
ISra5as

[statymas skelbta$ : i'in., 199 4 r'l{r' 5li-1049
Neoficialus istatynp tekstasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

19'94 m.liePos 7 d. Nr' I-533
Vilnius

Nauja istatymo re('akciia nuo 2t(,108 m' spalio I d,:

Nr. x-.722. 200g-Qg-15, Zin., 2008, hrr.'II3-4290 (200s-10-01), atitaisymas skelbtas: iin',2011,

Nr.45

16 straips4iis. Savivaldylbds tarybos kompetencija
3 . Papraitoj :i savivaldybe s tarybo s kompetencij a;

9) juridiniq asmens dalyrrio kompetencijai pigal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas ir

pareigq vykdymas;
18 straips{ris. Nuostatosi d6l teisds aktq s
1. Savivalpybes tarybos priirntus teises

savivaldybes tary$a Kitq savivaldybes vie5ojo a

sustabdyti ar parlarikinti trragal kompetencrj4 sa

direktorius ar kitil savivaldybes vie5ojo adminis
sustabdyti ir juoq pakeisti ar panailcinti. Savivr
pagal kompetenci]jr1 priimtus teises tktus gali sr

administracij os dilektorius.

f statymas paskelbtas : Zin., 199 5,, Nr. .I 0 4-2322
Neofi cialus istaty{nLo tekstas

LI]ETUVOS RESPUBLIKOS
EIUDZETINIU ISTAIGU

ISTATYMAS

1995 m. gruodZio 5 d. Nr. I-1113
Vilnius

Nauja istatymo rqtlakciia nuo 11010 m balandiio I d,'
Nr.x[6!!, 2010t0]-2i, Zin., 2,,t10, I{r. 15-699 (2010-02-04)

6 straipsrlis. Biudietinds istaigos nuostatai
5. pakeistUrs biudZetines isiaiploi nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija. pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasira5o savininko teises ir pareigas
i asmuo arba savininko teises ir pareigas
:isti biudZetines istaigos nuostatai isigalioja nuo jq
'akeitus nuostatuso kartu su teises aktq nustatytais
pateikti pakeisti biudZetines istaigos nuostatai ir

nurodyti j q pakei{imai.



[statymas skelbtas:Zin.,l99l,Nr. 23-593

Neoficialus istat tekstas

Naaja istatYmo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
Svrprruo

ISTATYMAS

1991 m. birZelio 25 d. Nr' I-1489
Vilnius

nuo 2011-07-01:
Nr. XI-L281. 201I 3-i7, Zin., 201l, Nr. 38-1804 (2011-03-31)

Savivaldyb€s institucijq igaliojimai Svietimo valdymo srityie
58
1. Saviv
3)

vaikq
vaikq privalomaj
atitinkantis
neformaliojo 5 teikejq tinklq.

ybes atstovauj amoj i institucij a:
a ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrildjnjo ir vidurinio ugdymo,

ri,l ;;i;dioj o 
- 
svietimo p- g1u'n1i f iki*di'l molvttu -tt*1*1.i"^:3,#::

l# #ffi;;;&i.- iniri3.,i3u, kad bnq rotm,rgja-as gvvenlojq poreikius

inio mokymo ir ,rruug.tti.fi.l ivietimo teikejq tinklas, savaranki5kai formuoja



KLAII'EDOS MTESTO SAVIVALDYBES
ADM INISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDQIS IBVOS SIIMONAITTTNS PAGRINDINES MOKYKLOS NUOSTATU

PATVIRTINIMO

'h( 'r' 7 'n' 'tt*u&rn'30'ii' S" 'rf 'Nr'AI '\ - llJ u
- ,i { Klaipeda

I

VadovaudarnasiLietuvcrsRespubl ikosvietossavivaldosistatymo.q'n, ,1994,Nr.55-1049
200g, Nr. 113-4290) 1g straipsnio 1 dalimi, Nuostatq, ptatq aistaiutq iforminimo reikalavimais'

patvirtintais Lietuvos n.rprrut;t os svietimo ir mokslo miniitro 20rl m' birZelio 29 d' isakymtt

