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16 straipsnis. Savivaldybds tarybos kompetencija
3. Paprastoji savivaldybes tarybors kompetencija; .
9) juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas ir

pareigq vykdYmas;
L8 straipsnis. Nuostatos ddl teisds aktq s
1. Savivaldybes tarybos priimftrs teises

savivaldybes taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo a

sustabdyti ar panaikinti pagal kompetencrj4 sa

direktoiius ar kiti savivaldybes vieSojo adminis
r;ustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti' Saviv
pagal kompetencij4 priimtus teises aktus gali sr

administracij os direktorius.
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6 straipsnis. BiudZetinds istaigros nuostatai
5. pakeistus biudZetines isiaigo-s nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas igyvendinanti

)status pasira5o savininko teises ir pareigar;
asmuo arba savininko teises ir pareigas

:isti biudZetines istaigos nuostatai isigalioja nuo jq

akeitus nuostatus, kartu su teises aktq nustatytais
pateikti pakeisti biudZetines istaigos nuostatai ir

nurodyti jq pakeitimai.
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58 straipsnis. Savivaldybes institucijq lgaliojimai Svietimo vald

1 . Savivaldybes atstovaujamoji institucija:
3) formuoj u- ir.irnor.vklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio

vaikq ir suaugusiqlq ttefotmaliojo svietimo prosramas 
"tllTuili:l1*:

;;il ;'Jil;;;j# Jui.ti*ui vvkdvti' Inicijuoja? \ud bnq formuojar

atitinkantis profesinio mokymo i, ,.ru,rg,ttiqjq Svietimo teikejq tinklas,

srityje

vidurinio ugdYmo,
ink14, sudaro s4lYgas
gyventojq Poreikius

i5kai formuoja
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vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos lstatymo (Lin.,1994, Nr. 55-1049;
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Letimo ir mokslo ministro 2004 m' liepos 16 d'
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ryklos-darZelio nuostatus (pridedama)'

2.Igal i o j u Rim4 Savv4 Klaipedos ,,Inkarelio" mokyklos-datleIio direktorg, pasira5yti

nuostatus ir iregistruoti juos Juridiniq asmenU registre'
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PATVIRIINTA
Klaipedos miesto savivaldYbes

KLAIPEDO S,,INKARELIO" MOKYKLOS-DARZELIO NUOSTATAI

I" BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Klaipedos ,,Inka:relio" mokyklos-darZelio nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Klaipedos ,,Inkarelio;' mokyklos- darLelio (toliau - Mokykla) teisinq form4 priklausomybE'

savinink* savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 .institucij% 
buveinq' Mokyklos grupQ'

pagrindi.nE paskirti mokymo kdLq ir moffio formas, .veil'Jos 
teisini pagrind4 sriti rfSis, tikslq,

uZdavinius, funkcijas, -tky-ori pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davim% Mokyklos teises'

veiklos,organizavim4ir vaidym4 savivald4 darbuotojq priiemimqldarb4jq darbo aprnokejimrl

tvark4 ir atestacrj4 resq saltinius, jq 
"naudojimo 

tvark4 ir finansines veiklos kontrolqr,

reorginizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4

2|. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Klaipddos ,,Jlnkarelio" mokykla-darZelis, trumpasis

pavadinlmas - ,,lnkarelio,. m&ykla-darZelis. Duomenys apie Mokykl4 kaip juridini asmenlS

kaupiarnLi ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 19t0432886' Viesi praneiimai skelbiamLi

Mokyklos intemeto svetainej e.
ji. 45-asis tofs.tr-aurZelis [steigtas 1968 m. kaip Zinybinis Okeaninio laivyno Zvejybos

bazes lopselis-darZelis. Klaipedos mies6 mero 7992 m. grurodzio 18 d. potvarkiu Nr. 860 [staigos

savinini<o teises ir pareigas p.r"-. Klaipedos miesto savivaldybe ir Klaipedos miesto mero 1993 m'

geguZes 20 d. potvarkiu Nr. 365 j4 reorganizavo L pradinq mokykl4-darLeli' Klaipedos miesto

valdybos lgg3 m.lapkridio g d. potvarkii Nr. 554 l$aigtri suteiktas ,,Inkarrjlio" pavadinimas iLr

Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2004 m. gruodZio 213 d. sprendimuNr' 1-481 ji pavadinta

Klaipedos,,Inkardlio" mokykla-darZeliu'
zl. Teisine forma -'biudZetine [staiga.
ji. Priklausomybe -' savivaldybes.
(i. Savininkas'- Klaipedos miesto savivaldybe, kodas III100775, Liepq g. 11, LT-91502

Klaipeda.
'/. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivaldyb€:s

taryba, kuri vykdo Lietuvos n"tp"Utlt o, biudZetiniq istaigrS Svietimo ir kituose istatymuose bei

Siuose nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus igalioj imus'

13. Buveine - Kauno g.43, LT-91168 Klaipeda'

9. Grupe - bendrojo ugdY:mo mokYkla.
10. Tipas - pradine mokYkla.
11. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla'

12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo formos - dienine, vakarine, savaranki5l.:o mokymosi, mokymo namuose'

14. Mokykla yravie5asis juridinis asmuo, turintis anllspaud% atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikbs [registnrLotuose bankuose, atriburtik4, savo veikl4 grindlia Lietuvos

Respub.tikos Konstituci3a, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb0s

nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais

nuostatais.

rr. M(f,KYKLOS VEIKLOS I;RITYS IR RusYS, TIKSLAS' UZD-1y_IfgAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS
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16. MokYklos veiklos ruSY:i:
16.1 . pagrindine veilklot tUiSit - pradinis ugdymas' koclas 85 '20;

16.2. kitos Svietimo veiklor; rDSys:

| 6.2.1. ikimokyklinjio amZiaus vaikq ugdymas' kodal 8 5' 1 0' 1 0 ;

| 6.2.2'priesmokyklinio anrZiaus vaikq ugdymas, kodas 8 5. 1 0'20 ;

16.2.3.iportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;

16.2.4. kulturinis Svietimasi, kodas 85'52;

16.2.5.kitas,niekurnepriskirtas,Svietimas,kodas85'59;
16.2.6.Svietimui bfidingq lraslaugq veikla, kodas 85'60;

16.3. kitos ne Svietirmo veiklos ruSys:

16.3.L vaikq poilsio stor'yklq veikla, kodas 55'20'20;

| 6.3 .2. kitq maitinimo pasliaugq teikimas, kodas 5 6'29' ;

l6.3.3.nuosavo arba nuomojamo nekiinojamojo turto nuoma ir eksploatavimas' kodas

68.20;
16.3.4, kita Zrnoniq sveikatos prieZifros veikla, kodas 86"90;

16.3.5.vaikq dienos prieZi[ros veikla, kodas 88'91;

16.3.6. bibliotekrl ir archy''q veikla, kodas 91'01'

17. Mokyktos veiklos tikslas - ugdyi aktyvlg kiirybing4 elementaraus rastingumo ir

socialinir, paZintinir; informaciniq gebe]imq bei bindrqiq vertybiq pamatus igrjusi vaik4

pasirengusi mokytis pagalpradinio ir pagrindinio ugdymo programas'

18. MokYklos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikri vaikams kokytrisk4 ikimokyklini prie5mokyklin[ ugdym4 ir pradini i5silavinim4;

18.2. tenkinti vaikq paZinimo, lavinimosi ir saviraisk<ls poreikius;

I 8.3. teikti vaikams reikiam4 pa galbq

1 8.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4'

1 9. Vykdyd ama jaipavestus uZdavinius Mokykla:

lg.l.vadovaudamasi Liertuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais

kriterijais ir Bendrosiomiis ploplfamomis, atsizvelgdama i miesto ir Mokyklos bendruomene:s

reikmes, taip patvaikq poreikiusllr interesus, konkretina ir irrdividualiztoja ugdymo turin[;

ie.Z. vytao ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradirnio, neformaliojo ugdymo programas'

rengia kitas vaikq amLl4 asmenines jq ypatybes atitinkandias individualizuotas ugdymo programas;

