymq nustatyta tvarka.
54. Mokyklos talYba:
54.l.priiaria molcyklos strateginiam planui ir: metinei veiklos programai;



54.2. derina mo1<Yklos

mokyklos veikl6 vidaus tvarkos

tobulinimo budus;
60.2.teikia sillymus dell metines veiklos

igyvendinimo, mokiniq paiangos ir pasiekimq

7
nuostatus, ugdymo planus, viesai skelbiam4 informacij4 apie

taisykles Uei fitus mokyklos vidaus veikl4 roglamentuojandius

dokumentus;
54.3. teikia sifllyn:Lus del mokyklos per:spektyrug veiklos tobulinimo, saugiq ir sveikq s4lygu

sudarymo, nemokamo maitinimo organizavimo, tikslingo lesq panaudojimo;

54.4.talkina formuojant oookyklor rnaterialinius ir intelektualinius isteklius, pajamq ir

islai<lq s4mat4 vertina fking ir fina.nsing mokyklos veikl4;

54.5. mokl,tojq tarybos teil<imu spr endLiamokiniq Salinimo i5 mokyklos trdausimus;

54.6. svarsto nu"111mokyklos padaliniq steigimo, reorganizavimo ir likviriavimo klausimus,

mokyl.Jos vidaus audito iiivadas;
54.t.teikia si[lynnus vadoveliq uZsakymo, nnokinirl Ziniq ir gebejimq vertinimo sistemos,

papildomoj o ugdyrno ii nepamoki'es veiklos organizavirno klausimais;

54.g. deleguoja atstovus I vieso konkurso laisvai mokyklos direktor:iaus vietai uZimti

komisLj4;" 
i +.g .inicij uoj a mokyklos trendruomenes ir visuomenes bendradarbiavirn6

54.10. gali sustalbdyti kitlg mokyklos saviva.ldos institucijq nutarimus, kol jq teisingum4 ir

teiseturnq i5tirs kompetentingos inrstitucij os;

54.I1. vykdo kitaris teises alrtais jos komp

55. Mokl'tojU taryba nuolat veikia

prof'esiniams bei bendriems ugdymo klausima:

mokyldoje dirbantys nnokyojai, psichologas,

bibliotekininkas ir kiti tiersiogiai ugdyrno prooese dalyvaujantys asmenys'

56.Mok1.tojqtar'ybaivadc,vaujamokyklosdirektorius.
57. Mokyojq taryUos pgsedZiai orginizuojrrmi prasidedant ir baigiantis mokslo metams,

taip pat ne rediau iluip vi.nq tart4 per pusmeti. Prireikus gali btrti susauktas neeilinis mokytojq

ta.yuc,s posedis. l poseizius plgal poieikf gali btrti k'vied,iami kitq savivaldos institucijq atstovai.

5g. posedis yra t,:iseiaslle,i;ame aatynauja rrc maLiat kaip du treddaliai tuo metu dirbandiq

tarybos nariq.
59 . Mokytoj q tarybos nutlauimai priimami dalyvauj andiq balsq dauguma'

60. MokYtojqtarYba:
d0.1. svarsto 

-vatstyUes 
nustatytq Svietimo standartq igyvendinimq optimalq ugdymo(si)

s4lygr4 sudarym4 ugdyrrLo turinio atnaujinimq mokiniq ugdymo(si) rezultatus, pedagogines veiklos

panaurdojimo tvarkos;
60.3. kartu su mrrkyklos srocialiniu pedagogu, sveikatos prieZiiiros darbuotoju' psichologu

sprendZia mokiniq sveiLkatos, socialines paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo saugos

klausimus;
60.4. vykdo kitas teises al<tqjos kompetencijai priskirtas funkcijas.

61. Mokiniq taryba - urrtseiurlsia mokiniq savivaldos institucija, renkama dvejiems

metalns.
62. Mokiniq tarl'b4 sudaro 8-10 klasiq mokiniai (i5

atv int balsavimu klasiq s;usirinkime.
kiekvienos klases po vienqnarD, iSrinkti

63. Mokiniq tarl'bos pinninink4 renka tarybos naiai

64. Mokiniq taryba apie savo veikl4 atsiskaito

p,rogramos, ugdymo plano, lbendrqjq programq

vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo ir

slaptu balsavimu pirmaj ame posedyj e.
mokslo metq pabaigoje visuotiniame

mokiniq susirinkime.
65. MokiniQtarlr$3'
65.1. atstovauja:mokiniq interesams mokyklos taryboje bei kitose savivaldos institucijose;

