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l6 straiLpsnis. Savivaldyb€,s tarybos kompetencija
3. Paprastoj i  savivaldybes tarybos kornpetenci ja;
9).juriclinio asrnens dalyvio kornpetencijai pagal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas ir pareigq

vykdymas;

l8 straiipsnis. Nuostatos d0l teisds aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo
L savivaldybes tarybos priimtus teises aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybes

taryba. l(itq savivaldybes vieSojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali sustabdyti ar panaikinti

pagal kompetencijq savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos direktorius ar kiti savivaldybes

vie5ojo adminis;travim,c subjektai r;avo priimtus teises aktus gali sustabdyti ir juos pakeisti ar panail'rinti '

Savivalclybes adnrinistracijos dire:ktoriaus pavaduotojo pagal kompetencij4 priimtus teises al<tus gali

sustabdyt i  ar panaikint i j is pats arba savivaldybes administraci jos direktor iusr.

Istatymas pask.elbtas: zin., 1995,Nr. 104-2322
Neofi cialus i statymo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIUDZETINIV ISTAIGV

ISTATYMAS

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

Nauja istutymo redakcija nuo 2010 m. balandiio I d.,
Nr,-Y!_(ytrj, 201 0-01 -2 l, Zin., 2(,tl 0, Nr. I 5-699 (201 0-02-0+1

6 strai;psnis. BiudZetin$s istaigos nuostatai
5. Pakeistus lciudZetines jstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija. Pakeistus biudZetines istaigos nuostatus pasira5o savininko teises ir parerigas igyvenrlinandios
irrstitLrcijos vardLr veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos fgaliotas
asmLro. Pakeisti biudi:etines istaip;os nuostatai isigalioja nuo jq jregistravimo Juridiniq asmenrl reg;istre

dienos. PalieitLrs nuostatus, kartu su teises aktq nustatytais dokumentais Jurridiniq asmenq registrui turi bDti
pateikt i  pakeist i  biudZe:t ines istaigos nuostatai  i r  nurodyt i jq pakeit imai '



KLAIP]EDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KLAIeEDOS LOPSELIO-UInZBLIO,,SVYTURE,LIS" NUOSTATU

PATVIRTINIMO

11012m. rugsejo 17 d. Nr. ADI-2137
Klaipeda

Vadovaudama,sis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 7Lin.,1994, Nr. 55-1049;

2008, Nr. ll3-4290) 1S straipsrnio 1 dalimi,29 straipsnio 8 dalies 1Z punktu, Nuostatq, iLstatq ar

statutq iformin.imo ieikalavima.is, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo rministro

2011 m. birZelio 29 d. isakyrn.u Nr. V-l 164, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2!004 m.

balandZio 22 d. sprendimo Nr. 1-161 ,,Del savivaldybes institucijq funkcijq Svietimo srityje

pavedimo vykdyti A.dministracijos direktoriui ir lgaliojimo vykdyti dali savivaldybes ilvietiimo

istaigq steigejo funl<cijq" (Klaipedos miesto savivaldybes tarybors 2004 m. lapkridio 25 d.

sprendimo Nr. 1-418 redakcija) 2|.1.1 papunkdiu:
1. T v i rt i n u Klaipedos lop5elio-darieho,,Svyturelis" nuostiltus (pridedama).

2.I g al i o j u Virginij4 Jonu5ienE, lop5elio-darZelio direkl.org, pasira5l'ti nuostatus ir

iregistruoti juos Juridiniq asmenq registre.
3.P;ipaZistu netekusiu galios Klaipedos miesto sravivaldybes administracijos

direktoriaus 2009 m. gruodZio 28 d. isakym4 Nr. AD1-2101 ,,Del[ Klaipedos lop5elio-darZelio

,,Svyturelis" nuostatq patvirtinirnro"'

Savivaldybes a;dministracij os direktoriaus pa
pavaduoj antis lSavivaldybes administracij os Viadeslav Karmanov

