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Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2021m. spalio 28 d.

sprendimu Nr. T2-242

KLAIPEDOS,,MEDEINES( MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos ,,Medeinds" mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Klaipedos

,,Medeines'o mokylclos (toliau - Mokykla) teising forrrq, priklausomybg, savinink4, savininko teises

ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirli. rnokymo
kalb4 ir mokymo formas, vykdomas programas, veiklos teisini pagrind4, sriti, rD5is, tikslE,
uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus fteisinandiq dokurnentq i5davimq, Mokyklos teises ir
pareigas, veiklos organizavimE ir valdym4, savivaldq, darbuotojq priemi-q i darbq, jq darbo
apmokejim4, vefiirrimq, atestacijE, leiq Saltinius ir jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolE
ir veiklos prieZiflrE, Mokyklos reorganizavim4, likvidavim4, perlvarkymq ir vidaus strukturos
perlvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Klaipedos ,,Medeinds" mokykla, trumpasis
pavadinimas - ,,Medeinds" mokykla. Duomenys apie Mokykl4, kaip juridini asmeni, kaupiami ir
saugomi Juridiniq asrnem+ registre, kodas 190983626.

3. Mokykla isteigta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 1979 m. rugpjlrdio 24 d.

isakymuNr. 86. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2010 m, geguZes 27 d. sprendimu Nr. T2-
143 Mokyklos savininko teises ir pareigas pereme Klaipedos rniesto savivaldybes taryba. Klaipedos
miesto savivaldybes tarybos 2012 m. birZelio 28 d. sprendimu Nr. T2-166 Mokyklai suteiktas

,,Medeines" pavadinimas. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013 m. geguZes 30 d. sprendinru
Nr. T2-114 prie Mokyklos prijungta Klaipedos ,,Gubojos" mokykla.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
5. Mokyklos savininke - Klaipedos miesto savivaldybe, kodas 111100775, l,iepq g. 1 1, 91502

Klaipeda, savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivaldybes
laryba, kuri sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq, Lietuvos Respublikos Svietirno ir
liituose istatymuose bei Nuostatuose jos kompetencijai priskirlus klausimus.

6. Mokyklos ir jos bendrabudio buveine - PaneveZio 9.2,92307 Klaipeda.
7. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, tipas - pagrindine mokykla.
B. Mokyklos pagrindine paskirtis - specialioji mokykla intelekto sutrikimq turintierns

rnokiniams. Kitos paskirtys: specialioji mokykla ivairiapusiq raidos sutrikimq turintiems mokiniams,
specialioji mokykla judesio ir padeties sutrikimq turintiems mokiniams, specialioji rnokykla regos
sutrikim4 turintiems mokiniams, specialioji mokykla klausos sutrikim4 turintiems mokiniarns,
specialioji mokykla elgesio ir emocijq sutrikimq turintiems mokiniams, specialioji rnokykla
kalbejimo ir kalbos sutrikimq turintiems mokiniams, specialioji mokykla sveikatos problentq
trrrintiems mokiniams.

9. Mokyklos mokymo kalba - lietuviq, rusq.
10. Mokykloje ugdymas vykdomas grupinio ir pavienio mokymosi formomis kasdieniu.

szrvarankiSku ir nuotoliniu rnokymo proceso organizavimo bldu.
11. Mokykloje vykdornos pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotos programos,

socialiniq igUdZiq ugdymo programa ir neformaliojo vaikq Svietimo programos.
12. Mokykloje i5duoda.mi pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimai, baigr.rsierns pradinio

u6;dymo individualizuotqprogramq, paZymejimai, baigusiems pagrindinio ugdyrno individualizuotos
plogramos pirm4j4 dali, pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymejirnai, baigusiems pagrindinio
ugdymo individualizvolq programq, vidurinio ugdymo pasiekimq paLymejimai, baigusiems
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socialiniq igldziq ugdymo program4, mokymosi pasiekiniq paZymejimai, nebaigusiems pagrindinio
ugdymo individualizuotos prograrnos il socialiniq ig[dziq ugdymo programos.

