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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m.l iepos 7 d. Nr. I-533
Vilnius

Nauja istatymo redakcija nuo 2008-10-01:
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16 straipsnis. Savivaldyb€s tarybos kompetencija
3 . Paprastoj i savival dybes tarybos kompetencij a;
9) juridinio asmens dalyvio kompetencijaipagal istatymus priskirtq teisiq ig

vvkdvmas:

18 straipsnis. Nuostlatos d6l teisds aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
L Savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

tatyba. Kitq savivaldybes vi,o5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti
pagal kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti
vie5ojo administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti
Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teri
sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes administracijos direktorius.

f statymas paskelbtas : Zin.., I99 5, Nr. I0 4 -2322
Neofi cialus istatvmo tekstras

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BruDzETrNrU ISTATGV

ISTATYMAS

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

Nuuja istatymo redakcija nuo 2010 m. balandiio I d,
Nr. XI-666, 2010-01-21, Zin., 2010, Nr. l5-699 (2010-02-04)

6 straipsnis. Biudiiietin€s istaigos nuostatai
5. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas

institucija. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasira5o savininko teises ir pareigas igy
institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas igyvendinandios instituc
asmuo. Pakeisti biudZetines istaigos nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo Juridiniq
dienos. Pakeitus nuostatus, liartu su teises aktq nustatlrtais dokumentais Juridiniq asmenq regi
pateikti pakeisti biudZetines ;istaigos nuostatai ir nurodytijq pakeitimai.
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIO ,,DU GAIDELIAI" NUOSTA

PATVIRTINIMO

Jt/d,*. rz.zta//'" // Nr. ,?eZ-a58
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo (Zin., 1994,
2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimr,29 sttaipsnio 8 dalies 2 punktu, N
statutq iforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mo

2011 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. V-1164, Klaipddos miesto savivaldybes tary

balandZio 22 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Del savivaldybes institucijq funkctlq Svie

pavedimo vykdyti Administracijos direktoriui ir igaliojimo vykdyti dali savivaldy

istaigq steigejo funkcijq" (Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2004 m- Iap

sprendimo Nr. 1-418 redakcija) 2.I I papunkdiu:
1. Tvirt i  nu Klaipedos lopSelio-darLeho,,Dugaideliai" nuostatus (pridedama

2.Igal i o j u Galin4 Kozak, lstaigos direktorE, pasiraSyti nuostatus ir iregi
Juridiniq asmenq registre.

3. P r i p a Z I s t u netekusiu galios Klaipddos miesto

direktoriaus 2008 m. rugp.jldio 28 d. isakym4 Nr. ADl -1646 ,,Del
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PATVIRTINTA
Klaipedos miesto sa,rivaldybes administrar:ijos
direktoriaus2}I2 m. Jl@!4i d.

lsakymu Nr. A.D1 -nLfl'

KLAIPED O S -LOPSELIO-DAR ZrcTIO ..DU GAIDE LIAI" NIIO STATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lopilelio-darLelio.,Du gaideliai" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamerrtuoja
Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Du gaideliai" (toliau {staiga) teisirrq form4, priklausornybg,
sa.'zinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucii4, buveing, fstaigos €irupg.
pagrinding paskirti, mok'ymo kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisinl
pagrind4, sriti, rtSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokurnentq
iSclavim4, {staigos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
pridmim4 i darb4, jq dartro apmokejimo tvark4 ir atestacijE, le5q Saltinius, jt1 nauclojimo tvark4.
finansinds veiklos kontrolq:, veiklos prieLiirq, reorganlzavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. {staigos oficialusis pavadinimas - Klaipedos lop5elis-darZelirs ,,Du gaideliai". trum,pasis
pa'vadinimas - lop5elis-darZelis ,,Du gaideliai". Duomenys apie {staig4, kaip juridini asmenf,
ka,upiami ir saugomi Juridiniq asmenll registre, kodas 190419643.

3. 2-asis lop5elis-darZelis isteigtas Klaipedos miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo
komiteto 1987 m. rugpji idio 20 d. sprendimu Nr.257. Klaiprjdos miesto vald'ybos 1996m.
ba.landZio 4 d. sprendimu Nr. 152 fstaigai suteiktas pavadinirnas,,Du gaideliai". 2003 m. lstaiga
recrrganizuota i mokykl4-d.arZel! ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2004 m. plruodZio 23 d.
spr:endimu Nr. 1-481 jos pavadinimas pakeistas i Klaipedos ,,Dviejq gaideliq" mokyklos-darZelio, o
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2.008 m. birZelio 26 d. sprendimu Nr. T2-236 - i Klaipedos
lotrrSelio-darLelt o,,Du gaideliai" pavadini m4.