A. Andra5tniene, tel, 39 61 43
2012-09-07



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes administreLcij os

direktoriaus}}l2 m. rugsejo 17 d.
isakymuNr. ADl-2137

KLA,IPEDOS LOPS1ILIO-DAR ZnrlO,,$yYTURELIS.' NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Klaipedos loplelio<lu:Lelio,,Svyturelis" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja

Klaipedos lop5eJlio-darzeiio ,,Svyturelis" (toliau - fstaiga) teising formq., priklausomybg, saviinink.4,

savininko teiies ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, {staigor; BruP9, pagrindinq paskirti,

mokymo kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisini pagrind4, sriti, r[Sis, tiksJl4,

uZdavinius, funhcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, fstaigos teises ir

pareigas, veiklos 
-organizavim4 

ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbQ, jq darbo

up-o-t eii.o tvark4 ii atestacij4, lesq Saltinius, jq naudojimo tvark4, .finansines veiklos kontrolg,

veiklos prieZiflrq; reorganizavim.o, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4. y^2. 
lstaigos oficialusis pavadinimas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Svyturdlis", trurnpasis

pavadinimai - t,,pS.tlr-darZelis ,,Svyturelis". Duomenys apie [staig4, kaip juridini asmeni, kar"rpiarni

ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190424633.
3. {stai6ia, kaip 14-asis vaikq lop5elis-darZelis, isteigta Klaipedos miesto vykdomojo

komiteto 1967 nt.lapkridio 1 d. sprendimuNr.40l irveikl4pradejo 1968 m. sausio 15 d. Klaipedos
miesto valdybos I 990 m. geguZes 18 d. potvarkiu Nr. 139p ir 1991 m. nugpjUdio 23 d' potvarl<iu Nr.

450 fstaigoje alidarytos specialic,sios grupes vaikams, turintiems kalbos ir kitus komunil<acijos
sutrikimus. Klaipedos miesto valclybos 1994m. birZelio 14 d. potvarkiuNr.36l {staigai suteiktas
pavadinimas ,,S.rytutelis". Klaiperlos miesto savivaldybes tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimu
Nr. T2-345 f stai ga pavadinta Klaipedos lopseliu-darZeliu,,Svl.turdlis".

4. lstaigos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. {staigos savininke - Klaipedos miesto savivaldybd, kodas II1I00ll5, Liepq g. 11, LT-

91502 Klaipeda.
6. [staigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto

savivaldybes tanyba, lkuri turi L,ietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kituo,se lstatymuose lbei Siuose Nuostatuose jos kompetencijari priskirtus igaliojimurs.

7. fstaigos buveine - K.alnupes g.20,LT-93198 Klaipeda.
8. fstaigos gnrpe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
9. fstaigos pagrindine paskirtis - lop5elis-darZelis.
10. [staigos mokymo kalbos: lietuviq, rusq.
11. [staigos mokymo lbrmos: grupinio mokymosi.
12. Vykdomos Svietimo programos - ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo.
13. fstaiga yra vie5asiis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atributik4, atsiskaitornqq ir

kitas s4skaitas llietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose. Ji savo veikl4 grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvors Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietrnvos R.espublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymaiLs, kitais teises aktais ir Siais
Nuostatais.

II. ISTAIGOS VEIKLOS SITITYS IR RUsYS, TIKSLAS, UZDIWINIAI, FUNKCIJOS,
UGD'TMOSI PASIEKNMUS ITEISINANCIU DOKUMENITU ISDAVIMAS

14. fslrigos veiklos sritisr- Svietimas.
15. [staigos veiklos ruSYs:
1S.1. pagrindine Svietimo veiklos riiSis - ikimokyklinio ami:iaus vaikq ugdymas, koclas

85.1  0 .1  0 ;
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15.2. kirros Svietimo veiklos rflSys:
15.2.L prieSmokyktinio arnZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

15.2.2. irportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;