Nr. V-1164, Klaipecto" *i.rto savivaldybes tarybos 200.a y,. balandLio 22 d" sprendimo Nr' 1-161

,,Del savivaldybes institucijq frrnt.ij,+ 5vieimo..:dlyje pavedimo vykdyti Administracijos

direktoriui ir igaliqjimo vykdyti oat[ savivaldybes ilvietimo istaigq steigejo funkcijq'(Klaipedos

miesto savivaldybes tarybos 2004 m. iuptrieio zs d. sprlndimo Nr' 1-418 redakcija) 2'1'1

papunkdiu:  ' ,  , : - , -^- - i - r :^ : -  *^ t , , , lz lnc nrncta lnq /nr ic ledama).
1. Tvirtin,u Klaipedlos levos Simonaitytespagrindinds mokyklos nuostatus (pridedama)

2.Lgat i o j u GraLinqsl<undikienl, mot<yt tos JirektorE, pasiraSyti nuostatus ir iregistruoti

juos Juridiniq asmerrq registre'
3 ' P r i p a Z ' i s t u n e t e k u s i u g a l i o s K l a i p e d o s m i e s t o s a v i v a l d y b e s a d m i n i s t r a c i j o s

direktoriaus 2006 rn. vasario 2"2 d. ir;kt-4 Nr. AD1-3 67 ,,Der Kraipedos Ievos Simonaitytes

pagrindines mokylsl'c s nuo statq patvirtinimo"'

Savivaldybes admirristracijos dirc Judita Simonavidilte

A. Andra5lniene, t<:1.39 61 43'

20lr-08-25



t-iPRt vIRTINTA .  : ^'Kki:rpedos 
miesto savivaldyb: tttracuos

diiek{oriaus 2011

tspllfr,niuNr. AD1
t ' t  i a J '  d .

:

' .

KLAIpEDO S IEVO S SIMONAIIY'1p S gX-bfuNlnn S MOKYKL O S NUO STATAI
:';"',,.-...- .--..- r';--;::? 

"

I. BENDTTOSI OS N'UOSTATOS

laipedos Ievos Simonaitytes pagrindine mokykla'

rdine mokykla' Duomenys apie mokykl4' kaip

10 jaunimo klases.
4.T.eisineforma-biudZetinejstaiga,priklar 'rsomybe-savivaldybes.
5 .Sav in inke_K la ipedc l sm ies to .sav i va ldybe ,kodas | I | I 00775 ,L iepqg .11 ,LT-9 I502

Klaipeda.
6.sav in inkote ises i rpare igals igyverrd inant i inst i tuc i ja-Kla ipedosmiestosaviva ldybes

taryba, kuri vykdo Lietuvos n,,rpuUtit,i, biudZetiniq istaigq, Lietuvos .Respublikos 
Svietimo ir

kituose istatymuose bei siuose nuostatttose jos kompotencijai priskirtus igaliojimus'

7 . Buveine - Naikupes Ei'25,1;'-T-9t32ct2 Klaipeda'

8. Grupe - bendrojo ugdymo rnok'ykla'
g. TiPas - Pagrindine m'ckykla'

1 0. I'agrindinJpaskirtis -. bendno sios paskirties mokykla.

11. MokYmo kalba'- lietuviq'

12. Mokymo formos - dienine, nuotolind, savaranki$ko mokymosi' mokymo namuose"

l3. Vykdomos Svietimo progrr,-o,, - pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo' neformaliojo

vaikq'*itilllJ;"0",", 
mokymosi par;iekimus iteis;inantys dokumentai - pradinio' pagrindinio

)statals.
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II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IIT RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKvMO SI PASIEKIMUS ITEISIN4.xCIIJ D OKUMENTq ISU,LVIMAS

