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16 straipsrnis. Savivaldybds tarybos kompetenciji:r
3 . Paprast,oj i savivaldybes taryb o s kompetencij a;
9) juridinio asmens dalyvio kornpetencijai pagal i

vykdymas;

18 straipsrnis. Nuostatos ddl tejisds aktq sustabdy'mo,
1. Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali surstil

taryba. Kitq savivraldybes vie5ojo admirristravimo subjektq prii
pagal kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes aclm
vie5ojo administravimo subjektai savo priimtus teisds akrus
Savivaldybes adnninistracijos direktor.iaus pavaduotojo
sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes administraoij

f statymas paskellbtas : Zin., 199 5, Nr. 104-2322
Neofi cialus istalimo tekstas

Nauja istatymo redakcija nuo 2010 m. balandiio tr d.,
Nr. XI-666, 2016t-01-21, 17in., 2010, ,Mr. I5-699 (2010-02-

6 straipsrnis. BiudlZetinds ist:ligos nuostatai
5. Pakeislus biudZetines istaigos nuostatus tvill.ina

institucija. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasireL5o
institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir
asmuo. Pakeisti biudZetines istaigos rLuostatai isigalioja nuo
dienos. Pakeitus nruostatus, kartu su teises aktq nustat5rtais
pateikti pakeisti biudZetines istaigos nuostatai ir nurodyti jr4
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<1. Nr. ADl- /o4

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viptos savivalclos istatymo 1zin.,1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 13 straipsnio 1 dalimi,29 straitrrsnio 13 dalies 2 punklu, Nuostatq, istatq ar
statutq lforminimo reikalavimais, p,alyllintais Ilietuvos Respublikos Svietirno ir mc,kslo ministro
2011 m. birZelio 29 d. isakymu ltlr. V-l 764, Klaip€rdos nniesto savivald'yber; tarybos 2004 m.
balandZio 22 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Del gavivald'ybes institucijq funkcijq Svietimo srityje
pavedimo vykdyti Administracijos direktoriui ir i5;rnlicrjimo vykdyti dali savivald;rbes Svietimo

istaigq steigejo funkcijq" (Klaipedos miesto saviveLldybes tarybos 2004 m. latrrkridio 25 d.

sprendimo Nr. 1-41 8 redakcija) 2.1.1 papunkdiu:
1. Tv i rti nu Klaipedos,,ry'yturio"pag{indirres mokyklos nuostatus (pridedama).
2.Igal i o j u Vladimir4 Genuti, mokylclos rlirektoriq, pasiraSyti nuostatus ir iregistruoti

juos Juridiniq asmenq registre.
3.PripaZistu netekusiu galios (laipertos miesto savivaldybes alministracijos

direktoriaus 2007 m. rugpjUdio 1l1 d. isakym4 Nr. AD1.-2008 ,,Del Klaipedos ,,Vyturict" pagrindinds
mokyklos nuostatq patvirtinimo ir i galioj imq sutqikimo".

Savivaldybes administracij os direktoriaus pav Viadeslav l(armanov

pavaduoj antis Savivaldybes administracij os

A. Andra5flniene, tel. 39 61 43
2012-05-04
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PIJ \/IRTINTA
Kleri.pi:dos miesto Linistracijos
direl.lnriaus 2012 d.

isaLlcyrnauNr. AD1

KLAIPEDOS,,VY]]UR:IO" PAGRIND]INIIS M OKYKLOS N]UOSTAI]AI

I. IIENDROSIOS I{TJ OSTATOS

1. Klaipedos ,,Vyturio" pagrindines mokykllos nuostatai (toliau - nuoslatai) reglamentuoja
biudZetines istaigos Klaipedos ,,Vyturio" pagrindines rrLokyldos (toliau - N{ok'ykla) teising form4,
priklausomybg, sar,'inink4, sa.vinirrko teises ir parreigas igyvendinandi4 institur:ij4, buveing,
Mokyklos grupg, tip4, pagrindinLg paskirti, mokymo l,ralb4 ir rnokymo formas, vykdorras programas,
veiklos teisinipagrind4, sriti, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, FuLnkcijas, mokymosi pasiekimns iteisinandiq
dokumentri iSdavim4, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organtzavim4 ir valdyrn4, savivald4,
darbuotojq priemimil i darbE,jq darbo apmokejimo lvaul<4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo
tvark4, finansines veiklos kontrolg, veiklos prreLiirq., reorganlzavimo, likviclavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2. Mokyklos oficialur;is pavadinimas - K-laipedos ,,Vyturio" pagrindLne mokykla,
trumpasis pavadinimas - ,,Vyturio" pagrindine mol<ykla. Dtuomenys apie Mokykl4, kaip juridini
asmeni, kaupiami ir saugomi Jurridiniq asmenq registrr:, kodas 190438615.