19.3. ivertinu ,rulk 1 specizliutsius ogdy-osi poreikius, skiria specialqf I ugdym4 teises aktq

nustatl-ta tvarka; 
mokvrno sutartvse s lus, uZtikrina kokybisk4 Svietim4;19.4. vykdo mokyrno sutartyse sutartus lslparelgoJm

I9.5. dalyvauja mokiniq uLgdymo pasiekimrl tyrimuose;

19.6. teikia infornnacin!,- psichologinE, iocialing pedagoginq, speciali4j4 pedagoginq,

prire ikus sp e ci al i 4j 4 p agalb 4 uatilsina vaikq sve ikato s ptieLlfi 4

l9.7.sudaro'pia1tius s4lygas u.ikti mokiniq olganizacijoms, skatinandioms mokinirl

dorovini tautini pilietin[ s4moningum qu patriottzm4 puoselejandioms kulturinE ir socialinE brand4

padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiskos poreikius;

19.g. vykdo vaikr4 Linimalios prieZluros priemones bei profesini orientavim4 t

konsultavim4;
19 "9. organiz,uoja tevq (kitq teisetq vaikq atstovrf pageidavimu mokamas papildomas

paslaugas teises aktq nustatyta tv atka;
19"10. sudaro s4lygas darlbuotojams tobulinti kvalifilacij4 dalintis gerqapatirtimi;

19.11.uZtikrina'sveikA ruugi4 uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams ugctymoJi I aaruo aplink% draudLia Mokykloje vartoti tabak4 alkoholi ir

kitas psichiT<4 veikianeias meoziagas, prltiu.rti jomis, platinti 5ia tema_nelegali4 literatfirq

spaudinius, vykdo prevencinq veikl6 riboja pa$aliniq asmenq patekim4 [ Mokyklq;

lg.ly.kuria ugdyrno iuriliuiigyvenainti reikiam4m,aterialinE bazpit edukacines aplinkas;

lg .l3 . organizuoj a Mokykloj e vaikq maitinim4 ir veZicrj im6
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19.14. viesai teikia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoja tevq Svietim4;
" 

t g. t S . atiieka kitas teises aktq nustatytas funkcij as '

20. Mokiniams isduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka'

III. MOKYKLOS TEISES

21. Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisp teises aktq nustatyta tvarka:' 
2I.L parinkti mokymo metodus, formas ir bfdus;

21 .2. kvrti naujus rnokymo(si) modelius;

21.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

2|'4.vykdfiimiesto,SaliesirtarptautiniusSvietimoprojektus;
2 1 . 5. stoti ir jungtis I asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

2I .6. gautiputuia ii 
"audotii 

kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklos veikla organizuojama pagal Mokyklos strategin[ plan4 Mokyklos meting

veiklos program4 blanq), Mokyklos ikimokyklinio ugdymo program% Mokyklos ugdymo plan%

kuriuos ivirtina Molyklos direktorius teises aktq nustatyta tvarka'

23 .Mokyk la i vadovau jad i rek to r i us , sk i r i amas ipa re igasa tv i rokonku rsob t rdu i r
atleidhiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka'

24. Direktorius:
24.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metines veiklos, kitrl Svietimo programrl

(planq) rengimui, juos tvirtina ir vadovauja jq vykdymui;

24.2. suderinEs su .Klaiperlos -i.rto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo igaliotu

asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktflr4
24.3. nustato Mokyklos strukilyini[ padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojq struktflriniq padaliniq vadovq veiklos sritis; . , i - -..-y---^-.-^ .^^-.,:^:-:.,. 1., .
24.4. sk\ria ir atleid1ia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareiginius bet

tarifinius atlyginimus, skatina ir. skiria diausmines nuoba-udas, atlieka kitas su darb<l santykiais

susij usias funkcij as tei ses aktq ntlstatyt a tv atka;