16. Mokyklps veiklos sritis - Svietimas.
17. Mokyklps veiklos rD5ys:
17 .1. pagnrldine veiklos rri5is - pagrindinis ugdymas, kodas 85.3 1.10;
77 .2. kitos $vietimo veiklos rfSys:
17.2.1. prad]inis ugdymas, kodas 85.20;
l7 .2.2. sporfiinis ir rekreacinis Svietimas, ko$as 85.51;
17.2.3. kultfirinis Svietimas, kodas 85.521;
17.2.4. kitag, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
I7 .2.5. Svie{imui bfldingq paslaugq 

"'eikla, \odas 85'60;
17.3. kitos rle Svietimo veiklos rfiSys:
17.3.I. vaikpl poilsio stovyklq veikla., kodas 55'20.20;
17 .3.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kpdas 56.29;
17.3.3.nuo$avo arba nuomojamo nekilnoJjamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20',
17 .3.4. kita Zmoniq sveikatos prieZiiiros vei[la, kodas 86.90;
17 .3.5. biblotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
18. Mokyklps veiklos tikslai:
18.1. pletoti dvasines, intelektines irr fizineq mokinio galias, bendr4sias ir esmines dalykines

kompetencijas, b[tlnas tolesniam mokymuisi, profgsinei karjerai ir savaranki5kam gyvenimui;
18.2. padeli vaikams ir jaunuoliams gr;\tt I rruosekliojo mokymosi sistem4 padedant jiems

atstatyti mokymosi motyvacij 4.
19. Mokyklps veiklos u1davrniat
19. 1. teikti nrokiniams kokybi5k4ugdym4
| 9 .2. tenkinti mokiniq palinimo, lav inimo si ir s avirai Sko s p oreikius ;
1 9.3. teikti rpokiniams reikiam4 pa galb4;
19.4. ultlkinti sveik4 ir saugi4 mok'ymc,(si) aplink4.
20. Vykdyd Vma jar pavestus uZdavinius mokykla:
2}.T.vadovpudamasi Lietuvos Resputrlikqs Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis

Bendrosiomis programomis, atsiZvelgdarna I fCaipedos miesto savivaldybes ir mokyklos
bendruomenes rei\mes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoia
ugdymo turini;

20.2.rengia pradinio ugdymo ir pagrindinip ugdymo programas papildandius bei mokiniq
poreikius tenkinandius Siq programq modulius, nefqrrnaliojo vaikq Svietimo programas;

20.3. dalyv4uja mokiniq ugdymo pasielqimq tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinip4 Lietuvos Respublikos Svietirpo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

20.4. sudaro palankias s4lygas ve:ikti mQkiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovin[, tautini, pifietini s4moningum4 patriotizm6 puoselejandioms kultUrinE ir socialinq brandau
padedandioms tenk{nti saviugdos ir savirai5kos porEikius;

20.5.teikia informacing, psichologinq,, spcialinq pedagoginq, specialiqj4 pedagoginE,
prireikus speciali4j4 ir medicinos pagallb4 uZtflkrina profesini orientavim4 informavim4 ir

konsultavim4 bei r4inimalios prieZiDros priemones;
20.6.1,vertinp mokiniq specialiuosius ugdyposi poreikius, skiria specialqji ugdym4 teises

aktq nustatytatvarkg;
20.7. organiVuoja tevq (kitq teisetq mokiniq atstovrtr) pageidavimu jq mokamas papildomas

paslaugas teises akt[ nustatTta tv atka;
20.8. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti ft<valifikacij4 dalintis ger4ja patirtimi;
20.9. draud/ia istaigoje vartoti tabztkau all@holi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas,

prekiauti jomis, plafinti Sia tema nelegaliq literatDrq, spaudinius, riboja paialiniq asmenr+ patekim4 i
mokykl4;
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20.10. kpria ugdymo
20,11. ogganizuoja mr :11T!b-U 

ir edukacines aplinkas;
20.12. atlieka kitas tei 

oJrmQ;