65.2. svarsto isttaigos veikl4 reglamentuojandiq dokumentrL ugdymo planrL pfogramq'

vida's tvarkos taisykliq projektus ir teikia sifllymus dgl jq igyvendinirno, ugdymo proceso

tobulinimo, mokiniqelgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudq skyrimo tvarkos;



65.3. koordinuoja visq

nepamoking veikl4 laisvalaiki
pro gramU igyvendinim4;

eS.+. t"pi"asi drausmes ir tvarkos palaikymu istaigoje;
65. 5 . tarpininkauj a ginant nnokiniq teises mokykloj e'

66. Mokykto3e veit<ia mok.iniq tevq (iteviq), globejq ar rflpintojq savivaldos institucijos:

tevq taryba ir klasiq tevq l<omitetai'
67. Tevq taryb4 sudaro klasiq tevrl komitetq pirmininkai. Ji renkama vieneriems metams,

susirinkimai otgutrir.rojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Tarvbos nariai atviru

balsavjimu renka pirminink4 ir j o pavaduotoj q'

68. Tevq tatYba:
6g.1. teikia riUlyrnr15 ugdl,mo proceso orgattizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausirnais;
68.2. analizuojamokyklos le5q panaudoj imo tikslingum6

68.3. deleguoja atstovus I rnokyklos taryb4;

6g.4. nagiine3u t.r4f ([tevirg, globejq ar rupi.ntojq skundus ir teikia sillymus, sprendZiant

i5kilusias problemas;
58. 5. dalyvauj a tevq diskur;ij ose, mokyklos renginiuose ;
5 8. 6. vykdo kitas funkcij asr pagal kornpetenci j 4'
d9. Klasirl tevq komitetus (3-5 nariai) kiekvienq mokslo metrl pradZioje renka klasese tevq

(iteviq), globejU ar r[pint,ojq susiri.nkimo dauguma'

70. Klasiq tevq komitetai :
70.1. planuoja tevq (itevirl), globejq ar rupint'ojq susirinkimus;

70.2. padeda klases aukletojui sprpsti i5kilusias problemas;

7 0.3 . organizuojaparamos mokyklai teikimq
70.4. atsiskaito klases tevq ([tevirl), globejq ar rflpintojq susirinkimui.

71. Metodine tapyba - nuolat veikianti mol.:yklos savivaldos institucija, organizuojanti ir

koordinuojanti mokomqju dalyh ir klasiq aukletojq metodiniq grupiq veikl4. J4 sudaro metodiniq

grupiq pirmininkai.
'12. Metodines tauybos posedZiai organizu<rjami kiekvien4 menesi. I'rireikus gali bfti

susauktas neeilinis metorjines tarybos posedis. I posedZius pagal poreik[ gali bfti kviediami kitrl

saviva.ldos institucijq atstovai.
73 . Metodines tarybos pirrninink4 renka mokytojq taryba dvej iems metams.

74. Metod\ne tarlrfa;
74.1. karttt su mokyklos 'vadovu, jo pavaduotojais ugdymui nustato mokl'tojq metodines

veiklo s prioritetus mokYl,Joj e;
14.2. koordinuoja mokykloje veikiandiq mLetodiniq grupiq veikl4 tellkdama mokyojus

ugdynro dermei, tgstinunLui ir kol<'ybei uZtikrinti;
74.3. nagrineja mokyojq l<valifikacijos tobu.linimo poreikius, nustato jos prioritetus;

74.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavinn4 gerosios pedagogines patirties sklaid4

bendrirdarbiavim4 su mo1<ytojq asociacijomis, kitomiis nevyriausybinemis orgarrizacijomis, Svietimo

pagalbos istaigomis ir kt.;
14.5. kartu su mokyklos rradovu, jo pavaduotojais ugdymui nagrineja ir planuoja ugdymo

turini ugdymo proceso aprlpinim'4 ugdymo kokybE ir ugdymo inovacijq diegim6- 
i+.A. prireikus vertina mokytojrl metodinius darbus bei mokl'tojq praktinp veikl6

14.7 . Teikiasiflymus metodinems grupdms, rnokyklos vadovui, jo pavaduotojams ugdymui-

75. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldo,s institucijos, bendruomenes nariai gali burtis I