15.2.3.kultlrinis Svietirnas, kodas 85.52;
| 5 .2.4. hitas, niekur neprir;kirtas, Svietimas, kodas 85. 5 9;
15.2.5.iivietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
15.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
15.3.1.lcitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
l5.3.2.i1uosavo arba nuomoju-o nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavima's, kodas

68.20;
15.3.3.lkita Zmoniq sveikatos prieZitros veikla, kodas 86'90;
15.3.4.'vaikq dienos prieZiDros veikla, kodas 88.91;
15.3.5.1bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
16. fst4igos veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultUros, taip pat ir

etnines, socialinius, paZintinius p,oreikius ir padeti pasirengti sekmingai mokl'tis pagal pradinio

ugdymo progranr4.
17. [sterigos veiklos uZdaviniai:
17.1. teikti vaikams kokybi5k4 ugdymE;
17.2. terkinti vaikq pazinimo, lavinimosi ir saviraiskos poreikius;
17.3. teikti vaikams reikiam4 pagalb4;
17.4. uai,rilrcinti sveik4 ir sraugi4 ugdymo (-si) aplink4.
18. Vykdydamajai pavestus uZdavinius {staiga:
18.1. vsdovaudamasi Lir:tuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirrtintais

kiterijais, atsihrelgdama i Klaipe'dos miesto savivaldybes ir fstaigos bendruomends reikmes, taip

pat vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo t,urini;- 
18.2. rgngia ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo progamas papildandias ir vaikq

poreikius tenkinandias individualizuotas ugdymo programas;
18.3. iyertina vaikq speoialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdyrn4 teises

aktq nustatyta tvarka;- 
18.4. terikia informacinq, socialinE pedagoging, speciali4j4 pedagoging, psichologinq

pedagoging paglb4, uZtikrina vailiq sveikatos prieLiurq ir minimalios pr:ieZitros priemones;
18.5. orrganizuojakitas tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) pageidavimu mokamas papildomas

paslaugas teises aktq nustatlta tvarka;
18.6. drraudZia [staigoje 

'vartoti tabak;, alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas,
prekiauti jomis, platinti Sia tema nelegali4 literatur4, spaudinius, vykclo prevencing veikl4, ribcrja
pa5aliniq asmenq patekim4 i fstaig,4;

18.7. klrria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg ir edukacines aloli.nkas;
I 8. 8. o:rganizuoja vaikq rnaitinim4 {staigoj e;
18.9. allieka kitas teises tktq nustatytas funkcijas.
19. Vaikq ugdymosi pasiekimai iteisinami ir pasiekimus patvirtinantys dokurnentai

i5duodami teisesr aktq nustatyta tvarka.

ilr" tr|STAIGOS TEISES IR PAREIGOS

20. [st6iga, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priiskirtas

funkcijas, turi teisg teises aktq nustatyta tvarka:
20.1. parinkti ugdymo (-r;i) metodus, formas ir b[dus;
20.2. karti naujus ugdymo (-si) modelius;
20.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juriidiniais asmenimis;
20.4. vykdyti miesto, Saliies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.5. sr;oti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
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20.6. gauti parurm4 ir naudotis kitomis teisemis, nepriestaraujandiomis llietuvos

Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams'
21. istaiga privalo uZtiikinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 snturto, prievartos

aprai5koms ii ZatLingiems iprodiams ugdymo upiiok4, Svietimo programq vykdym4, atvirum4 vielos

bendruomenei, rnotymo'iutarties t.r?ury*4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4, geros kc'kybds

Svietim4.

I.V.ISTAIGOSVEIKLOSORGANIZAVIMASIRV,ALDYMAS

22. [sta.igos veikla orgarrizuojamapagal lstaigos strategini plan4, fstaigos metini reiklos

plan4, kuriuoi tvirtina fstaigos direktorius teises aktq nustatyta tvarka.