4. 
'Ieisine 

forma - biudZetine fstaiga, priklausomybe _- savivaldybes.
5. Savininke - Klaipedos miesto savivaldybd, kodas 111100775, I- iepq g 11, LT-91502

Klaipeda.
6. Savininko teist:s ir pareigas igyvendinanti institucr.la - Klaipedos miesto savivaldytres

taryba, kuri vykdo Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos Svietirno ir

kituose istatymuose bei SiuLose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.
7. Buveine - Lauikininkq g. 56, LT-95154 Klaipeda.
8. Grupe - ikimoJcyklinio ugdyrno mokykla.
9. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grlrpes fstaiga lopSelis-darZelis.
10. Mokymo kaltros - rusrl.
I 1. Mokymo fornnos - dienin6, vakarine.
12. Vykdomos Svietimo programos - ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo.
13. fstaiga yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4. atsiskaitom4i4 ir kitas s4sllaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lieitur,'os

Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais. Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respr-rblikos Svietinto ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais

nurlstatals.

II. ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS NR RUSYS, TIKSLAS, UZDA\/INIAI, FLINKCIJOS,
MOKYMOSI PI\SIEKIMUS ITEISINAXCIq DOKUMENTV ISDAVIMAS

14. {staigos veikl,cs sritis - Svietimas.
15. [staigos veikl,cs rDSYs:
15.1 . pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodars 85.10- 10;
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15.2. kitos Svietirno veiklos rtSys:
15.2.1. priesmol:ykl inio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.110;
15.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
15.2.3. kultUrinirs Svietimas, kodas 85.52;
15.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
15.2.5. Svietimuibridingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
1 5.3. kitos ne Svietimo veiklos rlSys:
15.3.1. kitq mait inimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
15.3.2. nuosavo artra nuomojamo nekilnojamojo turto nuomzr ir eksploatavimas, I<odas

68.20:
15.3.3. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas 86.90;
15.3.4. vaikq dienos prieZiDros veikla, kodas 88.91;
1 5 .3 .5 . bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 9 1 .0 1 .
16. fstaigos veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos. socialinius,

pa:Zintinius poreikius ir pas;irengti sekmirrgai mokytis pagal pradinio ugdl,mo prograrn4.
17. {staigos veiklos uZdaviniai:
17.1 . teikti vaikarns kokybiSk4 ugdym4;
I7 .2. tenkinti vaihq paZinimo, lavinimosi ir savirai Skos por:eikius ,
17.3. teikti vaikarns reikiam4 peryalb4;
IT.4.uLtrkrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.
1 8. Vykdydama-iai pavestus uZdavinius, {staiga:
18.1.vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir molcslo ministro patvirtintais

kriterijais, atsiZvelgdama ,i Klaipedos miesto savivaldybes ir fstaigos bendruomenes reikmes. taip

pat vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
18.2.rengia ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas, papildancias ir vaikq

poreikius tenkinandias indjLvidualizuotas ugdymo programas;
18.3.ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius. skiria specialtSl ugdym4 teises

aktq nustatytatvarka;
18.4. teikia informacing, socialinE pedagoging, speciali4j4 pedagoging, psicholcginE

peCagoging pagalbq, uZtikdna vaikq sveikatos pneLiirE ir minimalios prieZifiros prientones;

i8.5.organizuoja tevr4 ftitq teisetq vaiko atstovq) pageidavimu mokamas papilcl.omas

parslaugas teises aktq nustatyta tv arka;
18.6. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis ger1)a patirtimi;

l8.7.draudZia {staigoje vartoti tabak4, alkoholi ir l<itas psichik4 veikiandias medZragas.

prekiauti jomis, platinti 5ia tema nelegali4 literatDr4, spaudinius. vykdo prevencinq veikl4. riboja

parSaliniq asmenrl patekim4 i fstaig4;
18.8. kuria ugdymo turiniui igy'vendinti reikiam4 materialinE ba'.zE ir edukacines aplinl<as:

18.9. organrzuoja vaikq maitinim4 fstaigoje;
18.10. atlieka kitils teises aktq rrustatytas funkcijas.
19. Vaikq moky'mosi pasiekimai iteisinami ir pasiekimus patvirtinantys dokumentai

i5ctuodami teises aktq nustratyta Iv atka.