[vairirl interesq grupiq (mokinirS moky'tojr; ter,r1 (itevir4), globejq ar rtipintojq) asociacijas,

organizacijur, ra;,-gus, vykdandias jq veiklos nu,ostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir

fi.nkcijas.
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VI. VALDYMAS

76. Mokyklai vadovauj a dirrektorius'
77. Direktorius:
77.l.telkia mokyklos berndruomenq valstybinei ir savivaldybes Svietimo politikai

igyvendinti, ilgalaikems ii: trumpalaikems mokyklos veiklos programoms r'ykdf'ti;

7|.2.ailkina mokyklos bendruomends nariams valstybing ir regioninE Svietimo politikq

formu<lja visuomenes p,lreikius atliepiandius mokyklos veiklos tikslus, vadovauja istaigos

sirateginio plano ir metiniq veiklos ptogiu*q rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

77.3.nustatyta tvilrka skiria t atleidizia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis bei aptarnaujanti personal4 tvirtina jq pareigybiq aprasymus, pareiginius bei tarifinius

atlygirLimus, skatina bei s.kiria dra.u'smines nuobaudas;

77.4.paskirsto vadybines tlunkcijas pavaduotlojams, sudaro galimybes jiems savaranki5kai

dirbti, ipareigoja periodi5.kai atsiskaityti uZ nuveikt4 darb6- 
7 7 .5 . uZtikrina kokybi5k4 ugdymo proceso ot ganizavim4

77 .6. organintojaugdymo plano rengim4 ji t'uirtina;

77.7. sudaro .plriutio.io uglymo komisij4 rupinasi specialiosios pedagogines-psichologines

pagaltros mokiniams teilimu uZlikrina specialiojo ugclymo programu mokykloje igyvendinim4
'o.iinu 

bendrosios praktilos slaugytojo, vykdandio rnokiniq sveikatos prieLiur4 parengtus veiklos

planusl;
77.g. numato karrlu su benrjruomene mokyklos veiklos kryptis, prioritetus, rengia mokyklos

nuosteLtus, vidaus tvarkos taisykles, organizuoja jrl svarstym4ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti;

77 .g.kartgsu mokyklos taryba nustato mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo, skatinimo

ir nuobaudr6 elgesio vertinimo mokykloje sistemas;
77.10. uLti1rina demokratini mokyklos valdym4 bendradarbiavimu pagristus mokyklos

bendnrornenes santykius, Mokytcrjo etikos normq lail<ym4si, skaidriai priimamus sprendimus;

l7.Il. koniroliuoja saugos darbe, priesgaisrirrBs saugos, turto bei aplinkos apsaugos

reikalirvimq vykdym4 u,Ztit<tina,- kad mokyklos teritorijoje nebftq vartojami alkoholiniai gerimai,

tabako gaminiai, narkotines ir psichotropines medZiagos;

1l.tZ. organizucrja mokiniq pasiekimq tyrimus, pagrindinio ugdyrno pasiekimrl

pati.kinim4;
77.13. uZtikrina neformaliojo vaikq Svietimo programq vykdym4mokiniq atostogq metu;

77.14. rupinasi rnokyklos intelektualiniais, rnaterialiniais ir finansiniais i5tekliais;

77 .T 5. vadovauja mokyto.iq tarybai;
17.t6. kontroliupja, kad laiku ir teisingai b[tq atsiskaityta su biurdZeto, valstybinio

socialinio draudimo [staigomis, kreditoriais;
77.17. inicijuoja mokyklo,s vidaus audito vy.kdymq

I 7 .l 8. or ganizuctja mokyklos Svietimo stebdsenos vykdymq

17.t9. rupinasi pedagog;inio ir nepedag;oginio personalo profesines kvalifikacijos

tobulinimu, sudato sqlygas ir skatina mokytojus atesluotis;

17.20. pletoja b,endradar:triavim4 su mokiniq tevais ([teviais),

Svietim4;
'11 .Zt. uztikdna mokymo sutardiq sudarymq,bei sutartq isipareigojimq vykdymq
77.22. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq kiirim4si, sudaro s4lygas mokyklos

bendruomenes nariims dalyvauti Svietimo valdyme, burtis I ivairiq grupiq interesq asociacijas,

organizacij as, s4jungas;
71.23. atstovauja arba igalioja

savivaldybes institucijose, teismuose,
uZs:ienio partneriais;