24.5. p,rma vaikus Klaipedos miesto savivaldybds tarybos nustatyta tvarka ir sudaro

mokymo sutartis;
24.6. suderings

kuriose nustato vaikq
etikos nofinas;

su mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,

ir darbuortojq teiJes, pareigas, atsakomybE, bendruomenes nariq elgesio ir

24.7. sudaro vaikams ir darbuotojamssaugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo

s4lygas;
24.g. analzuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5teklirl b[k19, organizuoja Mokyklos veiklos

isivertinim4 isorin[ vertinim4 rupinasi materialiniais, intelektiniais, finansiniais ir informaciniais

i5t"kliuir, uZtitaina jq optimalq valdym4ir naudojim4;
24.9 . leidhia isakymus ir kontroliuoj a j q vykdymq
24.I0.sudaroteisesaktqnustatytaskomisijas,darbogrupes;
24.|I.sudaros4lygasdarbuotojqprofesiniamtobule.jimui;
24.lZ.orgurrirrroju pedagoginirl darbuotojq metodint2 veikl4 atestacij4Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.13. sudaro Mokyklos'vardu sutartis;
24't4.organizuojaMokyklosdokumentqsaugojim4irvaldym4
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24.I5.valdo, rraudoja Mokyklos turt4 lesas ir jomis disponuoja teises aktq nustatytalvarka'

vadovaudamasis visuom"rr6r nurrdos, efektyriumo, racionalurno' vie5osios teisds principais;

24.I6.inici;uoia rvrokyklos savivalios institucijq sudarym4ir skatina jqveikl4;

24.17. bendrajarbiauja su vaikq tevais (kitais tlisetais vaiko atstovais), Svietimo pagalbos

istaigomis, teritorinernis policijos, socialiniq paslaugr5 sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos

iu*iUo-ir ir kitomis insiitucijbmis, dirbandiomis vaiko teisit4 apsaugos srityje;

24. | 8 . atstovauj a Mokyklai kito se institucij o se ;
24.19. dali savo runf<lijq teises aktq nustatyta tvarlka gali pavesti atlikti pavaduotojams,

struktflriniq padaliniq vado'vams ;
24i0.vykdo kitas teises aktq ir pareigybes aprasymo nustatytas funkcirjas'

25. Mokyklos direktorius atsako uZ:

25.1. Mokyklos veikl4ir jos rezultatus;

25.2. Lietuvos Respublikbs istatymq ir kitq teises aktrl laikym4si, tinkarn4 funkcijq atlikim4;

25.3. demokratiniMokyklos valiym4 skaidriai priimamus sprendimuq, bendruomenes nariq

informavim4 personalo kvalifikacij os tobulinim4 sveik4 ir saugi4 Mokyklos aplink4;

25.4.lrzg.rli, veiksming4vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4;

kurie:

25.5. asmens duomenq teisinq apsaug4'

26. Mokyklos valdyme dalyvauja direktorlauspavaduotoj ai, struktDriniq padaliniq vadovai,

26.1. dalyvauja priimant strateginius sprenimus del JMokyklos veiklos pletros;
etines vi:iklos programos (plano), Mokyklos26.2. teikia sifllymus del Mokyklos

strukttros, Mokyklos nuostatq pakeitimq;
Ze S. tieiiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims'

21. Ugdymo turinio formavimo- ii ugdymo proceso organizavimo klausimais

direktorius gali organizuati mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq kuriq veikla
Mokyklos

susijusi su

nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVI\LDA

2g. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia Mokyklos savivaldos institucija,

renkama trejiems metams. Taryba telkia mokytojus, aptarrLaujanti personala. ter'us (kitus teisdtus

vaiko atstovus) demokratiniam Mokyklos valdymui, paderla sprgsti istaigai aktualius klausimus,

atstovauti direktoriui teisetiems Mokyklos interesams'
2g.Twybqsudaro 9 nariai. Tris tews (kitus teisetusr vaiko atstovus) deleguoja tevq taryba,

tris mokytojus - mokyojq taryba, tris aptamaujandio personalo atstovus - visuotinis nepedagoginiq

darbuotoj q susirinkirnas.
:b. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretodus renkami atviru balsavimu pirmame

Tarybos posedyje. MokykJlos direktorius negali bUti Tarybos pirmininkas.- 
3L posed2ius Saukia Tarybos pirmininkas. Apie posedZio laikq ir svars{rti parengtus

klausimus pirmininkas informuoja narius ne vdliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios'

32.Tarybos posedZiai kvieeiami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali bfiti

suSauktas neeilinis tarybos posedis. I posedZius gali buti kviediami Mokyklos remejai, socialiniai

partneriai ar kiti asmenys.
33. Posedis teisdtas,

priimami'Iarybos posedYie
aktams.