III . ISTAIGOS TEISES IR PAREIGIOS

20. fstaiga, igyr,'enclindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisq teises aktq nustatyta tvarka:
20.1. parinkti ugclymo(si) metodus, formas ir bldus;

20.2. kurtr nauj us ugdymo(si) modelius ;
20.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turinciais fiziniais ir juriiliniais asmenitnis:

20.4.vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.5. stoti ir jungtis iasociacijas, dalyvauti jq veikloje;
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20.6. gautr parcmq ir naudotis kitomis teisemis, neprir:Staraujandiomis Lietuvos
Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams.

2I. [staiga privalo uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prie.vartos
aprai5koms ir Zalingiems [prodiams ugdymo aplink4, Svietimo programq vykdymq, atvirumil vietos
bendruomenei, mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykclym4, geros kokybes
5vietim4.

IV. ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS XR VA]LDYMAS

22. lstaigos veikla organizuojama pagal {staigos strategini plzLn4, {staigos metini vr:iklos
plan4, kuriuos tvirtina [staigos direktorius teises akttl nustatlta tvarJ<a.

23. [staigai vadovauja direktorius, kuris skiriamas i pareigars atviro konkurso buLdu rr
atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatytatvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipedos miesto
sa'vivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai.

24. Direktorius:
24.l.organrzuojer fstaigos darb1, kad butq igyvendintas fstaigos tiksias ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
24.2. vadovauja .[staigos strateginio, metinio veiklos planq, Svietimo prograrnl] rengimui.

.juos tvirtina ir vadovauja.iq vykdymui;
24.3. tvirtina [staigos strukttr4 teisds aktq nustatyta tvarka;
24.4. nustato {staigos strukturiniq padaliniq tikslus. uZdavinius. funkcijas;, direktoriaus

pavaduotojq, struktflriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
24.5. skura ir atlerdLia darbuotojus. tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareigybiq s4ra54.

nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus. atlieka kitas su darbo santlrkiais
susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;

24.6. prnma vaillus Klaipedos miesto savivaldybes tarl,fss nustatyta tr,'arka ir sudaro
mokymo sutarlis;

24.1. suderinEs su [staigos taryba, tvirtina fstaigos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,
kuriose nustatomos vaikq :ir darbuotojq teisds, pareigos, atsakomybe, berLdruomenes nariq elgesio ir
etikos normos;

24.8. analizuoja lstaigos veiklos ir valdymo iStekliq b[klq:, uZtikrina jq optimalq valJyrn4
ir naudojim4;

24,9. oryanizuoja fstaigos veiklos kokybes isiverlinim4, iSorini vertinim4;
24.10. leidLia fsakyrnus ir kontroliuoja jq vykdym4;
24"11. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
24"12. organizuoja pedagogirLiq darbuotojq metoding ve:ikl4, atestac:ij4 Liettuv'os

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
24.I3. sudaro {straigos vardu sutartis;
24.14. organizuoja fstaigos dokumentq saugojim4 ir valdym4;
24,I5. valdo, nar"rdoja fstaigos turt4, leSas ir jomis disponuoja tr:ises aktq nustatyta tvarka,

va<lovaudamasis visuomends naudos, efe.ktyvumo, racionalumo, vieSosios; teises principais:
24.I6. inicijuoja [staigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4:
24.17. kartu su fstaigos taryba sprendZia, ar leisti ant fstaigos pastatq ar fstiligos

ter:itorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryiio stotis teises aktq nustatyratvarka;
24.18. bendradarbiauja su vaikr4 tevais (kitais teisetais vail<o atstovais), Svietimo pagalbos,

terjitorinemis policijos, socialiniq paslaugtl, sveikatos istaigornis ir kitomis rnstitucljomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje:

