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LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIETOS SAVIVALDOS

ISTATYMAS

1994 m.liePos 7 d' Nr. I-533
Vilnius

16 straipsnis. Savivaldyb6s tarybos kompetencija
3. Paprastoj i savivaldybes tarybos kompetencij a;

l; luiiainio asmens dalyvio kompetencijai pagal istatymus priskirtq teisiq igyvendinimas ir

pareigq vykdymas;-18 
straipsnis. Nuostatos ddl teis6s aktq sustabdymo, panaikinimo, apskundimo

1. Savivaldybes tarybos priimtus teisei aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati

savivaldybes taryba. Kitq savivaldybes vie5ojo administravimo subjektq priimtus teises aktus gali

sustabdyti ar panaikinti pagal kompetencij4 savivaldybes taryba. Savivaldybes administracijos

direktorius ar kiti savival,lybes vieSojo administravimo subjektai savo priimtus teises aktus gali

sustabdyti ir juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo

pagal kompetlncija priimtus teises aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldybes

administracij os direktorius.
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Nauja istatymo redakciia nuo 2010 m. balandiio I d.,

4 straipsnio 5 ir 6 dalys gulioia nuo 2010 m" vasario 4 d.:

Nr. XI-666. 2010-01-21, zin., 2010, Nr. 15-699 (2010-02-04)

LIETUVOS RESPUBLIKOS
BIUDZETINIU ISTAIGU

ISTATYMAS

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

6 straipsnis. Biudietinds istaigos nuostatai
5. pakeistus biudZetines isiaigoi nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija.. pakeistus biudZetines fstaigos nuostatus pasira5o savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas

ily""ndi"a"dios institucijos igaliotas asmuo. Pakeisti biudZetines istaigos nuostatai isigalioja nuo jq

iiegistravimo Juridiniq asmenq registre dienos. Pakeitus nuostatus, kartu su teises aktq nustatytais

dokumentais Juridiniq asmenq registrui turi buti pateikti pakeisti biudZetines istaigos nuostatai ir

nurodyti jq pakeitimai.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
Svrnrrvro

ISTATYMAS

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

Nauja istatymo redakciia nuo 2011-07'01:
Nr. XI-1281, 201l-03-17, zin., 201l, Nr. 38-1804 (2011-03-31)

58 straipsnis. Savivaldybds institucijq igaliojimai Svietimo valdymo srityje
1 . Savivaldybes atstovauj amoj i institucij a:

3) formuoja ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo,

vaikq ir suaugusiqjq neformaliojo Svietimo programas teikiandiq mokyklq tinkl4, sudaro s4lygas

vaikq privalomajam Svietimui vykdyti. Inicijuoja, kad bUtq formuojamas gyventojq poreikius

atitinkantis profisinio mokymo ir suaugusiqjq Svietimo teikejq tinklas, savaranki5kai formuoja

neformaliojo Svietimo teikejq tinkl4.



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDOS ,,PAJURIO" PAGRINDINES MOKYKLOS NUOSTATU

PATVIRTINIMO

2014 m. spalio 23 d. Nr, T2-253
Klaipeda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 3 dalies
9 punktu, 18 straipsnio I dalimi ir Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 6 straipsnio
5 dalimi, Klaipedos miesto savivaldybes taryba n u s p r e n d L t a:

1' Patvirtinti Klaipedos ,,Pajtlrio" pagrindines mokyklos nuostatus (pridedama).
2. [galioti Lin4 Stankutg, Klaipedos ,,PajrJrio" pagrindines mokyklos direktorg, pasira5yti

nuostatus ir iregistruoti juos Juridiniq asmenq registre.
3. PripaZinti netekusiu galios I(laipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus

2007 m. rugpjiidio 31 d. isakym4 Nr. ADI-2004 ,,Del Klaipedos ,,Paj[rio" pagrindines mokyklos
nuo statq patvirtinimo ir i galioj imq suteikimo,,,