77.24. kaupia inLformacijil apie mokyklos btiklE bet

mokinius, tevus ([tevius), globeju:; ar r[pinto.ius, visuomenq;

atstovauti kitus mokyklai valstybes, valdZios ir valdymo,
santykiuose su kitais asmenimis, derybose su Salies ir

pokydius ir apie tai vie5ai informuoja
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77.25. palaiko ry5ius su rrietos bendruomenLe, spcialiniais partneriais' Bvietimo valdymo

institucij<rmis, organiza<>iiomis, remejais, reprezentupja mokyklq visuomendje' inicijuoja

tarptautiniusrySius; r r. . i .  a__^,--^-.
77 .26. atsako uZ iasmens duomenq teisinE apsaugl bei teikiamq duomenq tersrngumq;

17.2j. tiria pilieiiiq ir mokyklos berrdruomends nariq pra5ymus, parei5kimus ir skundus

mokyklos veiklos klausimais;
77.28. kontroliucrja savo [sakymr5 nurodymq vyldym6

77.2g. vykdo kitris pareigrbes aprasyme ar kjtais teises aktais jam deleguotas bei priskirtas

funkcijas.
7g. Direktoriaus pavaduortojq skaidiq nustato Klaipedos miesto savivaldybes taryba,

atsiZvelgusi i Svietimo ir rnokslo n:Linistro patvirtintas rekomendacijas'

79. Direktoriaus pavaduotcrj as ugdymui:

79.1. dalyvauja ri:ngiant rnokyklos strategini planpbei metines veiklos program4;

79.2. vadorr*ju ,.rokykl.r vidaus audito vykdynpo bei mokyklos ugdymo plano sudaqrmo

darbo gruP6ms;" 
lg.Z. vykdo kuruojamos srrities ugdomojo procesio prieZiflrq analizuoja 5iU dalykr+ ugdymo

rezultatus;
19.4. koordinuoja kuruojarnq dalykq rmetodirLiq Efupiq veikl6

79.5. inicijuoja turuojamq dalykq terniniq planq, individualiq ugdymo programq sudarym6

teikia juos aprobubti met,odinems igmpems, priZifiri jr4 igyvendinim4;
19.6. teikia kurr"rojamq itutyt,l -okyto;uott nlretodinq pagalb4 ugdymo organizavimo

klausimais, vertina jU praktine 
""it 

ti kartu su mo\ytojais ruo5ia jr1 savianalizes ir veiklos

tobulinimo anketas;
,l9.7. sudaro mokyojq kvalifikacijos kelirno program% kontroliuoja jos lgyvendinimQ

atsak. uZ kuruojamos srit-ies"mok+tojq t<vatiifit<aci.los kqlim4 bei atestacijq inicijuoja pedagogines

patirties sklaid6 :1 _:_ ,_^__:^::_. L .
79.g. organizuojzr Specialiojo ugdymo, dlarbq su uZsieniediq vaikais komisijq ber

prevencinio darbo grupir;1veikl4; i -, ,I -_-! yi----^
79.9. a{ie{a i.uruojamq klasiq dienynq bei $itos dokumentacijos btkles prieZiur4 tr

kontrolq;
79.10. sudaro perrnokq tvmkara5dius;
79.I1. organizu<rja kuruojamq klasiq mokirqiq savivaldos bei nepamokinE veikl4

savarimkiSk4 mokym4si ir mokynt4 namuose;
TgJr. rrytdo-mokiniq, rnokymosi pasiekirm5 i5silavinimo paiymeiimq apskait% tvarko

mokirriq abecelinq knYgeU
79.13. sudaro mokytojq darbo apskaitos iZiniapa5dius, statistines ataskaitas, organizuoja

mokytojq pavadavim4 t'rarko pa.vaduotq pamokq apskailos ktygzu

79.14. kontroiiuoja pagrindinio ugdymo pasie[<imr1 patikrinimo kandidatq registravim4

Nacionalinio e gzaminq c;entro infi rrmacinej e si stemcrj e ;
7 9 .1 5 . or ganizuoja mokirriq profesinL[ orientavirri%

79.16. koordinuoju -skgklos bendradarbiilvinri4 su kitomis organizacijomis ir Svietimo

institrcijomis bei dalyvavim4lvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

79.17 . kontroliu.oja moky'tojq ir mokiniq saugos darbe reikalavimq vykdym4;

79.I8. uZ atlikflrs darbus atsiskaito rnokyklos difektoriui;

7 9 .I9. pavaduoj a mokykllos direktoriq jam nesa{nt;