24.19. atstovauja fstaigai kitose institucijose;
24.20. dali savo funkcrlq teises aktq nustatl.ta tvarka gali pavesti atlikti pervaduotojams,

stmktDriniq padaliniq vadovarns;
24.21. vykdo kitas teisds aktq ir pareigybds apraSymo nustatytas; funkcr1as.
25. fstaigos direktorius atsako uZ:
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25.1. [staigos veikl4 ir jos rezultatus;
25.2.Lietlvos R.espublikos istatymq ir kitq teises aktq, fstaigos nuostatq laikym4si,

tin,kam4 funkcij q atlikim4;
25.3. demokratini fstaigos valdym4, skaidriai priimamus sprenclimus, bendrr-romenes nariq

inlformavim4, personalo kvalifikacijos tobulinimL4, sveik4 ir saugi4 fstaigos aplink4;
25.4. asmens duc,menq teisinq apsaug?.
26. {staigos vald'yme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktlriniq padaliniq vaclovai,

kurie:
26.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus ddl {staigos veiklos pletros:
26.2.te1kia siul;,mus del fstaigos metinio veiklos plano, fstaigos strukl.lros, fstaigos

nuostatq pakeitimq;
26.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirloms 'reiklos sritims.
27. fstaigos metodinei veiklai organi:uuoti renkama metodine taryba, kuri4 sudarr> 5i-7

nariai, i5rinkti dvej iems m,etams atviru balsavimu mokytoj 11 taryboj e.
28. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotcrjas uLgdymui. Sekretoriq atviru

balsavimu renka tarybos nar.ai pirmame posedyie.
29. Metodinds tarybos pirmininkas or5lanizuoja posedZius; ir apie posedZio laik4, sveLrstytL

parengtus klausimus inforrnu<tja narius ne veliar"r kaip prie5 3 dienas; iki posedZio prad:Zios.
30. Metodine tar;sba:
30.l.tariasi del ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybes ir inovacijq dielgirno,

in<lividualiq ugdymo progr:amq rengimo principq ir tvarkos, ugdymo prooeso aprDpinimo;
30.2. aptaria {staigos pedagogq kvalifil<acijos tobrrlinimo poreik.ius ir prioritetr-rsl
30.3. inicijuoja 55erosios pedagogines patirties r;klaid4, pedagogtl bendradarbiavim4 su

mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organi'zacijomis, Svi,otimo pagalbos istaigomis.
30.4. aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves;
30.5. vertina pediagogq metodinius darbus ir praktinE veikll4;
30.6. nagrineja ugdymo sekmingum4, vaikq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerqapatirtimi ir kt.
31. Ugdymo turinio formavirno

direktorius gali organizuoti pedagogq ir
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

32. D arbo tarybo s, pro fesine s s4j ungo s veikl4 f stai goj e re glame.ntuoj a istatyrnai.

V. ISTAIGOS SAVIVALDA

33.fstaigos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia {stailgos savivaldos institucija,

rerrkama dvejiems metamrs. Taryba telkia pedagogus, aptamaujanti personal4, tevus (kitus teisetus

vaiko atstovus) demokratiniam {staigos valdymui, padeda sprqsti fstaigai aktualitrs klausimus,

atstovauti direktoriui teisdtiems |staigos interesams.
34. Taryb4sudaro 6 nariai. Du tevus (kitus teisdtus vaiko atstovus) deleguoja tevq taryba,

du pedagogus - mokytojq taryba, du aptarnaujaLndio personalo atstovus - visuotinis nepedagoginitl

darbuotoj q susirinkimas.
35. Tarybos pirrnininkas ir sekretorius renkami atviru ballsavimu pirnLame Tarybos

posedyje. fstaigos direktorius negali buti Tarybc,s pirmininkas'

36. PosedZius Saukia Tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus

kllusimus pirmininkas inf,rrmuoja narius ne vel:iau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios.

37. Tarybos pos,jdZiai kviediami ne rediau kaip du kaftus per mertus. Prireikus gali Lnrti

su5auktas neeilinis Tarybos posedis. { posedZius gali buti kviediami fstaigos remeiai, socizrliniai

partneriai ar kiti asmenys.
3g. posedis teisetas, jei jame dalyva.rja ne maziau kaip du treddaliai nariq. NuteLrirnal

priimami Tarybos posedyje daiyvaujaniliq balsq dauguma. Jie yra teisdti, jei nepriestarauja teises

uktu11r. Norminio pobudZio nutarimai iforminarni fstaigos direktoriaus isakymu'

ir ugdymo proceso organizavimo klausirnais {staigos
Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi stl
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39. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vienLq kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems {staigosbi:ndruomends nariams.
40. T'arybos nario igaliojimai nutrlksta, kai

eiti savo pareigq del sveikatos bUkles, atsistatydina,
nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali
pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys

41. Taryba:
4l .1. teikia srrllymus del {staigos rstrateginir-1 tikslq, uZdaviniq i. jL} jgy,vendinimo

priemoniq;
41.2. pritaria fstaigos strateginiam prlanui, fstaigos metiniam veiklos planui. vidilus ir

da'rbo tvarkos taisyklems, kitiems {staigos veikl4 reglamentucrjantiems dokumentams, teikiarniems
f sl.aigos direktoriaus ;

41.3. teikia siDlymus fstaigos direktoriui del {staigos nuostatq pakeitimo ar papilclyrno.
{staigos stn-ktDros tobulinimo;

41.4. i5klauso {staigos metines veiklos ataskaitas irteikia siDlyrnus fstaigos direktoriui del
veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo s4lygq sudarymo;

41.5. teikia si[lymus Klaipedos miesto savivaldybes tarybai ar jos igaliotai instituciiai.
{staigos direktoriui del materialinio aprDpinimo ir lesq panaudojimo;

41.6. svarsto {staigos pedagogq, tevq tikitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos institucijq ar
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus fstaigos direktoriui;

41.7. deleguoja atstovus i rnokytojq atestacijos. vieso l.:onk.urso
direktoriaus vietai uZimti k.omisii as:

laisvai Jstargos

41 ,8. teikia si[lyrnus atestuojant {staigos direktoriq, jo pavaduolojui;;
4l"9.prlima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar .[staigos direktoriaus teikiamais,

kla.usimais.
42. Mokytojq teryba nuolat veikianti {staigos savivallos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 suclaro {staigol; direktuius.
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq ir kitq padaliniq, susilusiq su ugdymu. vadovai. visi
{staigoje dirbantys pedagogJai ir kiti tiesiogiai ugrlymo procese dalyvaujantys asmenys.

43' Mokytojq tarybai vadovauja {staigos direktorius. Sekrretorius renltamas atviru
balsavimu dvejiems metam s.

44. Posedliar organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo rnetams, taip pat ne reciau
kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali blti rsu5auktas neeilinis posedis. Posedis yra teisetas, jei
janre dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai t4 dien4 dirbandiq mokltojq tarybos nariq

45. PosedZius Sar,rkia mokytojq tarybos pirmininkas. Apie poseclZio laikrl ir svarstyri
parengtus klausimus pirmrLninkas informuoja narius ne veiiau kaip prlieS 3 dienas iki poserdZio
praCZios. I mokytojq tarybos posedZius pagal poreikl gali blti kvieiiiami kitq savivalclos instirucijq
atstovar.

46. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq mok'ytojq tarybos; nariq tralsq
dauguma. Norminio pob[d;1io nutarimai iformina.mi {staigos direktoriaus jsakymu.

47. Mokytojq taryba:
47.1. svarsto ugclymo progranlLl igyvendrnim4, optimatq ugdynro s4l),gll sudaryn4,

ugdymo turinio atnaujinimq., vaikq ugdymosi rezultatus, pedagoginds veiklos tobulinimo btdus;
47.2. telkia si[lymus del {staigos metinio veiklos plano igyvendinirno. vaikq paZangos ir

pasr.ekimq vefiinimo, informacij os kaupimo ir panaudoj imo tobulinirno ;
47.3. sprendlia vaik4 sveikatos, socialines paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, sangos

klausimus;
47.4. deleguoja atstovus i Tarybzp, rnokytojq atestacijos komisij4, metoding taryb4;
47.5.prtrma nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar fs;taigos direktoriatis teikiamais.

klausimais.
48. fstaigoje veik:ia tevq (kitq teisetq. vaiko atstovq) savivaldos institucrjos - revll

konLitetai grupese ir tevq taryba.



o

, vieniems metams iSrinkti grupes tevq (kitq teisetq

rimu renka pirminink4, kuris Saukia posedZius ir apieoja narius ne veriau kaip pries 3 dir;;-,ki'ios.azio
51' Posedis teisdtas' jei jame dalyvauja ne mrtiattkaip du t'eddaliai tevq komiter,c nariQ.