Savivaldybes Vytautas Grubliauskas

il



PATVIRTINTA
Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2014 m. spalio 23 d.
sprendimu Nr. T2-253

KLAIPEDOS,,PAJURIO" PAGRINDINES MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos ,,Pajurio" pagrindines mokyklos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja
biudZetines istaigos Klaipedos ,,Pajurio" pagrindines mokyklos (toliau - mokykla) teising form4,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,
mokyklos gruPg, tip4, pagrindinE paskirli, mokymo kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas,
veiklos teisinipagrind4, sriti, ru5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq
dokumentq i5davimq, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organrzavrm4 ir valdym4, savivald4,
darbuotojq priemim4 i darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lesq Saltinius, jq naudojimo
frark4, finansines veiklos kontrolg, veiklos prieliurq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2. Mokyklos of,tcialusis pavadinimas - Klaipedos ,,Pajilrio" pagrindine mokykla, trumpasis
pavadinimas - ,,Pajtirio" pagrindine mokykla. Duomenys apie mokykl4, kaip juridini asmeni,
kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 190451139.

3. Mokykla, kaip Klaipedos 26-oji vidurine mokykla, isteigta Klaipedos miesto darbo
Zmoniq deputatq tarybos Vykdomojo komiteto 1985 m. rugsejo 1 d. Klaipedos miesto valdybos
1993 m. rugpjDdio 18 d. potvarkiu Nr. 414 mokyklai suteiktas,,Pajurio" pavadinimas. Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-I09 mokyklai pakeistas
pavadinimas ir ji vadinama Klaipedos ,,PajDrio" pagrindine mokykla.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. Mokyklos savininke - Klaipedos miesto savivaldybe, kodas I1II00775, Liepq g. 11,

LT'-91502 Klaipeda,
6. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto

savivaldybes taryba, kuri sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos
Svietimo ir kituose istatymuose bei Siuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokyklos buveine - Laukininkq g.28,LT-95145 Klaipeda.
8. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, tipas - pagrindine mokykla.
9. Mokyklos pagrindine paskirtis - pagrindines mokyklos tipo pagrindine mokykla.
10. Mokyklos mokymo kalba-rusrl.
11' Mokyklos mokymosi formos ir mokymo proceso organizavrmo budai: grupinio

mokymosi fotma kasdienio mokymo proceso organizavimo budu ir pavienio mokyrnosi forma
savaranki5ko mokymo proceso organizavimo bDdu.

12. Mokyklos vykdomos Svietimo programos: pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir
neformalioj o vaikq Svietimo.

13. Mokyklos i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai: pradinio,
pagrindinio i5silavinimo, mokymosi pasiekimq paZymej imai.

14. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir savo
pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose,
atributik4, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.



2

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITErsrNANirrT DoKUMENTq rSunvrMAS

15. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
16. Mokyklos veiklos rii5ys:
16.1. pagrindine veiklos rrsis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
16.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
16.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
16.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
16.2.3. kulturinis Svietimas, kodas 95.52;
16.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
16.2.5.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
16.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
16.3.1 . vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55 .20.20
16.3.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
16.3.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.4. kita Zmoniq sveikatos prieZifiros veikla, kodas 86.90;
16.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
17. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines mokinio galias,

bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, btitinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui.

18. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti mokiniams kokybi5k4 ugdym4;
18.2. tenkinti mokiniq paZinimo ir saviraiskos ugdymo poreikius;
18.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalbq;
18.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.
1 9. Vykdyd ama jai pavestus uZdavinius, mokykla:
l9.l.vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintomis

Bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i Klaipedos miesto savivaldybes ir mokyklos
bendruomenes reikmes, taip pat i mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individu alizuoia
ugdymo turini;

19.2. igyvendina pradinio, pagrindinio ugdymo pro gramas ;

19.3. rengia ugdymo programas papildandius modulius, neformaliojo vaikq Svietimo
programas;