13. Mokyklayra vie5asis juridinis asmuo, tr"rrintis savo atributik4, antspaud4, atsiskaitomqj4 ir
kitas s?skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose. Ji savo u.lt t4 grindiia LietJvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo rninistro isakymiis, kitais teises ui.tui,
ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJ9S,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

14. Mokyklos veiklos sritis - Svietirnas, kodas 85.
15. Mokyklos veiklos rtrSys:
15.1. pagrindine veiklos rtsis - pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
15.2. kitos Svietimo veiklos r[Sys:
15.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
15.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
15.2.3. kult[rinis Svietimas, kodas 95.52
15.2.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
15.2.5.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas g5.60;
15.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
1 5.3 . 1 ' kitas, niekur kitur nepriskirlas, keleivinis sausurllos transpoftas, kodas 49 .39;
15.3.2. vaikq poilsio srovykhl veikla, kodas 55.20.20;
15.3.3. kitq maitinimo paslaugq teikirnas, kodas 56.29;
15.3.4. nuosavo arba nuomojarno nekilnojamojo tufto nuoma ir eksploatavimas, kodas 6g.20;
15.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
16. Mokyklos veiklos tikslas - padeti specialiqjq ugdyrnosi poreikiq turintiems mokiniams

tenkinti prigimtinius, kultDros, socialinius ir paZintinius poreikius, ugdytis pagal gebejimus, igytii5silavinim4 ir iveikti socialing atskirti.
17. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
17.1. teikti mokiniams kokybi5kq ugdym4;
17.2. tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymosi, saviraiskos poreikius;
17.3. teikti Svietimo pagalb4;
17.4. uhikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4.
18. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Mokykla:
18.1. igyvendina Svietimo programas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ivietimo, mokslo

ir sporlo ministro patvirlintomis bendrosiomis prograrnomis, konkretina ii individualizuoja ugdymo
turini, atsiZvelgdama iKlaipedos miesto savivaldybes, Mokyklos bendruomenes reikmes;-

18.2. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildandius bei mokiliq poreikius
tenkinandius programr+ modulius, neformalioj o vaikq svietimo programas;

18.3. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialqji ugdym4 teises aktq
nustatyta tvarka;

18.4. teikia informacinq, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging, psichologinq
pedagoging pagalb4, uztikrina mokiniq sveikatos prieZir-rros r.ykdyma;'

18.5. igyvendina prevencines programas, uZtikrina ugdym4 karjerai bei minimalios prieZi[ros
priemones;

18.6. dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekirnq tyrimuose, patikrinimuose teises aktq nustatyta
tvarka;

18.7. vykdo Svietimo stebesen4 ugdyrno kokybei gerinti;
18.8' kuria atvirus, pagarbius, bendradarbiavim4 skatinandius mokiniq, mokytojq ir tevq

(globejq, rfipintojq) santykius;
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18.9. vykdo mokiniq maitinim4, apgyvendinirn4 bendrabutyje ir veZiojim4 teises aktq nustatyta
tvarka;

1 8.10. organizuoja mokamas papildomas paslaugas teises aktq nustatytatvarka;
18.1 1. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 rnaterialing bazE t edukacines aplinkas;
18.12. draudZiaMokyklos patalpose ir jos teritorijoje tureti, vaftoti energinius gdrimus, tabak4

(iskaitant elektronines cigaretes), alkoholi ir kitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti jomis,
platinti Sia tema nelegali4literatlr4, spaudinius bei riboja pa5aliniq asmenq patekim4 i Mokykl4;

18.13. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
19. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai rnokiniams i5duodami Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo nrinistro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

20. Mokykla, igyvendindamajai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamajai priskirtas funkcijas,
turi teisg teises aktq nustatyta tvarka:

20.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bldus;
20.2. kurti naujus mokymo ir mokyrnosi modelius;
20.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
20.4. q,kdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20.6. gauti paramq ir naudotis kitomis teisemis, neprieStaraujandiomis Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems teises aktams.
21. Mokykla privalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4

smutto, prievarlos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams ugdymo aplink4, garantuoti ugdymo programq
igyvendinim4, atvirum4 vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojirnq
r,ykdym4.