34"Tarybos narraruL
bendruomends nariams.

35. Tarybos nario igaliojimai nutrflksta, kai

savo pareigq del sveikatos bfrkles, atsistatydina,

nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis'

36.Taryba:

jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai

dalyvaujandiq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei neprie5tataula teisds

savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems Mokyklos

pasibaig,ia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti

pripaZlsrtamas neveiksniu arba kai jo elgesys
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36. l . te ik iasi [ lym.usdelMokyklosstrateginiqt i 'ks l l l ,uZdaviniq
ir jq igyvendinimo

priemoniq;' 
z6z. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metinei veiklos pro

darbo tvarkos taisyklems, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojan dokumentams,

teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
36.3. teikia sillymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq na$eitimo ar papildymo,

Mokyklos vidaus strukt[ros tobulinimo ;
36.4. i5klauso Mokyklos rnetines veiklos ataskaitas i:r teikia sifilymus Mokyklos direktoriui

del istaigos veiklos tobulinimo, saugitl ugdymo(si)

36.5. teikia siiilymus Klaipeilos miesto I

Mokyklos direktoriui del mLaterialiinio aprflpinimo,

36.6. svarsto Mokyklos pedagogrS tevq (k

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sir1l5'rnus

36.7. telkia si[lymus forrmuojant Moky

iSteklius;
36.8. deleguoja atstovus I mokytojq atestacijos, vieso. konkurfo laisvai Mokyklos

direktoriaus vietai uZimti komLisijas, teit<ia siflymus, atestuojant Mo{vklos direktorirg jo

pavaduotojus;
36.9. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytair; ar Mokyklos direktoriaus teikiamais,

ir

klausimais"
37. Mokytojrt taryba nuolat veikianti Mokyklos _savivaldos, 

institucija mokyojq
ams sprEriti. J4 sudaro ltlokyklos direktorius,
,+ paaat"iu susijusiq su r{sdymu, vadovai, visi

i3'fr:ffi:: ffillJ,il', H:Xi XlTilt ; mokv,oj q
tarybos posedyje vieniems metam,s atviru balsavimu i5renkarnas sekretorius'

39. posedZ iai orgartntojarni p,rasidedant ir baigiantis mokslo metams,]taip pat ne rediau.kaip

vien4kart4per pusmet[IPrireikus gAi Uuti su5auktas neeilinis posedis. Posedjs.yra teisetas, jei jame

dalyvauja ne maiiaukaip du treddaliari t4 dien4 dirbandiq mgkytolu tarybos ofltq

40. posedZius Saukia mokyt,ojq tarybos pirmininl.as. Apie posedfio laik4 ir svarstyti

parengtus klausimus pirn:Lininkas informuoja narius ne vd:liau f"il 
pl:i p dienas iki posedZio

p.adzios. I mokytojq taryb,os posedZius pugitporeiki gali bilti kviediami ki$ savivaldos institucijq

atstoval.
41.Mokytojrtr tarybos nurtarimai priimami dalyvaurjandiq mokytojri tarybos nariq balsq

dauguma.
42. MokYtojrl tarYb'a:
42.1. svarsto ugdyrno progralrnq igyvendin

turinio atnaujinimq vaikq ugdymosi lezultatus, pe

42.2. telkra siulymus del JMokyklos metint

paZangos ir pasiekimq verl;inimo, informacijos kat
42.3. sprendZia vaikq sveil.:atos, social

poilsio, mitybos, saugos kl ausimus;
42.4. deleguoja atstovus i Taryb4, mokytojq atestacijos komisij4

42.5. priiila nutarjimur kituir, teises aktq nustatytais ar Mokyklos {irektoriaus teikiamais'

klausimais.
43. Mokykloje veikia lsyq (kitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos instiltucija -.te.vq taryba.