3. MokyklaL isteigta Klaipddos miesto vykd,omojo lkomiteto sprenclimu 1952 metais kaip
Klaipedos 4-oji vidurine mokykla. Dokumentq, patvinliinandirq Mokyklos iste,igirn4, n(:ra (Klaipedos
apskrities archyvo 

'.2006-11-28 ra5tas Nr. (8.6) 6R.-2086). Klaipedos miesto vald1,f65 1993 m.
rugpjfldio 18 d. pofvarkiu Nr. 414 Mokyklai suteikles,,Vyturio" pavadinimas. l{aipedos miesto
savivaldybes tarybos; 2007 m. kovo 29 d. sprendimu lJr. T2-109 Mokyklos pavarlinimas pakeistas ir
ji pavadinta Klaipedos ,,Vyturio" pagrindine mokykla,

4. Teisine fbrma - biudZetine istaiga, priklausornybe - savivaldybes.
5. Savininke - Klaipe<los miesto savivaldyb,d, kodzrs 111100775, I-iep,q g. 11, LT-91502

Klaipeda.
6. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivaldybes

taryba, kuri vykdo Lietuvos R.espublikos biudZetirriLr.l [staigq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir
kituose istatymuose bei Siuose nuosl.atuose jos kompe*enr:ijai priskirtus igalioljimus.

7. Buveine - Laukininkrl g, 30, L'I-95149 Klaipeda.
8. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla, tipasr _- pagrindine mokykla.
9. Pagrindirre paskirtis - pagrindines mokyklos tipo pagrindine mokyki:r.
10. Mokymo kalba - lietuviq.
1 1. Mokymo formos - dienine, nuotolind, silvaranki5ko mokymosi, mol<ymo namuose.
12. Vykdornos Svietimo programos - pradinio, pagr:indinio ugdymo ir neformaliojo vaikq

Svietimo programos.
13. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisirrantys dokumentai - prridinic,, pagrindinio

i5silavinimo ir mokymosi pasiek,imqL paZymej imai.
14. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo., tudntisr antspaud4 su valstyber; herbu, savo

atributik4, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos F!:s;publil<os iregistruotuose bankuLose. Mokykla
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos K.onstitucija, Lietuvos R.espublik,rs istatymais,
Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietrrvos, Respublikos Svieti.mo ir mokslo ministro

isakymais, kitais teises aktais ir Siais; nuostatais.

II. MOKYKLOS'VEIKLOS SRltTyS IR RusYSr, :fltKSt,AS, UZDAVII\IAr, FUNKCIJOS,
r\{oKyMO sr PASTE KTN{us lTErsrNAlvil:t t7 DOKUMENTU nsD AVIIT/IAS

15" Mokykllos veiklos sritisi - Svietimas, kodas 8i5.
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16. Mokyklos veiklos ruSys:
16.1. pagrindine veiklos r[Sis - pagrindinis ugdymars, kodas 85.3 1.10;
16.2. kitos Svietimo veiklos ru5ys:
16.2.1. pradinis ugdymas, liodas ti5.20;
16.2,2. sportinis ir rekreacinis Svirstimas, ko<las i35.5 l;
16.2.3. kultDrinis Svietimas, kodas 85.52;
16.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietirnas, kodas 85.59;
16.2.5. Svietimui bfidingq paslaug,q veikla, kodas 85.60;
16.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
16.3.1. vaikq poilsio stovylilq veilkla, kodas 5;5.1,1.0.2(l;
16.3.2. kitq maitinimo paslaugq ti:ikimas, kodas 56.219:'
16.3.3.nuosavo arba nuornojamo nekilnojamcrjo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.4. kita Zmoniq sve:ikatos prieZiuros veilila, kodaLs 86.90;
16.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.0.1 .
17, Mokyklos veiklos tikslas padeti mqrkiniui mokytis p,agal getrejimus, igyti

sociokultUrines, dorinds, tautines ir pilietines brranclos pagrindus, technologinio ra5tingumo
pradmenis ir bendr4ji ra5tingum4, iSsiugdyti siekim4 pasiirinkti ir mokytis tol:iau.

18. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti mokiniams kol.:ybiSkqr ugdym4;
18.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosiL ir s'iavirai5kos poreikius;
18.3. teikti mokiniams reildam4 pagalb4;
18.4. uZtikrinti sveik4 ir sa.ugi4 qgdymo(si) zrplink4.
1 9. Vykdy dama jai pa vestus uZdavinius Mo1<yk1a:
19.1. vadovaudamasi Lietuvos I{espubliko,s; S'vietirrno ir mokslo ministro patvirtintomis

Bendrosiomis programomis, atsi:Zvelgdama i K.taipddos miesto savivaldybes ir Mokyklos

bendruomenes reikmes, taip pat rnokiniq poreikiuLs ir interesus, konkretina ir individualizuoia
ugdymo turini;

19.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymc, prograrnas papildandius bei mol.:iniq poreikius
tenkinandius Siq programq modulius, neforrmaliojo vzrikq Svietimo programasi;

19.3. dalyvauja mokirniq ugdyrno pasiek.irnrl ty.rimuose, patilcrinirnuose teises aktq
nustatyta tvarka;

19.4. sudaro palankias s4l'ygas v,:ikti rnokirriq organizacljoms, skalinandionts jq dorovini,
tautini, pilietini s4moningumil patriotizm4, puoseld,jand.ioms kultUring ir socialinq brandq,
padedandioms tenkinti saviugdc,s ir saviraiSkos poreikius;;