21. Mokymosi pasiek
Respublikos svietimo ir mokslo ministro nustatyfa tvarka. 

mokiniams iSduodami Lietuvos

III. MOKYKLOS TPISES IR PAREIGOS

22' Mokyfda' igyvendindama jai pavestps tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtasfunkcijas, turi teigE teises aktq nustat Trta tvarka:
22.1. partnkti rnokymo(si) metodus, frrmps ir bDdus;
22.2. kurti nluJy: mokymo ir mokymori *oa.iirr;
22.3 . ben$radarbiauti su
22.4. vykflyti miesto, S, 

uats trluridiniais asmenimis;
22.5. siotiirjungtis ias 

itus;

22.6. gauti param4ir nz
istatymams ir-t itiO-. teises aktarms. 

rujandiomis Lietuvos Respublikos
23' Mokyl(la privalo uLztikrinti sveik% saugi% 

. uZkerlandi4 keli4 smurto, prievartosapraiSkoms ir Zalipgiems iprodiams ugdymo ,pritrkt s?ietimo programq vykdym* atvirum4 vietosbendruomenei, mpkymo sutarties .ud*y,nE r, qrlrlq pipareigJ;i-;; rrit oyn'a geros kokybesSvietimE

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORqANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24.Mokykllos veikla or
planus, patvirt#us mokyklos di [:ttni, 

metini veik]os, ugdymo
25. Mokyklpi vadovauji gas atviro konkurso bldu iratleidliamas i5 iq t0ises akttl nus ir atskaitingas Kraipedos miestosavivaldybes taryb4i ar jos igalic
26. Direktorrius:
26'l' organiTuoja mokyklos d,arbau kacl b$tq igyvendinti mokyklos tikslai ir atliekamosnustatytos funkcijos;

lr; strateginio pla40, metinio veikros plano, Svietimo programqr jq vykdymui;
rstrukt,r4 teises aktq nustatyta tvarka ir nustato mokykloslavinius, funkcij as, d irektoriaus-pauaduotf q ugdymui, strukturiniri

26'4' skiria ir atleidiia darbuotojus, tvirtinE jq pareigybiq aprasymus, pareigybiq s4ras4nevirsydamas nustatyto didziausio leistino pu..lgyili[ ,iuiei*r, 
"tri"r." 

lit", su darbo santykiaissusijusias funkcijas tpises aktq nusrlat yta tvarka;

-"or-3ur*"#jl" 
rnokinius Klaip6dos miesic' savivaldybes tarybos nustatyra tvarka ir sudaro

26'6' suderinqs su mokyklos taryba tvirtina mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,kuriose nustato mokilniq ir darbuotojq teises, p"t;tg+;; ;ir'ur.o-yu9, u..,Jruo,,,enes nariq ergesio iretikos normas;
26'7' otganiz*oja ir vykdo rmokiniq pasiekirrlq tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respr,blikosSvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarkai
26'8' analizuoja mokyklos veiklos ir valdlrmq istekliq brklg, uLtikrinaiq optimahl valdymqir naudojim4;
26.9 . oryanizuaja mokyklos veiklos isivertinir44, isorini vertinim4;26. 1 0. lejdlja isakymus, kontroliuoj 

" :.t 
qrtJ)r",% 

-'

26.11. sudaro teises aktq nustatytur-t o_ir,,Jur, JuiUo grupes;
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26.12. organizuoja pedagoginiq darbuofiojr1 metodinE veikl4 atestacij4 Lietuvos

Respublikos SvietirTro ir mokslo ministro nustat'vta tvarka;
26"13. sudatro mokyklos vardu sutartis;
26.1 4. organizuoj a mokyklos dokumentq s4ugoj im4 ir valdym4;
26.15. valdo, naudoja mokyklos turt4 le5ag ir jomis disponuoja teises aktq nustatyta tvarka,

vadovaudamasis vi$uomenes naudos, elektyvunro,Iaoionalumo, vie5osios teises principais;

26.16. inicijuoja mokyklos savivaldos i:nsti{ucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4,

26.17. kartrrr su mokyklos taryba sprendZfa, ar leisti ant mokyklos pastatq ar mokyklos

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis tqises aktq nustatytatvatka;

26.18. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais teisetais jq atstovais), Svietimo pagalbos,

teritorinemis policdos, socialiniq paslaugq, sverikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis

ir kitomis institucijpmis, dirbandiomis vaiko teisiq Ppsaugos srityje;

26.I9 . atstqvauj a mokyklai kito se institucij pse;

26.20. dal[ savb funkcijq teises aktq rrustptyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams,

strukturiniq padalinirl vadovams ;
26.21. vyk{o kitas teises aktuose ir pareigypes apra5yme nustatytas funkcijas.