19'4. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4,puoselejandioms kult[ring ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

19.5.teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging,
prireikus specialiaj4 ir medicinos pagalb4, uztikrina ugdym4 karjerai
priemones;

19.6. ivertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria
aktu nustatyta tvarka:

speciali4f4 pedagoging,
bei minimalios prieZilros

specialqji ugdym4 teises

19.7. otganizuoja tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
teises aktq nustatyta tvarka;

1 9. 8. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifi kacij 4, dalytis gerqapatirtimi;
19.9' draudZia mokykloje vartoti tabakq, alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas,

prekiauti jomis, platinti Sia tema nelegali4 literattir4, spaudinius, riboja paSaliniq asmenl+ patekim4 i
mokykl4;

19.10. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiamq materialing bazg ir edukacines aplinkas;
19.11. organizuoja mokykloje mokiniq maitinim4 ir veZiojim4;
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19.12. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
20. Mokykloje mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai mokiniams i5duodami

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

21. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg teises aktq nustatytatvarka:

21.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir bldus;
2I.2. kurli naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
21.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
2I.4. vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
21.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
2L6. gautrparcmqir naudotis kitomis teisdmis, neprie5taraujandiomis Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems teises aktams.
22. Mokykla privalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, mokymo sutarties sudarym4 ir

sutartq isipareigojimq vykdym4, atvirum4 vietos bendruomenei, garantuoti sveik4, saugi4,
uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams ugdymo aplink4.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

23. Mokyklos veikla organizuojamapagalmokyklos strategini, metiniveiklos, mokslo metq
ugdymo planus, patvirtintus tei s e s aktq nustat yta tv arka.

24. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas
atleidLiamas i5 jq teises aktq nustaty\atvarka. Direktorius
savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai.

25. Direktorius:
25.I. organizuoja mokyklos darb4, kad butq igyvendintas mokyklos tikslas ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
25.2. vadovauja mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano, Svietimo programrl

rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
25.3.tviftina mokyklos strukt[r4 teises aktq nustatyta tvarka ir nustato mokyklos

strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq, struktlriniq padaliniq
vadovq veiklos sritis;

25.4. skiria ir atleidLia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, pareigybiq s4ras4,
nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, atlieka kitas su darbo santykiais
susij usias funkcij as tei s es aktq nustat fia tv arka;

25'5. priima mokinius Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro
mokymo sutartis;

25.6. suderings su mokyklos taryba tvirtina mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisykles,
kur:iose nustato mokiniq ir darbuotojq teises, pareigas, atsakomybg, bendruomenes nariq elgesio ir
etikos norrnas;

25.7. organizuoja ir vykdo mokiniq pasiekimq tyrimus, patikrinimus Lietuvos
Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka:

Respublikos

25.8. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo iStekliq b[k19, uztikrina jq optimalq valdymq
ir naudojim4;

25 .9 . oryanizuoja mokyklos veiklos isivertinim4, i5orini vertinim4;
25.10. leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
25.II. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;

i pareigas atviro konkurso brldu ir
pavaldus ir atskaitingas Klaipedos miesto
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25.I2' organizuoja pedagoginiq darbuotojq metoding veikl4, atestacij4 Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

25.I3. sudaro mokyklos vardu sutartis;
25 . | 4. or ganizuoja mokyklos dokumentq saugoj im4 ir valdym4;
25.15. valdo, naudoja mokyklos turtq, leSas ir jomis disponuoja teises aktq nustaftatvarka,

vadovaudamasis visuomenes naudos, efektyvumo, racionalumo, viesosios teises principais;
25.16. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq uiit taf
25'17. kartu su mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant mokyklos pastatq ar mokyklos