]H3:'ffi:#fi:ilt"fi'q 
r'o'it'to posedvje darvvaujaneiq uars,l ;;;;r-" lie yra teir;eti, jei

our.oO.l3.:,kai pasibaig:ia lgaliojimo laikas, kai jisatsistatydina. pripaZjsr:amas neveiksniu arba kar 1otreigomis.
rargoje atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq (kitrl

54. Tevq komitetas:

it*_ l*U"mumo,, elgesio, pazangumo, saugumo.
) Ktauslrnus;
us, iSvykas, kurti edukzLcines aplinkas:
a -

direktoriui.
kitq teisetq vaiko atsrovq) susirinkimo dauguma
1 iS kiekvienos grupesJ Tevq raryhos pirmrnink4
ame posedyje.
taip du kartus per mokslo metus. Juos Saukiti levq
styti parengtus klausirnus pirmininkas inforrnuoja
pradZios. posedis teisetas, jei jame aay,ruulu n.

losedyje dalyvau.jandiq baisq dauguma. Jie yra

rDksta. ,ka i  pas ibaig ia  jga l io j imo larkas.  ka i  . ; rstsistatydi 'a. pripaZisrarnas neveiksniu arba kai ro
3omis.

59' l teikia siDlymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimoklar-rsimais;

o tikslingum4;

rtstovq) skundus ir teil<ia siDlymus, sprend2:iant

59.5. dalyvauja tevq (kitq teisetq vaiko ats
59.6. svarsto Jstaigos direktoriaus ar direk
60. {staigoje gali steigtis ir kitos savivaldr

lvarnq rnteresr+ grup1i (peclagogq, tevq ar kitq te
s4jungas, vykdandias jq veiklos riuostatuose (istatuo

vI' DARBUOTOJU PRIEMIMAS I D{R84, JIJ DARBO APMOKID.IIMO TVARKA rFl
ATESTACIJA

61' Darbuotojai i darb4 fstaigoje priimami ir atleidaiami is jo Liertuvos Resputrlikos darbokode,kso ir kitq teises aktqnustaiytatirka.

ut tq'urtu6tl it?;ffi 
darbuotojams uZ d'arb4 mokama Lietuvos Resp,blikos istatymr-1 ir- kitq reises
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63. {staigos direl.:torius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 orgeLnizuojandiq skyriq vedejai.
pedagogai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Liertuvos
Ri:spublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatl,'ta tvarka.

VII. ISTAIGOS TIJRTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR ISTAIGOS VEIKLOS PRIEZIURA

64.[staiga valdo patikejimo teise periluot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuo;ia.juo

fstatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
65. f staigos leSos:
65.1. valstybds biudZeto specialiqjq til<sliniq dotacijq savivaldybds biudZettri skirtos leSos

ir Klaipedos miesto savivaldybds biudZeto ldSos, skirtos pagal patvirtintas s4matas;
65.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
65.3. fondq, organizacrjq, kitq juridirriq ir fizinirl asmenq dovanotos ar kitaip teisel.ais

budais perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
65.4. kitos teisetu bDdu igytos leSos.
66. {staigos ld5os ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponr-Lojama rDpestingar. siekiant

uztikrinti visuomenes interesq tenkinim4, maksimali4 naud4 visuornenr:i. Turtas tausojamas,
ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. LeSos naudojamos teises aktq nustatyla tvarka.

6T.lstaiga buhalterinE apskait4 organizuoja ir finansinE atskaitomybE tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.

68. {staigos finansine veikla kontroliuc,jama teises aktq nustatytatvarka.
69. {staigos veikllos prteLiirq atlieka trLlaipedos miesto savivaldybes administracija teisds

aktq nustatytatvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. {staiga turi irLterneto svetaing, atitinkandi4 teisds aktq nustatytus reikalar'.imus, kurioje
sk,:lbiami vie5i prane5imai ir informacija visuomenei apie {staigos veikl4.

71. {staigos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvrrtinaL Klaipedos miesto saviva|lybes
taryba ar jos igaliota institucija.

72. [staigos nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto savivaldybes tarybos rar.ios

igaliotos institucij os, {staigos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
73. fstaigos buveine keidiama, |staigos filialai steigiami ir jq veikla nutraukiama Klaipedos

miesto savivaldybes tarybos sprendimu.
T4.lstaigareorganizuojama,likviduojama ar pertvarkoma teises ak1.q nustaty'ta tvarka.

Direktord

SLIDERINTA
[staigos tarybos posedZio
2012 m. sausio l9 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 6)
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