23. [sta;gai vadovauja direktorius, kuris skiriamas i pareiga.s atviro konkurso btidu ir

atleidZiamas iS;qieises aktq nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Klaipedos miesto

savivaldyb.t 1a1,'bai ar jos igaliotai institucijai'
24. Direktorius:
24.1. oryanizuoja [staiggs darb4, kad bfitq igyvendinti lstaigos tikslas ir atliekam'cs

nustatytos funkcijos;
24.2. vadovauja fstaigos strateginio, metinio veiklos planr+, Sr,ietimo programq renglmul,

juos tvirtina ir vadovauja jU vykd)imui;
24.3. tvirtina {staigos struktfr4 teises aktq nustatytatvatka;
24.4. nustato"fstalgos str:uktUiiniq padaliniq tikslus, uZdavinLius, funkcijas, direkloriaus

pavaduotojq, stnrktlriniq padalinirl vadovq veiklos sritis;
24.5. shiria ir aieidLia clarbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareigybiq s4raii4,

nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, atlieka kitas su darbo santykiais

susij usias funkc i j as tei se s aktq n us tat yta tv atka;
24.6. p1ii.u ,yaikus Klaiipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro

mokymo sutartis;;
24.7. suderinq,s su {staip;os taryba, tvirtina fstaigos vidaus ir darbo tvarkos tairsykles,

kuriose nustatonros uuikq ir darbuotojq teises, pareigos, atsakomybd, be,ndruomenes nariq elplesio ir

etikos noffnos;
24.8, u;p1lizucla [staig6s veiklos ir valdymo i5tekliq bflklg, uZtikrina jq optimalq valdyrn4

ir naudojim4;
24.9. orrganizuoja fstaigor; veiklos kokybes isivertinimq, i5orini vertinim4;
24.10. leidlia isakymus ir kontroliuoja jq vykdym4;
24.11. sudaro teises aktq. nustatytas komisijas, darbo grupes;
24.I2. organi:zuoja pedaplogq metoding veikl4, atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro nustatl'ta tvarka;
24.13. sudaro [staigos vardu sutartis;
24.I4. organi:zuoja fstaig5os dokumentq saugojim4 ir valdym4;
24.15. valdo, naudoja [staigos turt4, leSas ir jomis disponuoja teises aktq nustatyta tvarka,

vadovaudamasis visuomends nauilos, efektyvumo, racionalumo, vie5osios teises principais;

24.16. inicijuoja fstaigosi savivaldos institucijq sudarym4 ir skertina jq veikl4;
24.17. kartu su [staigos trnryba sprendZia, ar leisti ant {staigos pastatq ar fstaigos teril.orijcrje

statyti judriojo (mobiliojo) rysio srtotis teises aktq nustatyta tvarka;
24.18. bendrardarbiauja su vaikq tevais (kitais teisetais vaiko atstovais), Svietimo palgalbos,

teritorinemis policijors, socialinLiq paslaugq, sveikatos istaigomis ir kitomis instilucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
24.19 . atstoviruj a [staigaj kitose institucij ose;
24.20. dal! savo nrnfcci.iq teises aktq nustatyta tvarka gali parvesti atlikti pavaduorlojams,

strukttriniq padaliniq'itadovams;
24.21. vykdo kitas teiser; aktq ir pareigybes apraSymo
25. [staigos Clirektorius artsako uZ:

nustatytas funkcijas.
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25.1. fstaigos veikl4 ir jos rezultatus;
25.2. Lietuuos Respuutikos istatymq ir kitq teises aktq, Siq Nuostatq laikym4si, tirkam4

tunkcijq atlikim4;
25.3. demokratini [staigosr valdym4, skaidriai priimamus sprenrlimus, bendruomenes nariq

informavim4, personalo kvaiifikacijos tobulinim4, sveik4 ir saugi4 {staig'cs aplinka;

25.4. asmens rluomenq teising uptuug4, teikiamr+ ataskaitq rinJkiniq ir statistiniq ataskaitg

teisingum4' 
,, rz.ilrsminoa r,,aiko minimalios orieZilr rdinimq.- 

25.5. ger4 ir veiksming4 r,'aiko minimalios prieZilros priemoniq lgyver
26. {staigos vsldyme 

"dal'gvauja 
direktoriaus pavaduotojai, struktlriniq padaliniq vadoveri.,

kurie:
26.1. dalyvauja priimant s;trateginius sprendimus del {staigos veiklos pletros;

26.2. teikia ritityrn.6 del [staigos metinio veiklos plano, fstaiglos struktilros, Siq .NuLostatq

pakeitimq;- 
26.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.

27. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine

ta ryba.  . . r  .  - r_ -^_ j_^^ .
2g. Metodines grupes sudaromos pagal ugdymo sritis ar laikinai tam tikrai pedlag,oginer

problemai sprgsti.
29. Metodineii grupei vaclovauja atviru balsavimu grupes naritl dvejiems metams i5rdnktas

pirmininkas, kuris org;uiirnoju posedZius ir apie posedZio laik4, svarstyti parengtus klausimus

narius informuoja ne ieliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios. I'osedis yra teisetas, je'i jame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddrlliai nariq.
30. Nutarimaii priimami rmetodinei g-p.r posedyje dallwaujandig balsq dauguma. Iie yra

teiseti, jei neprie5tarau,ia teises aktams. Norminio pouuazio nutarimai 65ali bffi iforminami [r;taigos
direktoriaus isakymu.

31. Metodine gruPe:
31.1. racionalliai ierina ugdymo srities, toje padioje grupeje dirbandiq pedagogq ugdymo

planavim4, vaikq pasiekimq vertin im4, ugdymo priemoniq pasirinkim4;' 
31 .2. ap6a.;1a naujus dol,:umentus, metodikos naujoves, ugdymo integracij4, pedagogq

sukaupt4 patyrim4;- -jf 
.:. nagrineja ugdymo sekmingum4, pedagogines problemas, dalijasi ger4ja patirtirni;

31.4. keidiuri infot*ucijar ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;

31 .5. anali zucSakvalifikaLcijos tobulinimo renginiq kokybg;
31.6. teikia riUly.,rr nreiodinei tarybai del ugdymo turirrio formavimo ir ugdyrno

organizavimo gerinimo.
32. Metodinqr tarybq sudaro metodiniq grupiq pirmininkai ir du mokytojq larybos

dvejiems metams dele6;uoti asmenys.
33. Metodinei taryUai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sekretoriq atvjru

balsavimu renka tarybos nariai pirmame posedyje.
34. Metod-ines tarybos pirmininkas organizuoja posedZius ir apie posedZio laik4, svarst'yti

parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios. Pose<lis

yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq.
35. Nutarimai priimami metodines tarybos posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma' Jie yra

teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams. Norminio pobildZio nutarimai gali b[ti lfbrminami fstaigos
direktoriaus isakymu.

36. Metodinds tarybos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juros

rinkusiems bendruomernds nariams.
37. Metodines tarybos nario igaliojimai nutrtksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigq iel sveikatoJ bukler, atsistatydina, pripaZist.amas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesuderinamas su tarybos nario pareigomis'
38. Metodind tarYba:
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3g.1. tariasi del ugdymo kokybes, ugdymo turinio planavimo ir inovacijq diegimo'

individualiq.rgAy-o pr,ogruirq rengimo ptincipq iitvarkos'.ugdymo proceso. apr[pinimo;

38.2. ap,layru 1r1iigo, pedagogqtvalifikacijos.tobulinimo poreildus ir prioritetus;

38.3. inicij.roiu g'.rorio, f"augogines paiirties sklaid4, pedagogq benclradarbiavim4 su

mokytojq asociacijomi,,, iito*i, n*yriu:uJybinemis organizacijomis, Sviietimo pagalbos istaigomis;
' - 

ig.+. ayttwianaujus dokumentus, metodikos naujoves;

38.5. vi:rtina pedagogq metodinius darbus ir praktinq veikl4;