19.5. teikia informacing, psichologing, socia.ling pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
prireikus specialiqj4 ir medicinors pagalbq, uZtil,rinir profesini orientavim4, informavim4 ir
konsultavim4 bei minimalios prieZiirros priemones;

19.6. ivertina mokiniq specialiuosius ugdyrrrosi poreikius, skiria speciralqji ugdym4 teises

aktq nustaty'ta tvarka;
19.7. organizuoja mokama.s papildomas paslau6;as teis€s aktq nustalrytatvarka;
19.8. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvcrlifikacij4, dalintis gerqapati.rtimi;
19.9. draudZia Mokykloje vartoti tabakE, all.:oholi ir: kitas psichik4 veitrdandias medliagas,

prekiauti jomis, platinti Sia tema netegali4 literat[r4, spaudinius, riboja pa5aliniq asmenr] patekim4 i
Mokykl4;

19.10. kuria ugdymo tr-rrin.iui igy.,'endinti reikiam4 nnaterialing bazg ir erlukaoines aplinkas;

1 9. 1 1 . organizuoja Mc,kykloj e mokiniq maitinirn4 it' v eliojimq;
19.I2. atlieka kitas teises ektq nustatytas funkcijas'
20. Mokymosi pasiekimus iteisinantys rlokumentai mokiniamr; i5duodami Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo mirristro nustatlta tvaLrka.
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III. MOIKYK],OS TEISIIS IR IDAREIGIOS

21. Mokykla, igyvenrlindama jai pavestus tiksl4 ir uZdav:inius, iatlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg teises aktq rrustatyta tr,'arka:

21.1, parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir biidus;
21.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi moclllius;
21.3. bendradarbiauti su szlo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2I.4" vykdyti miesto, Salies ir taqptautinius iivietimo projektus;
2.t.5" stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti iq veiklcrje;
21.6. gauti paramE ir naudol.is kitomis tleisemis, neprie5ta::aujandiomis Lietuvos

Respublikos istatl,rnams ir kitiems l.eises aktams.
22. Mokykla privalo uZrtikrinti sveik4, rsaugi4, uLkertandiq keli4 smutto, prievartos

apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams ugdyrno aplink4, Svietimo programr+ vy,kdym4, atvirum4 vietos
bendruomenei, mokymo sutarties sudar1,p4 ir sutartq isipareigojirnq rykdym4, tr;eros kokybes
5vietim4.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGA.]V'tAVIMAS III VALDYMASI

23. Mokyklos veikla orga.nizuojzrma pagal l\4olcyklos strategini, metini veikJos bei mokslo
metq ugdymo planus, patvirtintus Ivlokyklos direktoriraus teis,is aktq nustatyta tvzrka.

24. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atv.iro konkurso budu ir
atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatl,'ta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas KlzLipedos miesto
savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institu,cijai.

25. Direktorius:
25.1. organizuoja Mokyklos darL,4, kad b[tq ig;yvendintas Nlokyklrcs tikslas ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
25.2. vadovauja Mokyklos strate:ginio plarLo, metinio veiklos plano, Svietimo programq

rengitnui, jas tvirtina, vadovauja jq ."ykdyrnui;

25.3. tvirtina Mokykl,rs struktfir4, nustato lvlok'yklos strrukt[riniq padaliniq tikslus,
uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq ugrJynrLui, struktlrirriq paclaliniq viidovq veiklos
sritis;

25.4. skiria ir atleidLia darbuotojus, tvirtina jq parr:igybiq apra5ymus, pareigybiq s4ra54,
nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, atlir:ka kilas su daLrbo santykiais
sus ij usias fu nkcij as teis es aktq n ustaLt yta tv arka;

25.5. priima mokinius Klaipedos miesto sar,rivaldybes tarybos nustatlta tvarka ir sudaro
mokymo sutartis;

25.6. suderings su Mokyklos tar5rba tvirtina MokylCos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,
kuriose nustato mokiniq ir darbuotcrjq teises, pareigeLs, atsakromybg, bendruomenes n;ariq elgesio ir
etikos normas;

25.7. organizuoja ir vyJ<do mokiniq pasiekir:nq tyrimus, patikdnimus Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro nusl.atyta tvarka;

25.8. analizuoja Mokyklor; veiklos ir valclymo iritekliq buklg, uZtikrina jq optimalq
valdyrn4 ir naudojim4;