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis teises aktq nustatytatvarka;
25.I8. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rtipintojais), Svietimo pagalbos,

teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

25 .19. atstovauj a mokyklai kitose institucij ose;
25.20. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka

struktIriniq padaliniq vadovams ;
25.21. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme

gali pavesti atlikti pavaduotojams,

nustatytas funkcijas.
26. Mokyklos direktorius atsako uZ:
26.1. mokyklos veikl4 ir jos rezultatus;
26.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

tinkam4 funkcij q atlikim4;
aktq, mokyklos nuostatq laikym4si,

26.3. demokratini mokyklos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq
infbrmavim?, personalo kvalifikacijos tobulinim4, sveik4 ir saugi4 mokyklos aplink4;

26.4. asmens duomenq teising apsaug?, teikiamq ataskaitq rinkiniq ir statistiniq ataskaitq
teisingum4;

26.5. veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinim4.
27. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, struktlriniq padaliniq vadovai,

kurie:
27 .I. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del mokyklos veiklos pletros;
27.2. teikia si[lymus del mokyklos metinio veiklos plano, mokyklos struktlros, nuostatq

pakeitimq;
27.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
28. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodines grupes ir metodine

taryba.
29. Metodines grupes sudaromos pagal ugdymo sritis, dalykus ar laikinai tam tikrai

pedagoginei problemai sprgsti.
30. Metodinei grupei vadovauja atviru balsavimu grupes nariq dvejiems metams isrinktas

pirmininkas, kuris organizuoja posedZius ir apie posedZio laik4, svarstyti parengtus klausimus
narius informuoja ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai metodines grupes nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqfq
balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei nepriestaraujateises aktams.

31. Metodines grupes pirmininko igaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai
jis nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaListu-ur tt.u"iksniu arbakai
jo elgesys nesuderinamas su metodines grupes pirmininko pareigomii.

32. Metodines grupes nariai uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito mokytojq
tarybai.

33. Metodine grupe:
33.1. racionaliai derina ugdymo srities, dalyko, toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq

ugdymo planavim4, mokiniq pasiekimq vertinim4, vadoveliq ir mokymo priernoniq pasirinkim4; 
-

33.2' aptatia naujus dokumentus, metodikos naujoves, dalykq integracij4, mokytojq
sukaupt4 patyrim4;

33.3. tariasi del bendrojo ugdymo dalykq planq rengimo principq ir tvarkos, pasirenkamqjq
ugdymo dalykq, dalykq moduliq pasiulos;
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33.4. nagrineja ugdymo sekmingum4, mokiniq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi
ger4Ja patirtimi;

33.5. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;
33 .6 . analizuoj a kvalifi kacij o s tobulinimo renginiq kokyb g ;
33.l.teikia siulymus metodinei tarybai d01 ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

or ganizav imo g erinim o .

34. Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq deleguoti atstovai (i5 kiekvienos po 1 nari).
35. Metodinei tarybai vadovauja atviru balsavimu mokytojq taryboje dvejiems metams

i5rinktas pirmininkas, kuris Saukdamas posedZius apie laik4 ir svarstyti parengtus klausimus
informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai metodines tarybos nariq.

36. Nutarimai priimami metodines tarybos posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie yra
teiseti, jei neprieStarauja teises aktams. Norminio pobfldZio nutarimai gali buti iforminami
mokyklos direktoriaus isakymu.

37. Metodines tarybos nario fgaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaListamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su metodines tarybos nario pareigomis.

38. Metodines tarybos nariai uZ savo veikl4 vienq kartq per metus atsiskaito mokytojq
tarybai.

39. Metodine taryba:
39.1. dalyvauja ir teikia si[lymus, planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso aprupinimq,

ugdymo kokybg ir inovacijq diegim4, nustatant mokytojq metodines veiklos prioritetus;
39.2. koordinuoja mokykloje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, siekdama ugdymo dermes,

tgstinumo ir kokybes uZtikrinimo;
39.3. aptaria mokyklos mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jo prioritetus;
39.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4,

bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo
pagalbos istaigomis ir kt.;

39.5. vertina mokytojq metodinius darbus ir mokytojq prakting veikl4.
40. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais mokyklos

direktorius gali organizuoti Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus.