3g.6. nagri"eju uiav-o sekmingumo, vaikq pasiekimq vertiinimo ir kitas pedagogines

ir ugdymo proceso organi:zavimo klausimais [staigos
Svietlmt pagalbos specialisttq, kuriq veikla susijusi rsu

nagr:inej amu klarusimu, pasitarimus.
40. Darbo i*.fbor, profesines s4iungos veiklq {staigoje reglamentuoja istirtymai'

v.ISTAIGOS SAVMLDA

41. fstaigos l.aryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia {sta.igos savivaldos instituci-ia,

renkama dvejierns metams. Tarybatelkia p.dugogrt, ap-tarnaujanti per:sonal4, tevus (kitus teisetus

vaiko atstovus) demokratiniam [staigos vardymui, pud.du sprgsti fsitaigai aktualius klausimus,

atstovauti direktoriui teisetiems [staigos interesams'
42. Tarybqsurdaro 6 nariai. Du tdvus (kitus teisetus vaiko atstovus) deleguoja tevq taryba,

du pedagog.r, - -oty:ojq taryba, du aptamaujandio personalo atstovus - visuotinis nepedagoginLiq

darbuotoj q susirinkima.s.
43. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavirnu

pirmame Tarybos posedyje. [staigos direktorius negali btti Tarybos pinnininkas'

44. posddLiur; Saukia Tarybos pirmininkas, kuris apie posedZio laik4 ir svarstlti parengtus

klausimus infonnuoja narius ne veliau kaip prie5 i
45. Tarybos posedZiai kviediami ne red

su5auktas neeilinis Tarybos posedis. I posedZiur
parrtneriai ar kil.i asmenys. Posedis yra teisdtas,
nanq.  t - \L :  . -^ .

46. Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq balsrl dauguma. Jie yra teiseti,.jer

neprie5tarauja teises uktu-r. Norminio poUuaZio nutarimai gali buti iforminami [staig;os

problemas, dalij asi gerzga patirtimi.
39. UgdYmo turinio formavimo

direktorius gali organizuoti pedagogq ir

direktoriaus isakymu.
47. Tarybos nariai

benLdruomen6s nariams.
48. Tarybos nario igaliojimai nutrfksta, kai

eiti savo pareig,q del r;veikatos b[kles, atsistatydina,
nesuderinamas lsu Taqrbos nario pareigomis'

uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems lstaip;os

pasibaigia lgalicrjimo laika.s, kai jis nebegali
pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys

49. Tarryba:
49.1. teikia sifllymus del [staigos strateginiq tikslq, uZdaviniq i. jr] igyvendinimo

priemoniq;' 
ig.2. pritaria fstaigos strateginiam planui, fstaigos metiniam veiklos planui, vidaus ir

darbo tvarkos iaisyklems, kltiems lstaigos u.ikt4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems

[staigos direktoriaus;
49.3. l.eikia siulymus fstaigos direktoriui del Siq Nuostatq pakeitimo ar papildymo, [staigos

stnrkt[ros tobullinimo;
49.4. iL5klauso [staigos metines veiklos ataskaitas ir teikia si[llymus {staigos direktoriui del

veiklos tobulinj,mo, saugiq ugdymo(si) ir darbo sqlygq sudarymo;

49.5. reikia r;iitymis"flaipodos miesto savivaldybes tarybai ar jos igaliotai instituciiai,

[staigos direktoriui del materialinio aprflpinimo ir lesq panaudojimo;
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49.6. svarsto {r;taigos pedagogq, tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos institucijq ar

bendruomenes nariq inioiutluus ir teitia sillymus {staigos direktoriui;

49.7. deleguoj. atstows i -"tyt"jq'ateitacijos, vie5o lonkurso laisvai fstaigos

direkloriaus vietai uZimti komisij as;
49.8. teikia siu.lymus atestuojant fstaigos direktoriq, jo pavaduotoju;,

49.9. priima nutarimus kitais, teises-aktq nustatytais ar [staig;os direktoriaus teikiamais,

klausimais.
50. Mokytojq taryba nuolat veikianti lstaigos savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir Uendr:iesiems ugdymo klausimams sprqsti. Jq sudaro lstaigos direktorius'

direktoriaus pavaduotoiai ugdymuli,'skyriq ir kitq padaliniq, susijusiq su ugdymu, vadovai, visi