25.9. organizuoja Mokrrklos veiklos kokybes isivertinim4, i5orinivertinim4;
25.10. Ieidlia isakymus, kontrolitroja jq vykdtym4;
25.11. sudaro teises aktlq nustatytas komisijeu;, darbo grupes;
25.12. organizuoja pedagolgq metoding veikl4, atestacij4 Lietuvos Fi.espublikos Svietimo ir

mokslo ministro nustatyta tvarka;
25.13. sudaro Mokyklos vaLrdu sutartis;
25.14. organizuoja Mokyklos dokumentq sauLgo-iim4 ir valdym4;
25.15. valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5zLs iir jomis disponuoja teisds aktq nustatyta

tvarka, vadovaudamasis visuomenes naudos, efektyvu.mo, racionalumo, vie5osios teises principais;
25.16. inicijuoja Mokyklos savivzrldos institrucijr4 sudarym4 ir skatina jq veikl4;
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25.17. kartu su Mokyklos taryba sprendZia, ar leisrt.i ant Mol<yklos pastatq ar lt{okyklos

teritorijoje statyti judri,ojo (mobil.iojo) ry5ic, stotis teisisr a.ktq rLustatyta tvarka;
25.18. bendradarbiauja su mokirLiq tevais (trritais l.eisetais nrokiniq atstovais), Svietimo

pagalbos, teritorindmis policijos' sor:ialiniq paslaugq, sveikat,os istaigornis ir kitomis instirlucijomis,
dirbandiiomis vaiko teisiq apsaugos s'rityj e;

25 .19 . atstovauj a Mokyklai kitose: institucij os,o;
25.20. dali savo funkcijq leises zrktq nustat)zta tvarka gali pavesti atlikti pzwzLduotojams,

struktilriniq padaliniq'raclovams;;
25.21. vykdo kitas teise,s alluose ir pareigyb(:rs apraSyme nustatytas funkcijas.
26. Mokyklos direktorius aisako uZ:
26.1. Mokyklos veikl4 ir jos rezultatus;
26.2. Lietuvos llespublikos istafrmq ir kitr; terises aktq, Mokyklos nuostalq laikym4si,

tinkanr4 furrkcij q atlikim4;
26.3. demokratirri Mokyklos valJym4, skaiilriai prriimamus sprendimus, trendruomends

nariq iLnforrnavim4, personalo kvalifiLkacijos tobulinimq, sveik4 ir saugi4 Mokyklos aplinl<4;
26.4. asmens duomenq teising apsaug4, teikian:Lq ataskaitq ri.rftiniq ir statisliniiq ataskaitq

teisingum4;
26.5. gerEir veil<sming4 vaiko rni.nimalios prie):liflrosr priemoniq igyvendinim4.
27. Mokyklos valdyme Calyvauja direkloriaLus pavaduolcrjai, strukturiniq padaliniq

vadovai, kurie:
27 .1. dalyvauja priimant strategin.ius sprendirnui; del lMokyklos veikllos pletros;
27.2. teikia sirllymus ddl Nlokykl,cs metinio veiklos plano, Iv{okyklos struktjiros,, nuostatq

pakeitimq;
27 .3. tresiogiai vadovauja k.itoms.iq kompetenci',iai prriskirtoms veikl,rs sritimsr.
28. Mokyklos nLetodinei .,reiklai organizuoti srudaromos metodintls grupes; ir metodine

taryba.
29. Metodines grupes sud.aromos pagal ug;<lymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai sprgsti.
30. Metodinei grupei vaclovauja atviru tralsavimu grupes nariq vienerienns metams

i5rinktas prirmininkas, kuris orlganlzuoja posedZius :ir apie, posedZio laik4, svarstyti parengtus
klausimus narius infonnuoja ne vdliau k.aip prie5 !l dienas iki pos;t:dZio pradZios, Posedis yra
teisetas, jei jame dalyvau.ja ne maZiau kaip du treddali.ai nariq,

31. Nutarimai priimami metodines grupes p,oseCyje dalyvaujandiq balsq daugurrLa. Jie yra

teiseti, jei nepriestarauja teises aktams. Norminio pob[clZio nuteu'imai gali bflti fforminami
Mokyklos direktoriaus isakymu.

32. Metodind grupe:
32.1.. racionaliai derintl ugdymo srities, da.l'ykc,, toje padioje klase.je dirbandiq mokytojq

ugdymc, planavim4, mokiLniq pasiekimq verlinim4, vailoveliq ir mokymo priemorriq pasirinrkim4;
32.2. aptaria namjus dokumenturs, metodilic,s naujoves, dralykq inte:gractj4, mokyojq

sukaupt4 paryrim4;
32.3.tariasi del bendrojo ugdynLo dalykq pla.nq rengimo principq ir tvalkos, ugdymo

dalykq, jq moduliq pasiuJos;
32.4. nagrineja ugdymo s;dkmingum4, mokiniq llasiekimus, pedagogines problemas,

dalij asi ger4j a patirtimJi;
32.5 . dalyvaui a verlinant m okiniq pasiekimu s; :;
32.5. keidiasi in.formaci.ja il bendradarbiauja su l<itonris metoclinemis gmpemis;
32.7 . analizuctja kvalifi l<aci j o s tobulinimo re nLginiq kokybE ;
32.8. teikia sirltymus metodinei tarybai <1€:1 ugdymo turitrio f<lrmavimo ir ugdymo

or ganizav irno gerinimo .
33. Metodiniq 5p:upiq pirmininkurs jungia metodind taryba.
34. Metodinds tarybos pirmininl,:as ir sekrel.orius renkami atviru balsavinLu vieneriems

metams mokytojq tarylbo ie.
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3ji. PosedZius Saukia rnetodinds tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 iir svarstyti

parengtus klLausimus pirmininkas informuoja narius ne vdliau kaip p,rie5 .3 dienas iki posedZio

pradZios. P'osedis yra t,;isr)tas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaiip du treridaliai nariq.