27. Mokyklos direktorius atsako uZ:
27.1. mokylllos veiklEir jos rezultatus;
2l.2.Lietuvos Respublikos [statymq i.r kitq teises aktq, mokyklos nuostatq laiky-m4si,

tinkam4 funkcij q allikim4
)1.5. a"^olgratini mokyklos valdym4 skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq

informavim4 persenalo kvalifikacijos tobulininr4 qveikq ir saugi4 mokyklos aplink4;

27.4. asmens duomenq teising apsaugab tefikiamr+ ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq

teisingum6
27.5. ger4 ir veiksming4vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.
ZS. H4otyt{os valdyme dalyvauja direkrtori4us pavaduotojai, struktlriniq padaliniq vadovai,

kurie:
28.1. dalyvauja priimant strateginius sprendflmus del mokyklos veiklos pletros,

28.2.te1kra sillymus del mokyklos metines veiklos plano, mokyklos strukt[ros, nuostatq

pakeitimq;
28.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetpncijai priskirtoms veiklos sritims.

29. Mokyklos metodinei veiklai organizqoti sudaromos metodines grupes ir metodine

taryba.
30, Metodi4es grupes sudaromos pagal pgdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problepai sPrgsti.
31. Metodinei grupei vadovauja atviru balpavimu grupes narirl dvejiems metams i5rinktas

pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir apie posedZio laik4 svarstyti parengtus klausimus

narius informuoja rie veliau kaip prie$ 3 dienas iki posedZio pradZios.

32. Metodirle grupe:
32.1. racionaliai derina ugdymo srities, dplyko, toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq

ugdymo planavim4 ugdymo proces4 vertinim4, vafloveliq ir mokymo priemoniq pasirinkim4- 
32"2. aptaria naujus dokumentus, metodiko$ naujoves, dalykq integracij4 ugdymo procese

moky'toj q sukauptq patYri m4;
32.3. tariasi de[ mokomqjLl dalykq planr4 repgimo principq ir tvarkos, mokomqjq dalykq, jq

moduliq pasiulos;
32.4. derina individualizuotas mokiniq uLgdy'imo pro gramas;

32.5.nagrinpja ugdymo sekmingum4 nrokipiq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

ger4)a patirtimi;
3 2 "6 . daly v4uj a diagno zuoj arrt mokiniq p asi gkimus ;
32.7 . kei1ia$i informacija ir bendradarbiauj4 su kitomis metodinemis grupemis;

3 2 "8 . analizqroj a kvalifi kacij o s tobul inin:.o rqnginiq kokyb E ;



5

32.9.terkra si[lymus metodinei tarybat del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.
3 3. Metodiniq grupiq pirm:ininkus j ungia metodine taryba'

34. Metodinei tarybai vactovauja'atvlrur balsavimu mokl'tojq taryboje dvejiems metams

isrinktas pirmininkas, kuris saukdamas poseilZius apie laik4 ir svarstyti parengtus klausimus

informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienLas iki posedZio pradZios' . .
35. Metodines tarybos nario igaliojimai nut,,k,tu, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigi del sveikaios bukt"s, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo

elgeJys nesuderinartas zu metodirres tarybos nat'io pareigomis'

36. Metodine tarYba:
36.1. dalyvirlui, teikia siulymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso apruprnlm%

ugdymo kokybE ir inovacijq diegimq nustatant mokyrojq metodines veiklos prioritetus;

36.2. koordinuoja -trytao1.-veikiandiq metoainiq grupiq veikl4 siekdama ugdymo dermes'

;ijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
'i-zu gerosios pedagogines patirties sklaid4

rmis nevyriausybinemis organizacijomis' Svietimo

pagalbos [staigomis ir kt.;
36.5'vert ina-ot.yto3qmetodiniusdarbrrsirnrokytojqpraktingveikl4..
37. Ugdymo turinio" iormavimo ir ugrlymo p.o."ro organizavimo klausimais mokyklos

direktorius gali organ izuotr Svietimo pagutbis" specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrindjamu

klausimu, pasitarimus.
38. Darbo tarybos, profesines s4jungos veikl4mokykloje reglamentuoja istatymai'

V. MOKYKT,OS SAVIVALDA

39. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija'

renkama dvejiems metams. Taryba telkia -oryfuo,' mokinius, mokltojus, tdvus ar kitus teisetus

mokinio atstovus, vietos bendruomenq dernokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprEsti

ui teisetiems mokyklos interesams'

s teisetus mokinio atstovus) deleguoja tdvq taryba'

mokinius - mokiniq tatYba'
kami atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje'

nkas.

klausimus pirmininkas informuoja narius ne velia

43. Tarybos posedZiai kviediarni ne redir

su5auktas neeilinis Tarybos posedis' Posedir; t

treddaliai nariq.
44. I posedZius gali blti kviediami mokyklosr remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys'

Nutarimai priimami Tarybos p,csedyje dalyvaujandirr nariu balsq dauguma' Jie yra teiseti' jei

ai trrasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti

a, prrpaLlstamas neveiksniu arba kai jo elgesys

ixtQ per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos

bendruomends nariams'
47.TatYba:
41.l.teikia sifllymus del mokyklos strateginiq tikslE uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
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mokyklos strateginiarn, metind:s veiklos planams, darbo ir vidaus tvarkos

mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos
47 .2. prrtarra

taisyklems, kitiems
direktoriaus;

4l.3.teikra siulymus mokyklos direktoriui del mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

mokyklos vidaus strukt[ros tobulinimo;
47.4. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia sifilymus mokyklos direktoriui

del veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo sqlyglt sudarymo;

47.5.te1kia siUlymus KlaLipedos miesto savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai,

mokyklos direktoriui del materialinio aprhpinimo, le$q panaudoj imo ;
47.6. svarsto mokyklos pedagogq, tdvr; mokiniq savivaldos institucijrl ar bendruomenes

nariq iniciatyvas ir teikia sifilymus mokyklos direktoriui;
47.7. deleguoja atstovus i mokytojq atestacijos ir vieSo konkurso laisvai mokyklos

direktoriaus vietai uZimti komisijas, teikia siulymus, atestuojant mokyklos direktoriq, jo

pavaduotojus;- 
47'.8. priima nutarimus kitais, teises aklq nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.
48. Mokytojq taryba nuolat .reikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ii blnariesiems ugdymo klau:;imams sprEsti. J4 sudaro mokyklos direktorius,

iirektoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq- ir kitq padaliniq, susijusiq su ugdymu, vadovai, visi

mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdyrno procese dalyvaujantys asmenys.' 
4b.Mokytojq tarybai vadovauja mokyklors direktorius. Sekretorius renkamas atviru

balsavimu dvejiems metams.
50, Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip

pat ne rediau kaip vien4 kart4per pusmeti'
51. Prireikus guti UUti suSauktas neeilinis rnokytojq tarybos posedis. I posedZius pagal

poreiki gali bDti kviediami kitq savivalclos instil.ucijq atstovai.

52. Posedis yra teisetas, jei jame da.lyviruja ne maLiau kaip du treddaliai t4 dien4 dirbandiq

tarybos nariq. posedZius Saukia tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstlti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios'

53. Mokytojq tarybos nutarimai priimanri dalyvaujandiq tarybos nariq balsq dauguma.

54. Mokytojq taryba:
54.1. svarsto bendrqjq ugdymo programq lgyvendinim4 optimalq ugdymo sqlygq sudarym4

ugdymo turinio atnaujinim4 mokiniq ugdyrnosJL rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo b[dus;

54.2.teikia sillymus del mokyklos mel.inio veiklos, ugdymo planq igyvendinimo, mokiniq

paLangos ir pasiekimr4 vertinimo, inforrnacijos J<aupirno ir panaudojimo tobulinimo;

54.3.analizuoja mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, prevencinds veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;
54.4. deleguoja atstovus i Tarybq mokytojq atestacijos komisij4;

54.5. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar mokyklos direktoriaus teikiamais,

klausimais.
55. Mokiniq taryba - auk5diausia rnokirLiq savivaldos institucija, renkama vieniems metams.