[staigoje dirbantys pea;gogui ii titi tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys'

51. Mokfojq 
-tiybai 

vadovarija Ftaigos direktorius. Selcetorius renkamas atviru

balsavimu mokytojq tarybos posedyje vieneriems metams'
52. posedjiai'orgaruzuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne redieru

kaip vien4 kart4 per pusmeti. prireikus gali blti susauktai neeilinis posedis. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja ne maZiaukaip du treddaliai t4 dier
53. PosedZius Saukia mokytojq tarybos p

parengtus klausimus irnformuoja narius ne velia
mokyojq tarybos posedZius pagal poreiki gali b0ti

54. Nutarimai priimaili motyto.;[ tarybos posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma' J'ie. yra

teis6ti, jei neprieitarauja teises aktams. tiot-i"io pouuazio nutarimai g,ali bflti iforminami fstaigos

direktoriaus isakymu.
55. MokYtojq tarYba:
55.1. ,uurrio'ugdymo programq igyvendinim4, optimalq igdVmo s*lygrl sudarym4,

ugdymo turinio atnauji.niriq, vaikrl ngay-oti rezultatus, pedagogines veiklos.tobulinimo b[dus;

55.2. teikia riutytnr6 Oei lsiaigos metinio veikios plano igyve,ndinimo, vaikq paZangos ir

pasi ekimq vertinimo, informacij os kaupimo ir panaudoj imo tobulinimo;

55.3. spreniZ:ia vaikq-sveikatos, ro.iulin.t paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos

klatrsimus;
55.4. deleguo.ia atstovus !Taryb4, mokyojq atestacijos komisi.i4, metoding tarybq;

55.5. priiria irutarimus kitais, teises akq nustatytais ar [staigos direktoriaus teikiamais,

klarrsimais.
56. [staigoje veikia tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos institucija - tevq taryt>a'

Gali veikti tevq komitertai grupese.
57. Tevq tar;ybq sudar6 vieneriems metams grupes tevq (kitq teisetq vaiko atstovq)

susirinkimo deleguoti atsto.rai (po vien4 i5 kiekvienos grupes). Tevrtr tarybos pirminink4 atviru

balsavimu i5renka tevqLtarybos nariai pirmame pot
58. PosedZiai organizuojami ne rediau kr

tarybos pirmininkas, kuris apie posedZio laik4 ir s
veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. I
kaip du treddaliai tevq tarybos nariq.

59. Nutari*ui prii-u-i ievq tarybos posedyje dalyvaujand,iq balsq dauguma. Jie yra

teiseti, j ei neprie5t arayia teises aktams.
60. Tevq tarj,Uos nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems

f staigos bendrur:mends nariams.
61. T€,vq iuryUor nario igaliojimai nutruksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, $i 

j1s

nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bflkles, atsistatydina, pripaZlstamas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesuderinamas su tevq tarybos nario pareigomis'
62. Tl,vt4tarYba:
62.1. teikia siulymus ugdymo proceso organizavimo, urgdymo kokybes gerinimo

klausimais;
62.2 . analiztroia I stai go s I e 5q p anaudoj imo tiksl in gum4 ;
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62.3. delleguoja. atstovus iTaryb4; . . :,-:^ ̂ :--,,--... ̂ ^-,.^A*iqr!
62.4. nagrineja tevq (kitq teisJii+ vaiko atstovq) skundus ir teikia sitilynus, sprondlZianLl

i5kilusias problemas; .. r-1^:
oz.s.dutyraujatevq(kitqteisetqvaikoatstovq)diskusijose,lstaigosrengintuose;
62.6. svarsto israigos'direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo te:ikiamus klausimus'