3(i. Nutarimai priimami mertodinds tarybos prosedyje dalyvaujandiq balsq daugiuma. Jie yra

teiseti, jei nepriestarirujra teisds alctams. Norminio pobUdZio nutariLmai gali bUti [forminami
Mokyklos direktoriaus isakymu.

3ll. Metodine,s tarybos nariai uZ savo veikJl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito :mokytoiq
tarybos nariams.

3ti. Metodinds tarybos nario igaliojimai nutrDksta, kai pasibaLigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegalri ejiti savo pareigr4 del sveikatos buikles, atsislatydina, pripaListitmas neveiksn:Lru arba kai jo

elgesys nesuLderinamasr su metodines tarybos nario pareigomis.
3t). Metodinri taryba:
39"1. dalyvauja:u'teikia si[lymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso aprupinim4,

inovacijq clir:gim4, nustatant moky.tojq metodines veil,:lkis prioritetus;
39.2. koordinuoja Mokykl,cje veikiandiq rrLetodinirl grupiq veikl4, siekdam,a ugdymo

dermds, tgr;tinumo ir kokybes uZtikrinimo;
3\).'.1. aptana Mkrkyklos rnokytojq kvalifihacijos tobulinimo p,creikius, nLustato jos

prioritetus:;
39.4. inicijuo.la rnokltojq bendradarbiavim4, gerosios pe,Jagogines patir:lies sklaid4,

bendradartriavim4 su rnokvtojq asoc.iacijomis, kitomis nevyriausybinernis organizacijomiLs, Svietimo

pagalbos ir;taigomis ir kt.;
39.5. verlina mokytojq tnet,rdinius darbus ir rnLokytojtl praktinE veikl4.
40. Ugdymo turinio forma.vimo ir ugdymo llroceso organiz,avimo klausimais lvlokyklos

direktoriusr gali organizuoti moky'tojq ir Svietimo p,aga.lbos specialistq, kr"rriq veiklil susijusi su

nagrinej amuL klausimu, pasitarimus.
4 t. Darbo tarybos, prof'esirres s4jungos veikl.4 Mtokykloje regJzLmentrLroja istat'ymai.

V. MOKYKLOS SltVltVAl,DA

412. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aul<Sdiausia Mo.k'yklos savivaldos i:nstitucija,

renkama dlvejiems me,tarns. Taryba telkia Mokyklos mokinius, mokl't,cjus, tdvus ar l<itus teisetus

mokinio atstovus, vietor; bendruomeng demokrati:niam Mokyklosr vald'ymui, padeda sprqsti

Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui terisetiems Mokyklos interesams.
4'3. Tarybq sudaro 9 rmrniti: tris tevus (kitr,u; teisritus mokinio atstovus) d,:lerguoja tdvq

taryba, tris rnokltojus - rnokytojq taryba, tris mokinirtrs - mokiniq tarybii.
4,I. Tarybos pirmininkas ir sekretorius r,:nkami atviru balsavirnu pirmilme Tarybos

posedyj e. lMokyklos d.irelctorius rregali brlti Tarybos pirm ininkas.
4:i. PosedZius iiaukia "Iar;rbos pirmininkas'. A.pie posedZio laik4 ir svarstytii parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne vdliau kaLip p,rie5 i! dienas iJrli posedZio praciZic,s.

46. Tarybos porsedZiai kviediami ne rediau lkaip du kartus prt:r metus. Prireikus gali b[ti

su$auktas neeilinis Tzrrybos posedi:;. Posedis yra teisdtas, jei jame cla.lyvaqja ne maZiau kaip du

treddaliai nariq. I pos;edZius gali bUti kviediami Mol<yklos remejai, socialiniai partneriai ar kiti

asmenys.
4'7. Nutarimeri priimami Tarybos posedyje da.lyr,,aujandiq balsr4 dauguma. Jie ;rra teiseti, jei

neprie5tarau,ja teisds aktams. Norminio pobudZio .nutarimai gali b[ti iforminarni Mokyklos

direktoriaus isakymu.
4t8. Tarybos nariai uZ sa.yo veikl4 vien4 kattl per metus atsiskaito juos rinkusiems

Mokyklos bendruomenes nariam.s.
49. Tarybos nar:io igaliojirnai nutrlksta, kai pasibaigia igali,cjimo laikas, kai -iisr nebegali

eiti savo pareigq del sverikatos lbflkles, atsistatydina, pripaZistamas n(]\/eiksniu arba kaiL jo elgesys

nesuderinamas su Tangbos nario pareigomis'
50. Taryba:
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50.1. teikia sifilymus del Mokyklos strate,ginLi.rg tikslq, uZ,Caviniq ir jq ig1'vendinimo
priemoniq;' 

jO "2. pritafiaMokyklos strateginiam ir metinian veil<los planams, clarbo ir vidauLs tvarkos

taisyklems, kitiems lVlokyklos veikJt4 reglamentuojarntiems dokumenlams, teikiamierns Mokyklos

direktoriauLs;
50.3. teikia si1lymus Mokyklos direktoriui ddl Mokyktos nuostatq palceitimo at

papildymo, Mokyklos strukt[ros tobulinimo;
50.4. i5klausg Mokyklos m,stines veiklos ataskaitas ir teikia si[lymurs Mokyklos direktoriui

del veiklositobulinimo, saugiq ugdyrno(si) ir darbo s4lygtl sudarymo;
50.5. teikia sifilymus Klaipedos miesto sai"iva.ldybes tarybai