79.20. vykdo kitus mo$,klos direktoriaus pavepimus bei pareigybes apra5yme deleguotas

funkcijas.
80. Direktoriaus pavaduotoj as iikio reikalam's :
80.1. uZtikrina mokyklos pastatr6 inventoriaus ir mokymo priemoniq apsaug4;

80.2. rlpinasi szyritariju, Ligi"rru, prie3gaisrine ppsauga, saugos taisykliq ir kitq norminiq

aktq'vykdymu;
8 0. 3 . organ izuoj it aptamaq and i o p ers onal o darb 6
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80.4. vykdo vieluosius pirkimus, rengia dokumentus mokyklos patalpq nuomai ir

kontrol iuoj a nuomo s sutar diq isiparei goj imq vykdyma6
g0.5. inventorizuoia motykfai friklausan8ias matprialines vertybes, dalyvauja materialiniq

vertybiq apskaitos ir nurailymo komisijos veikloje;- 
bO.O. esant butiny6ei, gali p'avaduoti mokyklors dirpktoriq;
g0.7. r,ykdo kitus motyklirs direktoriaus pa'',zedirprus bei pareigybes apra5yme deleguotas

funkcijias.
81. Mokyklos dir,ektorius irtsako uZ

vykctorni moksliniai bandymai i:r kitokie

sveikalai. normaliai asmenybds brandai.

[staigos veikl4 ir jos rezultatus, uZtikrina, kad nebftq

eksperimenlai, galintys pakenkti mokiniq gyvybei,

82. Mokyklos vadovai gali bfti atleisti i5 darbo i[statymq numatlta

nors ir ne darbo metu, yra. amoralrurs ir nesudet'inamas su jp pareigomis'
tvarka, kai jq elgesys,

VII.P]RIEMIMTASIDAR'BAIRDARBOAPMOKEJIMAS

E3. Mokyklos direktoriq altviro konkurso b[ctu pqreigoms skiria ir i5 jq atleidlia Klaipedos

miestcr savivaldybes taryba teise s aktq nustat yta tv ark:a'
g4. Mokyklos birektorius [statymq nustatyta Warka priima ir atleidZia pavaduotojus'

pedagogini ir kit4 Personal4.
g5. Darbo apmokejimo 1vark4 nustato L.ietuvos Respublikos istatymai, Vyriausybes

nutarirnai Svietimo ii mc,kslo ministerijos ir JKlaipedos miesto savivaldybes tarybos teises aktai.

VIII.,ATESTA,CIJA.KVALIFI-KACIJOSTOBULINIMAS

g6. Mokyklos vadovai ir rnokytojai iltestuojrasi, vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministro

patvirtintais nuostatais.
87. Mokytojq kvrnlifikacijos tobulinirnas vykdomas Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta

tvarka. pagalnefor-aiio.lo Svietimo kvalifikacijos tobulinimo programas ir savi5vietos bldu.
'aS'. 

Votyklos direktoriausi patvirtinta pavaduotojq ugdymui, mokytojrt pagalbos mokiniui

specia.listq kvalifikacijos tvarka istaigoje ruo5iama.s ir igyvendinamas kvalifikacijos tobulinimo

planasi.

IX.MOKINIU|,ASIEKIMUPAI|IKRINIMAS.EGZAMINAI

gg. U1pagrindinio ugdyrno pasiekimq patikrinimq atsakingas mokyklos direktorius.

90. Motykloje p,aglllldirrio ugdymo pasiekimq patikrinimas organizuojamas Svietimo ir

mokslo ministro nustatlta tvarka'

X. I S SIL AVINIMIO, PASIEKIMU PAZIMEJIMV r SunVlivr.4S

91. Mokymosi prasiekimq pagrindiniio i5silavinirno paiymejimai i5duodami, vadovaujantis

Svietirmo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka.
92. UZ paZymejimty blanlkq uZsakym4 apsirupinim4 saugojim4 ir atsiskaitym4 uZ juos

atsako mokyklos direktorrius'
93. ISsilavinimo paZymejimq i5davimas iforntinamas mokyklos direktoriaus isakymu,

[sakynai del mokymosi pasieliimg praclinio, pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejimrl

pazyrnejimr; baigus pagrindinio u.gdymo programos pirrrreiq dali i5davimo neraSomi.-94. 
Dittg,6 i5siLvinimo paZymejimq blankams, rnokyklos direktorius apie tai nedelsdamas

ra5tu informuoj a teisesarrgo s instit'ucij as.
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xr. MoKYKLois nYSnr