41. Darbo tarybos, profesines sqjungos veikl4 mokykloje reglamentuoja istatymai.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

42. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija,
renkama dvejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tevus (globejus,
rDpintojus), vietos bendruomeng demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti mokyklai
aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisetiems mokyklos interesams.

43.Tarybq sudaro 9 nariai: tris tevus (globejus, rDpintojus) deleguoja tevq taryba, tris
mokytojus - mokytojq taryba, tris 8-10 klasiq mokinius - mokiniq taryba.

44. Tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.
Mokyklos direktorius negali b[ti Tarybos pirmininkas.

45. PosedZius organizuoja Tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios.

46. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali blti
suiauktas neeilinis Tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du
treddaliai Tarybos nariq.

47. { posedZius gali bflti kviediami mokyklos remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie yra teiseti, jei
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neprieStarauja teises aktams. Norminio pobfldZio nutarimai gali buti iforminami mokyklos
direktoriaus isakymu.

48. Tarybos nario igaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti
savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys
nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis.

49. Tarybos nariai uZ savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos
bendruomenes nariams.

50. Taryba:
50.1. teikia si[lymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jr+ igyvendinimo

priemoniq;
50.2. p_itaria mokyklos strateginiam, metiniam veiklos planams, darbo ir vidaus lvarksg

taisyklems, kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos
direktoriaus;

50.3. teikia siulymus mokyklos direktoriui del mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,
mokyklos vidaus struktlros tobulinimo ;

50.4. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus mokyklos direktoriui
del veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo s?lygrl sudarymo;

50.5. teikia sitlymus Klaipedos miesto savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai,
mokyklos direktoriui del materialinio aprDpinimo, leSq panaudojimo;

50.6. svarsto mokyklos mokytojq, tevq, mokiniq savivaldos institucijq ar bendruomends
nariq iniciatyvas ir teikia siulymus mokyklos direktoriui;

' 50.7.deleguoja atstovus i mokltojq atestacijos ir vie5o konkurso laisvai mokyklos
dir:ektoriaus vietai uZimti komisijas, teikia siulymus, atestuojant mokyklos direktoriq, jo
pavaduotojus, strukttriniq padaliniq vadovus;

50.8. priima nutarimus kitais, teises aktq nustaty.tais ar mokyklos direktoriaus teikiamais.
klausimais.

51. Mokytojq taryba nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq sudaro mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriq ir kitq padaliniq, susijusiq su ugdymu, vadovai, visi
mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

52. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Sekretorius renkamas atviru
balsavimu vieniems metams.

53. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip
pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti.

54. Prireikus gali btti su5auktas neeilinis mokytojq tarybos posedis. I posedZius pagal
poreikigali b[ti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai.

55. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai t4 dien4 dirbandiq
mokytojq tarybos nariq. PosedZius Saukia mokytojq tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir
svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki
posedZio pradZios.

56. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq mokytojq tarybos nariq balsq
dauguma. Jie yra teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams. Norminio pobudZio nutarimai gali btti
iforminami mokyklos direktoriaus isakymu.

57. Mokytojq taryba:
57.1. svarsto bendrqiq ugdymo programq igyvendinim4, optimalq ugdymo s4lygq sudarym4,

ugdymo turinio atnaujinim4, mokiniq mokymosi rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo budus;
57.2. teikra si[lymus del mokyklos metinio veiklos, ugdymo planq igyvendinimo, mokiniq

paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
57.3.analizuoja mokiniq sveikatos, socialinds paramos, mokymosi, prevencines veiklos,

poilsio, mitybos, saugos klausimus;
57.4. deleguoja atstovus i Taryb4, mokytojq atestacijos komisij4;
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57.5. priima nutarimus kitais, teises aktq nustaty'tais ar mokyklos direktoriaus teikiamais
klausimais.