Mokyklos direktoriui <lel materialinio aprlpinimo ir lt)Sq panaudojimo;

5().6. svarsto Mokyklos mokytojq, tdvq, mokiniq savivaldos institucijq ar t,endruomends

nariq iniciatyvas ir teikia siulymus N{okyklos direktoriui;' 
50.7. deleguoja atstovus i moky.tojq atesl,acijqs ir vieSo konkurso laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai uLZimti komisijas, teikia siulymuq, afestuojarLt Mokyklos dirrlktoriq, jo

pavaduoto.jus;^ 
5b.8. priima nutarimus kitaLis, teises aktq nurstatytais ar Mok'yklos clirektoriaus teikiamais,

klausimaisr.
51. MokYojr4 taryba :nuolat veikia

profesiniarns ir bendlriesiems ugdymo klausim
direktoriaus pavaduotojai ugdymui. skyriq ir kit

Mokykloje dirbantys rnokytojai ir kiti tiesiogiai up
5.2. Mokytojr4 tarybai va<lovauja Mok

balsavimu mokytoj q ttrybos posedy.l e vieneriems metarnsl
53. Mokytojr4 tarybos posddZiai organizuojaLmi prasidedant ir baigiantis moksrlo metams,

taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireil,:r]rs gali buti su5auktas neeilinis mokytojq

tarybos posedis. I posddZius pagal poreiki gali brlti kviediz]mi kitq savi'valdos institucij 4 atstovai.

54. PosedZius Saukia tarybos pirmininkas, l<uriis apie posedZio laik4 ir svarstyl.i parenglus

klausimus informuoja narius ne v,iliau kaip prieS ll ,Clienas iki posedZio pradZios. J?osedis yra

teisdtas, jei jame dalyvauja ne maLiatukaip du treddaliai tq dien4 dirbarririq tarybos nariq.

55. Nutarimai priimami moky.toJq tarybos Jr,rstidyje dalyvaujandiq lbalsq dauguma' Jie yra

teiseti, jei neprie5tarauja teisds a.ktams. Norminio p{UUdZio nutalimai gali b[t-i ifbrminami
Mokyklos direktoriaus isakYmu.

56. MokYojq taryba:
56.1. svarsto bendrqjq ugdYmo

sudarym4, ugdymo turinio atnaujinim4,
programq i$yvendinim4., optirnalq ugdymo s4lygq
mokiniq ug{ymosi rezttltatus, pedagolgines veiklos

tobulinimo b[dus;
5G.2. teikia sifilymus del Mokyklos veiklos, ugdymo planq igyvendinimo, mokiniq

paLangos ir pasiekimr; vertinimo, informacijos kaupirrto ir]Panaudojimo tobu.linimo;

56.1. analizu,oja mokiniq ugdymo(si), sveik.atosf socialines paramos, prevencines veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;
56.+. deleguoja atstovus i !laryb4, mokytojq ateslacijos komir;ij4;

56.5. priima nutarimus kitais, teises aktq nustzrtl4ais ar Mokyklos riirektoriaus teikiamais,

klausimairs.
57. Mokykloje veikia m,ckiniq savivaldos inptitucijos - mokirriq aktyvai klasese ir

mokiniq taryba.
58. Mokiniq aktyv4 sudLaro vieneriems melams atviru balsavimu klases mokiniq

susirinkime iSrinktas i;e"lu"as, jo pawaduotojas ir mol.:iny$, atsakingas uZ klarses nef<rrrnali4j4 veikl4.

59. posedZius Baukia seni[nas, kuris apie pose{Zio laik4 ir s'varst),ti parenpltus klausimus

informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki pos€:r1pio pradZios .Posedlis yra teisetas, jei jame

dalwarria ne maLiaukaip du treddaliai aktyvo nariq'
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60" NfutarimaLi priimami rrLokiniq aktyvo por;edyje dalyvaujandiq balsq clarrguma ir yra

tei s eti,, j ei neprie 5t ar au.j a te i se s inktams.
6t" N{okiniq aktyvo nLariai uZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito klases mokiniq

susirinkimu:i.
612. Il{okiniq aktyvo nario igaliojimai nutniJksta, kai pasibaigia igaliojimo llaikas, kai jis

nebegal.i eitii savo parsigl+ del sveikirtos brkles, atsistatyrdina, pripaZistamas neveiksn.iu arba kai jo

elgesys ner;uderinamasr suL mokiniq aktyvo nario pareigorrLis.
6.1" N{okiniq aktyvas:
61)" 1. planuojia ir orgarLizuoja klasds mokiniq nepramoking veikl4;
61)"2. rtpinasi drausmds ir t'varkos palaikymtr klaLseje, mokiniu lankornumu;
6l]..J. svarsto klases vadovo teikiamus klausimus.
64. Nlokiniq ta:yba : auk5diausia rnokinir4 szLvivaldos institucija, renkaLma vieneriems

metams. Ivlokirriq tary1t4 sudaro klasiq seni[nai.
6li. Nlokiniq tarybos pirminink4 rrsnka tarybos nariai pirmajame posr:dyje.