44. Tevq tarybq sudaro tiasiq (grupirf tevq komitetq deleguoti atstov{ (po. vien4 i5

kiekvienos). Ji renkama vienierns metams. Susirinkimai organt:zto.lami ne refiau kaip du kartus per

mokslo metus. Tevq tarybos pi.rmininkas ir sekretorius iltviru balsavimu i5renkami pirmajame

posedyje.
45. PosedZius Saukia tevq tarYbos

klausimus pirmininkas irLformutrja narius

svarstyti parengtus
posedZio pradZios.



posedis teisetas, jei jame dlalyvauja trc maiiat kaip du treddaliai tevq tary

piii*"rri tevq iaiybo, po.*ayje dalyraujandiq balsq dauguma. Jie yra teis

teises aktams.
46. Tevq tarybos nario igaliojinaai nutrflksta, kai pasibaigia igaliojimo

eiti savo pareigq d61 sveikatoilUt i.t, atsistatydina, pripaZistamas neveiksni

nesuderinamas su tevq tarybos nario pareigomis'
47'Tdvr4taryba: 

10 ir kitais ugdy47 .1. teikia sifllymus ugdymo proceso otganrzavtn

klausimais;
47'2.ana|izuojaMokyklosle5qrpanaudojimotikslingum4;
47.3. deleguoja atstovus i TarYbe;
47.4. nagirre.iu t"uq (kiiq teiseiq vaiko atstovq) skundus ir teikia

i5kilusias problemas;
47.5. datyvauja tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) diskusijose, I{okvflgs

47.6. svisto 
-lraokyklos 

direktc,riaus ar direktoriaus pavaduotojo teiki

48. Mokykloje veikia klasiq (grupiq) tevq komitetai'

4g. Klas6s (g*peo tevq komitet4 sudaro 3-5 narrai vieniems

pradZioj e klases (giipesl tevq (kitq teisetq vaikS .atsto.vU),s1siri$1m1' 
50. Klases (grupe' tivq komiteto nariai atviru balsavimu renka pi

posedZius ir apie:rl-faik4, tu*rtyti parengtus klausimus informuoja narius

<lienas iki posedZio PradZios.
51. Posedisieisetas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddali

komiteto nariq. Nutarimai piiimami klases (grupes) tevq komiteto posed

rJauguma. Jie yra teiseti, jei neprie5tat'atjateises aktlms'

srities, dalyko, toje
proces?, vertinim4,

balsavimu grupes nariq dvej
apie posedZio laik4, svars
iki posedZio pradZios.

padioje

nariq. Nutarimai
jei nepriestarauja

kai jis nebegali
arba kai jo elgesYs

kokybes gerinimo

[lymus, sPrendZianl.

ngmluose;
klausimus.

i5rinkti mokslo metq

kuris Saukitt
veliau kaip prie5 3t

klases (grupes) tenl
dalyvaujandiq balsrl

,jimo laikas, kai j is
joiksniu arba kai

uos rinkusiam klases

ankomumoo elgesic,,

edukacines aplinkas,

sudaromos metodiners

ms metams i5rinlctals
parengtus klausimus

(grupeje) dirbandiq
mokymo priemonig

integracij4, ugdYmo

o ugdymo Programtq

52. Tevq komiteio nario igaliiojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igal

nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bfkles, atsistatydina, pripaZistamas

elgesys nesuderinamas su Tevq komiteto nario pareigomis.

53. Klases (grupes) tevq komiitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito

(grupes) tevq (kitq vaiko teisetq atsto'nl) susirinkimui'
54. Klases (gruPe$ tevq komiletas:
54.1. aptarii su 

.lklases 
(grupes) mokytoju (aukletoju) vaikq

pazangumo, saugumo, maitinimo ir hitus ugdymo(si) klausimus;' v 
5a.2. padeda organizLroti kla.ses (grupes) renginius, isvykas, kurti

vykdyti profesini orientavi:m4;
54.3. deleguoja atsttows iTevq twybq:'
54.4. inicijuoja paramos Mokyklai teikim4;
54.5. teikia siflymus Tarybai ir direktoriui'
55. Mokyklos metodinei veil,Jai organizuoti pagal ugdymo dalykus

grupes.
56. Metodinei grupei vadovauja atviru

pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir
narius informuoja ne veliau kaip prieii 3 dienas