58. Mokykloje veikia mokiniq savivaldos institucijos - mokiniq komitetai klasese ir
mokiniq taryba.

59. Mokiniq komitet4 sudaro 3-5 nariai, iSrinkti dvejiems metams atviru balsavimu klases
mokiniq susirinkime. Mokiniq komitetui vadovauja klases mokiniq susirinkime iSrinktas senilnas.

60. PosedZius Saukia seni[nas, kuris apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus
informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai komiteto nariq.

61. Nutarimai priimami mokiniq komiteto posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma ir yta
teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams.

62. Mokiniq komiteto nariai uZ savo veikl4 vien4 kartq per metus atsiskaito klases mokinirl
susirinkimui.

63. Mokiniq komiteto nario igaliojimai nutrflksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pipaListamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su mokiniq komiteto nario pareigomis.

64. Mokiniq komitetas:
64.1. planuoja ir organintojaklases mokiniq nepamoking veikl4;
64.2. rnpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu klaseje, mokiniq lankomumu;
64.3. svarsto klases vadovo teikiamus klausimus.
65. Mokiniq taryba - auk5diausia mokiniq savivaldos institucija, renkama vieniems metams.

Mokiniq tarybq sudaro 6-15 nariq, iSrinktq 5-10 klasiq mokiniq susirinkimq savanori5kumo
principu.

66. Mokiniq tarybos pirminink4 renka mokiniq tarybos nariai pirmame posedyje.
67. Mokiniq tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip keturis kartus per metus.

Prireikus gali b[ti suSauktas neeilinis mokiniq tarybos posedis.
68. PosedZius Saukia pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus jis

informuoja narius ne veliau kaip prieS 3 dienas iki posedZio pradZios.
69. Mokiniq tarybos posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja

ne maLiau kaip du treddaliai visq nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie yra
teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams. Norminio pobldZio nutarimai gali buti iforminami
mokyklos direktoriaus isakymu.

70. Mokiniq tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo
elgesys nesuderinamas su mokiniq tarybos nario pareigomis.

Tl,Mokiniq taryba apie savo veikl4 atsiskaito metq pabaigoje visuotiniam mokiniq
susirinkimui.

72. Mokiniq taryba:
72.1. padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas;
72.2.teikia siulymus del ugdymo organrzavimo, neformaliojo Svietimo programrl pletros,

socialines veiklos;
7 2.3 . organizuoja savanoriq j udej im4;
72.4. atstovauja mokiniq interesams Taryboje bei kitose savivaldos institucijose,

tarpininkauj a ginant mokiniq tei se s mokykloj e ;

72.5. rnpinasi drausmes ir tvarkos palaikymu mokykloje;
7 2.6 . dalyvauj a rengi ant mokykl o s veikl4 re gl amentuoj andius dokumentus ;

72.7. svarsto kitus mokyklos direktoriaus ar kuruojandio direktoriaus pavaduotojo teikiamus
klausimus.

73. Mokykloje veikia tevq (globejq, rDpintojq) savivaldos institucijos - teq komitetai
klasese ir tevq taryba.

74. Tevq komitet4 sudaro 3-5 nariai, i3rinkti vieniems metams atviru balsavimu klases tevu
(globejq, rlpintoj q) susirinkimo dauguma.
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75. Tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka pirmininkq, kuris Saukia posedZius ir apie
jq laik4, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posediio
pradZios.

76. Tevq komiteto posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja ne
maLiau kaip du treddaliai visq nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq duugurnu. Jie yra
teiseti, jei neprie3tarauja teises aktams.

77.Tevgt komiteto nario igaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis
nebegali eiti savo pareigq del sveikatos blkles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kaijo
elgesys nesuderinamas su tevq komiteto nario pareigomis.