6t1. N{okiniq tarybos posddZiai organizuo.jami ne rediau kaip du kartlus per metus.

Prireikus p;ali bUti su5auk.tas neeilinis mokiniq tarybos posedis. PosddZius Saukia pirminiinkas, kuris

apie posedZio llaik4 ir svarstyti parengtus klausimus in.lbrmuo.ja narius ne vdliau kaip prie5 3 dienas

iki posedZ.io pradZios. Posedis 'yra teisetas, jei jame da.lyvauja ne maLiau kaip du treddaliiai mokiniq

tarybos nari4.
6'l. lrlutarimai priimami mokiniq tarybos posedyje dalyvaqiandiq balsq <lauguma t yra

teiseti, jei neprie5taraqja teises aktams.
613. Ir{okiniq tarybos nariai uZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsj,skaitojucs rinkusiems

Mokyklos benrlruomends nariams.
61). N4okiniq tar:ybos nario igaliojimai nutrrlksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigrq del sveikatos blikles, atsistalydina, prtpaListamas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesude,rinamas su mokiniq tarybos nario parerigornis.
7t). N4okiniq taryba:
7{).1. padeda organizuoti lVtokyklos renginius;, alkcijas, vykdyti prevencines plogramas,

70.2. teikra si[lymus del ugdymo organrzavimo, neformalicrjo vaikq Svietimo programq

pletros, so cialines veil.Jor;;
7 0.3. organizuoja savanoriq judejim4;

7tJ.4. atstovauja mol.:iniq interesams Tarybc,je bei kitose sa.'tivaldos institucijose,

tarpininkauj a p;inant m.okiniq te,ises Ivlokykloj e;
7r1.5. r[pinasi drrausmes ir lvarkosr palaikymu Mokykloje,
ltJ.6. dalyvauja rengiernt Mokyklc,s veikl4 regJlarnentuojandius dokurnentus;
7rJ.7. svarsto M.okyklos direktoriaus ar kuruojandio direktoriaus pavaduotojo teikiamus

klausimus
71. \4okyklc,je veikia tevq (kitq teisetq mc,l<inio atstovq) savivallos institucijos - tevq

komitetai hlasdse ir te.,zq taryba.
7'.2. 1'evq komitet4 sudaro 3 nariai, i5rinkti vi,3neriems metams aliviru balsavimu klases

tevq (.kitq teise:tq mokinio atstovq) srrsirinkimo daugurrLa.
73. I'evq korniteto nariai atviru balsavimu renka pinninink4, kuris Saukia por;eclZius ir apie

jq laik4, s.reLrsl.yti parengtus klausimus informuoja narius, ne veliau kaip prieri 3 dierlas iki posedZio

pradZi.os. Fos(:dis yra teisetas, jei .iame clalyvauja ne rnaLiitu kaip du treildaliai komiteto nariq.

i.trutarimai priimami tevq komiteto pos€,dyje dalyv'trujandiq balsq dauguma ir yra teiseti, jei

neprierSl.araurj a teises alktams.
7,4. T'evq komitetas rnokslo metq pabaigoje alsiskaito juos rink'ursiam klar;esr tevq (kitq

teisetq mokini,c atstovq) susirirrkimr-ri.
75. 

'l 'evq kornitetas:
T5.L aptaria su klasds vadovu klases mckiniq lankomumo, elgesio ir paLangumo,

saugum o, mail;inimo, iinfnrmac ij o s gavimo klausimus ;
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75,2. padeda organizuoti trilases renginius, i5vykas, kurti edukaoines aplirrkas, vykdyti

profesini orientlavim4;
75..3. inicijuojj a paramos M,ckyklai teikim4;
75.4. telkia siulymus tevq tarybai ir Mokyklos direktoriui.
76. Tevq taryb4 sudaro tevq komitetq pirmirrinkai. lfi renkarna vieneriems rnetams. Tevq

tarybos nari.ai atviru balsavimu renka pirminink4.
7'7 . T'evq tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per ntolislo metus.

F,osedZius Snulia pirmrininkas, kuris apie posedZio lail.:4 ir svalstyti parengtr-rs klausimus informuoja

narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZIos Posedis yra teisetas, jei jarner dalyvauja ne

maZias kaip dr.r treddaliai tarybos nar:iq.
78. lrlutarimai priimami te-,zq tarybos posedyje r,lalyvaujandiq balsq daugurna ir yra teiseti,

jei neprie5tarauja teises aktams
79. T'evq tarybos nariai uii savo vei1k14 vierLil liart4 per met'us ats;iskaito juos rinkusiems

mokyld,os b,enclruomends nariarns.
80. T'evq tarybos nario i6;alio.jimai nutrlksl.a, kai pasibaigia igatiojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pare:igq del sveikatos bUk16s, atsistatydina. pripaZistamas neveikrsniu arba kai jo

elgesys nesutde,rinamas su tarybos na.rio pareigomis.
81. T'evq taryba:
81.1. teikia si[l.ymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdy'mo kokl'bt:s gerinimo

klausimais;
8 I .2. anali zuc>ia Mokyklos lesq panatLdoj imo f.ik sling;rum4;