95. Mokykla palaiko rySius ir bendradarbiauja su jos veikla susijusiais Svietimo, sveikatos,

kultiiros, sporro, *okrl.,, teisesaugos juridiniais ir fiTiniais asmenimis, vietos bendruomene'

daly'vauj a Salie s ir tarptautiniuo se proj ektuo se, pro gramo sB'

xII. M0KYKLOS VEftlLOS PRrEzruRA

96. Mokykla vyhdo Svietimo stebesenq pagal Svietimo ir mokslo rni.nistro patvirtintus

Svietlinno stebdsenos rodiklius ir jo nustatlt4tvark4'
97. Vidaus auditc, vykdym4 inicijuoj a mokyklos {irektorius.
9g. Mokyklos veiklos prieZiur4 pagal Sviltimo ir mokslo ministro patvirtintus Mokyklq

vadybines ir pedagogin,es veiklos prieZitiros nuostatup vykdo Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos Svietimo skyrius' ,
99. valstybinq mokyklos .'reiklos prieZi[r4 v,ykdq Svietimo ir mokslo ministerijos Svietimo^ 

virSininko administracijos Valstybine Svietimo
:Ziriros nuostatus.
rcijos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
.yklo.j. valstybinems valdZios institucijoms ir

visuLomenei.
101. Mokyklos lhnansines; veiklos kontrolg vykdo Valstybes kontroles ir Klaipedos miesto

savi valdybe s tarybo s igal.ioto s insf itucij os'

xIrI. TURTAS, LESU SAr,rrl[Lq.r IR JU NAUDOJTMAS

Mokykla istatyrnq nustatyta tvarka patiikejimo teise valdo, naudojasi Klaipedos miesto

tarybos 
- 

purt irt, pasiatu, finansiniais i$tekliais, inventoriumi bei ugdymo

103. Mokyklaiiilaikoma i5 savivaldybes biiudZoto pagal asignavimq valdytojo patvirtint4

s4lnal.4.
104. Mokykla gsli tureti sipecialiqjU progranlq le5q naudojamrl teises aktq nustatytatvatka'

105. FinansineJ operacijos vykdomos savarimki$kai [statymq nustatyta tvarka.

106. Mokykla gali gautiL param4 bei labdar4 tuleti fond4 kuris sudaromas i5 savanori5kq

asnrenq, organizacljq 1. l;oniqi ina5u, uZsienio valqtybiq organizacriq bei piliedirt taip pat

ta4rtzruiiniq organizactiq aukoj arnq 1e5q ir materialinLiq vprtybiq.

XIV. NUOSTAT]U TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

Nuostatai keidiami ir papildomi, pasikgitus bendriesiems savivaldybiq mokyklq

arba Klaiperlos miesto savivaldybes tarybos, mokyklos direktoriaus ar [staigos tarybos

102.
savivilldybes
priemLonemis.

r07.
nuostamms
inir:iatyva.

nuostatus tvirtina Klaipedos rpiesto savivaldybes taryba ar jos igaliota108. MokYklos
institucija.

X\/. DOKIJMENTU VALDITMAS IR' SAUGOJIMAS

109. Mokyklos dokumentq saugojim4 il val$ym4 reglamentuoja Lrietuvos Respublikos

arch'gvr1 fstatymas, Dokumen[1 rengimo taisykles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq

saugojimo rodYkle.
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XvI. ]VIOKYKLOS REGI

110. Mokykla registruojrrma Juridiniq asmenq

XVII. MOKYKLOS PABAIGA

I 11. Mokykla gah bflti reorganinnjama,

112. Apie bUsim4 mokyklos reotganizavt

bendruomenes nariai informuoj amii raStu Lietuvos Respu
113. Klaipedos miesto savivaldybes insti

rnokymosi sutartyj e numatyti mokyklos [sipareigol tmat

,,Paj firio'o pagpindines mokyklos direktorius

SUDERINTA

VIMAS

savivaldybes tarybos iniciatyva, vadovauj antis Lietuvos

Respublikos $vietimo [statymu bei Lietuvos Respublikos

Mokyklos tarybos s.
inoi ;. z,<i a-giz.39*o sedZio2007 m. zaJQFJU$o.t4
nrotokoliniud[r%rimuprotokoliniu
(protokolas Nr. y' I

istatyrnq dustatyta tvaika.

VARKYMAS

ams

Piotras Gaidajenko