78. Tevq komiteto nariai mokslo metq pabaigoje atsiskaito ji rinkusiam klases ter,q (globejq,
rlpintojq) susirinkimui.

79. Tevq komitetas:
79.I. aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo, elgesio ir paLangumo, saugumo,

maitinimo, informacijos gavimo apie juos klausimus;
79.2.padeda organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacines aplinkas, vykdyti

ugdym4 karjerai;
79.3. inicijuoja paramos mokyklai teikim4;
79.4. teikia sitilymus tevq tarybai ir mokyklos direktoriui del ugdymo kokybes gerinimo;
79.5. svarsto kitus klases vadovo, mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
80. Tevq taryb4 sudaro klasiq tevq komitetq pirmininkai.
81. Tevq tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per mokslo metus. Tevq

tarybos nariai atviru balsavimu pirmame posedyje renka pirminink4
82. PosedZius Saukia pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus klausimus tevq

tarybos pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios.
83. Tevq tarybos posedis ir jame priimti nutarimai yra teiseti, jeigu posedyje dalyvauja ne

maZiau kaip du treddaliai visq nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjq balsq daugurna. Jie yra
teiseti, jei neprie5tarauja teises aktams.

84' Tevq tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali
eiti savo pareigq del sveikatos bukles, atsistatydina, pripaListamas neveiksniu arbakaijo elgesys
nesuderinamas su tevq tarybos nario pareigomis.

85. Tevq taryba:
85.1. teikia sillymus ugdymo proceso organizavimo ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

klausimais;
85.2. analizuoja mokyklos le5q panaudojimo tikslingum4;
85.3. deleguoja atstovus i Taryb4;
85.4. nagrineja tevq (globejq, nipintojq) pra5ymus, skundus ir teikia siulymus, sprendZiant

iSkilusias problemas;
85.5. dalyvauja tevq (globejq, rDpintojq) diskusijose, mokyklos renginiuose;
85.6. svarsto kitus mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq teikiamus klausimus.
86' Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis i

ivairiq interesq grupiq (mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rupintojq)) asociacijas, organizacijas;,
sqiungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARB,T, JV DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

87. Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

88' Mokyklos darbuotojams uL darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktu nustatvta tvarka.
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89. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq
vadovai, mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi iit<v*ntaJija tobutinu Li.tur,o,
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

90. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

91. Mokyklos le5os:
91.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir

Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagalpatvirtintas s4matas;
91.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
91.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais

bDdais perduotos leSos, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
91.4. kitos teisetu b[du igytos le5os.
92. Mokyklos leSos ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama riipestingai, siekiant

uZtikrinti visuomenes interesq tenkinim4, maksimali4 na-ud4 .rrir,ro-.rr.i. Turtas iausojamas,
ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. Le5os naudojamos teises aktq nustatylatvarka.

93' Mokykla buhaltering apskaitq, organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.

94. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatT4atvarka.
95. Mokyklos veiklos prieZiDr4 atlieka Klaipedos miesto savivaldybes administracijateises

aktq nustat yta tv arka, prireikus pasitelkdama isorinius vertinto i us

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96. Mokykla turi interneto svetaing, kurioje skelbiami vie5i pranesimai ir informacija
visuomenei apie mokyklos veikl4 teises aktq nustatytatvarka.

97. Mokyklos nuostatai keidiami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos ar jos igaliotosinstitucijos, mokyklos vadovo ar Tarybos iniciatyva. Mokyklos ,ruortutur, jq pakeitim.,s Jvirtina
Klaipedos miesto savivaldybes taryba ar jos igaliota institucija.

98. Mokyklos buveine keidiama, mokyklos filialai steigiami ir jq veikla nutraukiama
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos sprendimu.

99. Mokykla reorgani zuojama, pertvarkoma,
pertvarka teises aktq nustaty4a tv arka.

Direktore

likviduojama ar vykdoma mokyklos strukturos

Lina Stankute

SUDERINTA
Mokyklos tarybos posedZio
2014 m. rugpj[dio 29 d. protokoliniu
nutarimu (protokolas Nr. 8)