8 1.3. deleguo.ia atstovus i I'aryb4;
81.4. nagrineja tevq (kitq teisetq mokinio atstovq) pra5ymus, skundus ir teikiia sillymus,

spren<lZiarLt iSl,:ilusias pro blemas ;
81.5. dalyvauja tevq (kitq t,:isetq mokinio atstovq) diskusijose, Mokyklos rengitriuose;

81.6. svarsto Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq teikiamus klrausimus.

82. \4okykloje gali steigtis; ir kitos savivaldos institucijos, bendruornends nariai gali burtis

! ivairirl inrteresq grupiq (mokiniq, mokytojq, tevq ar kitq teisetq rnokirLiq atstovq) asociacijas,

oiganizaci}as, sqjungis, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZ;davinius ir

funkc:ijas.

vI. DAFTBIJOTOJTU IPRIE]\{IMAS I DAF|BA, J\l DARBO APMOKEIJ|IMO ]|\/ARKA IR

ATIiSTACIJ,l\

83. Darbuotcrjaii i darb4 lr4okykloje priimarni ir atleidLiami i5 jo Lietuvoi; Itespublikos

darbo kodekso ir kitq teis;es aktq nus;tatyta tvarka.
84. It4okykios darbuotojarns uZ darb1 mohanta l,ietuvos lLespuLtrlikos istrntl'mq ir kitq

teises alktq tLustatyta tvarl<a.
85, llokyklos direktorius, jo pavaCuotojai ugdyrnui, ugdym4 ctrganiztnjandiq skyriq

vedejai, mgkytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuo.iasi ir kvalifil,rercij4 tobtrlitra Lietuvos

Respublikos S,,'ietimo ir mokslo ministro nustalyta tvarka.

vrl. MOKyKLoS TUruIAsi, LESoS, JU NA.UDoJnMo TVARKTL, FINAI{SINES
.VEIKLIOSi KON'TROLE IR MIOKYX.LOS VEIKLOS PR]IBZIURA

86i, Ir,ulokykla valdo patikejimo teise perduotil savivaldybes tuLrt4, naudoja ir clisponuoja juo

lstatyrnq ir Klaipedos miesto savivaldybds taqrbos nustatyta tvarka'

81' . l'zlokyklc,s le5os:
g?'.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniqr d<ltacijq savivaldybes biudZetui s;kirtos le5os

ir Klaipedos nliesto savi.raldybes birudZeto ldSos, skiriam,cs pagal patviftintas s4mata.s;

8i' "2. paiamos uZ teikriamas; paslaugas;;
g?'.3. fondq, organizacriq, kitq iuridiniq ir lhziniq asmenrl dovanotos ar l':itaip teisdtais

bldais perduotos ldsosi, tikslines pasrkirties lesos pagal pavedirnus;



87.4. kitos teisetu budu igyl;os leSos.
88. Mokyklos le5os ir turtas valdomas, nerurdqiarnas ir juo disp,cnuojarna rupestingai,

siekiant uZtikrinti visuomends interesq tenkinim4, 4naksimali4 naud4 visuc,men.ei. Turtas
tausojamas, ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. Ldiios rpauclojamos teisds aktq nustatyl.a tvarka.

89. Mokykla buhaltering qpskait4 organizuoja ir finarrsing ats;kaitomybg tvaiko teises aktq
nustatyta tvarka.

90. Mokyklos finansine veikla kontroliuojamarte[ses aktq nusrtatyta tvarka.
91. Mokyklos veiklos prieZi[r4 atlieka KlaipQdos miesto savivaldybes adrninistraclja

teises aktq nustatytatvarka, prireikus pasitelkia i5orinius'ifertintojus.

V[I. I]AIGIAMOSIOS NUOSTATOS

92. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkanpi4 teises al<tq nustatytus re:ikalavimus,
kurioje skelbiami vie5i prane5imai ir informacija visuor,nenei apie tMokyk.los veiLkl4 teises aktq

nustatyta tvarka ir terminais.
93. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, lcppildymus tvirtin'a Klaipedos miesto

savivaldybes taryba ar jos igaliota institucija.
94. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildorni Idlaipedos miesto savivaldytres tarybos ar

jos igaliotos institucijos, Mokyklos clirektoriaus ar Tarybop iniciatyva.
95. Mokyklos buveine ke.idiama, Mokyklos fi.lialai steigiarni ir jiq veikla nutraukiama

Klaipedos miesto savivaldybes taryb os sprendimri.
96. Mokykla reorganizuo.iama, peftvarkorna,

struktflros pertvarka teises aktrl nustatyta tvarka.

Direktorius

SUDERINTA
Mokyklos tarybos 2012 m. vasario 20 d.
posedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-5)

likviduojama ar vykdc,m.a Mokyklos
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