Mokiniq taryb4 sudaro 6-10 lclasiq senilnai, i5rinkti klasiq mokiniq susirinkimuose atviru

balsavimu.
56. Mokiniq tarybos pirminink4 renl.,a mokiniq tarybos nariai pirmame posedyje.

57. Mokinirl tarybos posedZiai organizuiojarni ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus

gali buti su5auktas neeilinis mokiniq tarybos posedis.

58. PosedZius Saukia pirmininkas, l\pie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus jis

informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios.

S9. l,lokiniq tarybos posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja

ne ma1iaukaip du treddaliai visq nariq. Nutarimai priimami dalyvaujanditgq balsq dauguma.
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60. Mokiniq tarybos nario igaliojimai nutruksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, liai jis

nebegali eiti savo pureilq del sveikator bukl"r., atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesuderinarlras su mokinirl tarybos nario pareigomis.

61. Mokiniq taryba apie savo veikl4 al.siskaito visuotiniame mokiniq susirinkime mokslo

metq pabaigoje.
62. Mokiniq taryba:
62.1. paded4 organizuoti rnokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;

67.2.ieikia sitlymus del ugdymo organizavimo, neformaliojo Svietimo programr+ pletros,

socialines veiklos;
62.3 . organiVuoja savanori q j udej im4
62.4. atstov4gii mokiniqL interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauj a ginanf mokiniq teises mokykloj e ;
62.5. rupinapi drausmds ir tvarkos palaikymu mokykloje;

62.6 . dilyvauj a rengiant mokyklos veikl4 re glamentuoj andius dokumentus ;

62.7. svarstq mokyklos direktoriaus ar kuruojandio direktoriaus pavaduotojo teikiamus

klausimus,
63. Klases qnokinirl komitet4 sudaro 3--5 nariai, i5rinkti atviru balsavimu klases mokiniq

susirinkime vienietns metams. Mokiniq komitetui vadovauja seniDnas'

64. Mokiniq komitetas:
64.1. planuqja ir organizuojaklases mokinir4 rLepamokinE veikl4;

64.2.ilpin4si drausmes ir tvarkos palaikymu klaseje, mokiniq lankomumu;

64.3. svarsto klases vadovo teikiamus klausimus'

65. Mokyklpje veikia tevq (kitq teisel.q mokinio atstovq) savivaldos institucijos - tevq

taryba ir tevq komiletai klasese.
66. Tevq ta1yb4 sudaro tevq komitetq pirmininkai'

67, Tevq tarlybos posedZiai organrzuojatni ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Tevq

tarybos nariaiatvirlr balsavimu pirmame posedyje rerka pirminink4.

68, posedZius Saukia pirmininkas. Apie pose<lZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus tevq

tarybos pirmininkaE informuoja narius ne veliatr kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios.

69.Tevq ta{ybos nario igaliojimai nutruksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali

eiti savo pareigrl dEl sveikatos brlkles, atsistatydina, prrpaListamas neveiksniu arbakai jo elgesys

nesuderinamas su t4rybos nario pareigomis.
70. Tevq ta4yba:
70.1. teikia riUly-,tr ugdymo proceso organizavrmo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais;
70.2. analiziroja mokyklos leSq panaudojime tikslingumq

70.3. delegrloja atstovus i Taryb4
70.4. nagrineja tevq (kitq teisetq mokinio atstovq) pra5ymus, skundus ir teikia si[lymus,

sprendZiant i5kilusias problemas;
10.5. dalyv4uja tevq (kitq teisetq mokinio atstovrf diskusijose, mokyklos renginiuose;

70.6. svarstp mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq teikiamus klausimus.