63. Tevq komitetq sudaro 3-7 nariai vieniems metams iSrinkrli grupes tevq (kitr4 teisetq

r renka pirminink4, kuris Saukia posedZius ir pie
narius ne veliau kaip prie5 3 dironas iki posedZio

z mahiaukaip du treditaliai tevq komiteto nariq'
posedyje dalyvaujandiq balsq clauguma' Jie yra

teiseti, jei neprie5taraujil teises aktams'
66. Tevq komiteto nariai vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiam grupes tevq (kit4

teis€rtq vaiko atstovq) susirinkimui.
67. Tevrl konriteto nario igaliojimai nutrflksta,..kai pasibaigira igaliojimo laikas;, \ai"jis

nebegali eiti savo parei.gq del sveikato, ufttgr, atsistatydina, pripaListarmas neveiksniu arba kai -io

elgeJys nesuderinamas su tevq komiteto nario pareigomis'

kq lankomumo, elgesio, paZanLgumo' saugumo'

lll*uo"r' kurti eduka'cines aplirtkas;

68.4. terikia siillyrnus tevq tarybai ir [stai1
69. lstaigoje gali steigtis ir kitos savival

ivairiq interesq grupirl (pedagogq, tevq ar kitq

r{uogut, vykdarndias jq veiklos nuostatuose (istatt

\II. DARBUOTOJu PRIEMIMAS I DARBA, Jv DARBO APMOKEJIMO TVAR]KA' IR

ATESTACIJA

70. Darbuotojiai i darb1[staigoje priimami ir atleidLiarni i5 jo Lietuvos Itespublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka'
71. [st'igos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir ]:itq teisies

ugdymui, ugdym4 org;anizuojan'5iq skyri q-vedejai,

atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos

t tvarka.

vII. ISTAIGOS TURTAS, r,BSos, JU NAUDo{lyg TVARKA,.FINANSINES VE}IKLOTS

I(ONTROLE IIi ldr,{tcos VEIKLOS PRIE,TTURA

73. lstaigavaldo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turtitr, naudoja ir disponuoja juo

lstatymq ir Kiaipelos rmiesio savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

74. fstaigos le5os:
74.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivallybes biuclZetui skiirtos leiios

ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto lesos, skirtos pagal patvirtinl;as s4matas;

74.2. paiamosuZteikiamaspaslaugas; - -, 1-:L^:.^ +^:^Aa,.
74.3. ttondq, organizacilq, fitq ;uiiainiq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisel'ais

bfidais perduotos lesos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;

74.4. kitos te,isetu budu igytos le5os'
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75. lstaigos lt)Sos ir turtas valdomas, nau<

uZtjikrinti visuomenes interesq tenkinim4, makl

nesvaistomas ir racionaliai tvarkomas. Le5os naudr
76. lstaiga buhalterinq apskait4 organizr

nusrtatyta tvarka..
77 . {staigos finansine veikla kontroliuojama teises.aktq nustat;ytatvarka'

7g. {staigos 'eiklos pieLiirqatlieka Kiaipedos miesto savivaldybes administtacija ir kitos

institucijos pagal Lomlpetencij4 teises aktq nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79. ls1aigatuui interneto svetaing, atitinkandi4. teises aktq nur;tatytus reikalavimus, kurioje

skelbiami viesiL pranosimai ir informacija visuomenei apie {staigos veikl4 teises aktq nustatyta

tvarka ir termin.ais.'^ 
gd.--il;; Nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Klaipedos miesto savivaldy'bes

taryba ar jos Lgaliota i:nstitucija.
g1. Sie Nuostatai keidiami ir papildomi Klaipedos miesto savivaldy'bes tarybos ar jos

igerliotos institucij os, llstaigos direkloriaus ar Tarybos iniciatyva.
g2. {staigo, irrrrr.in. keidiama, [staigos htiutui steigiami ir jq 'veikla nutraukiama Klaipedos

miesto savivaklybes tarybos sprendimu'
83. fstaiga reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta t'v arka'

Virginija Jonu3ien'd
Direktore

SI]DERINTA
{staigos tarybos 2012 m. rugpjfldio 20 d'
po sedZio protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 3)