57. Metodine gruPe:
57.1. racionaliai derina ugdYmo

mokytojq ugdymo Planavim4, ugdYmo
pasirinkim4;

vadoveliq i

57.2. aptaria naujus dokumentus,metodikos naujoves, tarPdal

procese vaikq sukauPt4 PatYrim4;
57.3. iariasi aei aui't+ pt*,lt rengimo principq ir tvarkos, neformal

pasifllos;
57.4. sudaro individualizuotas vaikq ugdymo progftImas;



pagalbos istaigomis ir kt.;
57.7.ana|izuojakvalifikaciijostobulinimorenginiqkokybE;
57.8. vertina mokytojq metodinius darbus ir mokytojq praktinE veikl4'

57.g. te|k|asiulymu'tutokyt tosdirektor iu idelugdymotur in ic l

7

57.5. nagrineja ugdymo sekmingumq vaikq pasiekimus' pedagogines

diagnozuoj ant mokiniq pasiekimus ;
" 

57'.6. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4 gerosios pedagogi

bendradarbiavim4 su mokytolq aiociacij omis, kitomis nevyriausybinemis

organizavimo ir aprupinimo geriniLmo'
58. Mokyklop gati steigtir; ir kitos savivaldos institucijos, bendruo

ivairiq interesq g*pii (mokytojrr5 mokiniq tevrl ar kitq teisetq vaiko

Zrgunizacljur, r4r*gus, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) nu

funkcijas.
59. Darbo tarybos, Frofesines s4jungos veikl4Mokykloje

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMO
A.'TESTACIJA

60. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimamt u

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka'
61. Mokyklos darbuotojarns uL darbqmokama

vlr. M9KyKLOS TURTA.S, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA
VEIKLOS KONTROI,E

63. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turtq

istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

64.3. fond6 organizaclj6 kiq juridinirl ir fiziniq asmenq dovanotos

perduotos leSos, tikslines paskirties 1(:5os pagal pavedimus;

64.4. kitos teisetu budu igytos leSos.
65. Mokyklos lesos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuoj

uZtikrinti visuomenes interesq tenkinim4 maksimali4 naud4 visuome

ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. Le5os naudojamos teises aktq

66. Mokykla buhalterinE apskaitqorganizuoja ir finansinE atskaito

nustatyta tvarka.
67. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta 1:

64. Mokyklos ld5os:
64. 1 . vaistybes biudZeto srpec ialiqiq tiksliniq dotacijrtr savivaldybes

Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto ldsos, skiriamos pagal patvirtintas

64.2. paiarnos uZ teikiamaLs pzLslaugas;

VIII" BAIGIAMOSIOS NUOSTA]IOS

68. Mokyklos nuostatus, jq prakeitimus, papildymus tvirtina Klz

tarybaar jos igaliota institucija.' 
69. Mot<yklos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto

igaliotos institucij os, Mokyklos clirektoriaus ar Tarybos iniciatyva.

70. Mokykla regisrtruojama teises aktq nustatyta tvarka'

emas, dalyvauja

patirties sklaidq
zacijomis, Svietimo

ugdymo

nariai gali burtis i
atstovq) asoclaclas,

uZdavinius ir

MO TVARKA IR

i5 jo Li s Respublikos darbo

Lietuvos ResPublikosistatymq ir kitq teises

ugdym4 izuojandiq skyriq
ir kvalifi tobulina Lietuvos

FINANSINES

a ir disponuoja juo

i skirtos le5os ir

kitaip teisetais bfdais

rflpestingai, siekiant
. Turtas tausojarnas,
tvarka.
bq tvarko teises aktq

miesto savivaldybes

SAVI aldybes tarybos ar jos



B

71. JMokykla reorga:ni zuoianrnr,likvidruojama ar pertvark'crna teises aktq nustatyta tvarka'

Direktore

SUDERINTA
Mokyklos tarybos PosedZicr
2011 m. balandZio 11 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolasrNr. 4)
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