71. Tevq komitet4 sudaro 3-5 nariai, iSr:inkti vieniems metams atviru balsavimu klases tevq

(kitq teisetq mokinllo atstovrf susirinkimo daugum4.

T2.Tevqkomiteto nariai atviru balsavimu trenka pirminink4 kuris Saukia posedZius ir apie

jq laika svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio

pradZios.
73.Tevq kqmitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito ji rinkusiam klases tevq (kitq teisetq

mokinio atstovq) srPsirinkimui.
74. Tevqkqmitetas:
74.I. aplari4 su klases vadovu klases mokiniul lankomumo, elgesio t paLangumo' saugumo'

maitinimo, informapijos gavimo apie juos klausimus;



78' Mokyklos direktoriurs, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq
vedejai, mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atlstuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo minist:ro nustatlta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LE.SOS, JU NAUDOJIMo TVARKA IR FINANSINEs
VEIKLOS KONT'ROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

79' Mokykla valdo patik{imo teise perduot4- savivaldybes turt4 naudoja ir disponuoja juo
[statymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

80. Mokyklos le5os:
80.1. valstybes biudZeto specialiqiq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos lesos ir

Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriarnos pigalpatvirtintas sEmatas;
80.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
80'3' fondq, otganizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

budais perduotos leSos, tikslines paskirties lesosr paga.t pavedimus;
80.4. kitos teisetu bfrdu igytos leSos.
81' Mokyklos leSos ir turtas vaiclomas, naudojamas ir juo disponuojama rDpestingai, siekiant

uztikrinti visuomenes interesq tenkinim% maksimali4 naud4 ,rirro-.n.i. Turtas tausojamas,
neSvaistomas ir racionaliai tvarkomas. I-,e5os naudojarno, t.ir", aktq nustatytatvarka.

82' Mokykla buhalterinE zLpskait4organizuoja ir finansinE atskaitomybE tvarko teises aktqnustatyta tvarka.
83. Mokyklos finansine veikla kontroliucrjama teisds aktq nustatyi.atvarka.
84' Mokyklos veiklos prie.LiurqatlieJ<a lllaipedos miesto saui,ratCybes administracija teisesaktq nustatyta tv arka, prireikus par;itelkiant isorirrius verlintojus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

85' Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktrl nustatytus reikalavimus, kurioje
skelbiami vieSi pranesimai ir Lietuvos R,espublikos svietimo istatymu nustatyta informacija
visuomenei apie mokyklos veikl4,

86' Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papild'ymus tvirtina Klaipedos miesto savivaldybes
taryba ar jos igaliota institucija.

mi lCaipedos miesto savivaldybds tarybos ar jos
,bos iniciatyva.
rs .filialai steigiami ir jq veikla nutraukiama

8

74.2. padeda organrzuoti klases renginius,
profesin[ orientavim4;

74.3. rnic4uoja paramos mokyklai teikimq

iSvykas, kurli edukacines aplinkas, vykdyti

74.4. teikia siDlymus tevq tarybai ir mokyklos direktoriui.
75' Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis iivairiq interesq grupiq (mokir:Liq, mokytojq, tevq ar kitq tiisetq mokiniq atstovq) asociacijas,organizacijas, s4jiungas, vykdandias jr1 veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius irfunkcijas.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DAITB.{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

76' Darbuotojai i darb4 rnokykloje priimami ir atleidLiami iS jo Lietuvos Respublikos darbokodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
77. Mokyklos darbuotojaLms uL darbqmokarna Lietuvos

aktq nustatytatvarka.
Respublikos istatymq ir kitq teises
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89' Mokykla reorgarLizuojama., pertvarkoma, llikviduoj anra ar vykdoma mokyklos strukturos
pertvarka teil;es aktq nustatyta trzarka.

Direktorti GraLinaSkundikiene

SUDERINI]A
Mokyklos tarybos 2.01I m. birZelio 10 d.
posedZio pr,otokolinLiu nutari mu
(protokolas irtrr. 3)