MoKyKLos vErKI,or'XffItryiur*or rR vALDyMAS

22. Molqklos veikla organizuojam a pagalMokyklos strategini, metin! veiklos, mokslo metq
ugdymo planus, patvirtintus teises aktq nustatyta tvarka.

23. Mokyklai vadovauja direktorius. Jo pareigybes apra5ymas tvirtinamas, jis konkurso b[du
i pareigas skiriamas ir i5 jq atleidLiamas teises aktq nustatyta tvarka. Direktoriaus pavaldum4 ir
atskaitomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.

24. Dfuel<torius:
24.1. planuoja ir organizuoja Mokyklos darb4, kad bfltq igyvendintas Mokyklos tikslas ir

atliekamos nustatytos funkcij os;
24.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metiniq veiklos ir mokslo mettl ugdymo

Svietimo programq rengimui, juos tvirtina, uZtikrina jq igyvendinim4;
planr+,

24.3. firrtrna Mokyklos strukttr4 teises aktq nustatyta tvarka ir nustato savo pavaduotojq
veiklos sritis;

24.4. skrcia t atleidLia darbuotojus, tviftina jq pareigybiq apra5ymus, pareigybiq s4ras4,
nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, atlieka kitas su darbo santykiais
susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;

24.5. ruprnasi pedagogq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trtkstamq darbuotojq
paieSk4;

24.6. orgamzuoja pedagoginiq darbuotojq rnetoding veikl4, atestacij4 Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

24.7. trykdo uZduotis ir dirba su tarnybos paslapti sudarandia informacija, fomitna,,RIBOTO
NAUDOJIMO" slaptumo Zyma,teises aktq nustatyta tvarka;
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24.8. organiztoja ir vykdo niokiniq pasiekimq tyrimus, patikrinimus Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro uustatyta tvarka;

24.9. prnma mokinius ir sudaro mokymo sutartis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos
nustatyta tvarka;

24.10. bendradarbiauja su rnokiniq tevais (globejais, rlpintojais), Svietimo pagalbos,
teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos ir kitomis institucijomis, dirbandiornis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

24.11. tvirtina Mokyklos vidaus ir darbo tvark4 reglamentuojandius dokumentus, kuriuose
nustatomos bendruomenes nariq teises, pareigos, atsakomybe, elgesio ir etikos nonnos;

24.12. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
24.13. sudaro teis6s aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
24.14. organizuoja Mokyklos veiklos kokybes isivertinirn4, i5orini vertinim4;
24.15 . sudaro Mokyklos vardu sutarlis ir atstovauj a ar Tgaliojaatstovauti darbuotojus Mokyklai

kitose institucijose;
24.16. leidLia isakymus, iuos keidia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuoja jq vykdym4;
24.17. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4;
24.18. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Mokyklos leSq ir tufio naudojirnu.

disponavirnu, teisds aktq nustatyta tvarka, vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo,
racionalumo, vie5osios teises principais;

24.19. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq blklE, kaftu su Mokyklos taryba
sprendZia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kfirimo klausirnus;

24.20. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti bei
vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskaitq;

24.21. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
24.22. r,ykdo kitas teises aktq nustatytas funkcijas, kitus Klaipedos miesto savivaldybes

institucijq pavedimus pagal priskirt4 kompetencij4.
25. Direktorius atsako uZ:
25.1. Mokyklos veikl4 ir jos rezultatus;
25.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

atlikim4;
aktq, Nuostatq laikym4si, tinkam4 funkcijq

25.3. demokratini Mokyklos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq
informavim4, personalo kvalifikacijos tobulinim4, sveik4 ir saugi4 Mokyklos aplink4;

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

25.5. veiksming4 vaiko minimalios prieZitiros priemoniq igyvendinim4 teises aktq nustatyta
tvarka.

26. Mokyklos valdyme dalyvauja direktoriaus pavaduotojai, kurie:
26.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del Mokyklos veiklos pletros;
26.2. teikia sifilymus del Mokyklos metiniq veiklos, mokslo metq ugdymo planq, Svietimo

programq sudarymo, Mokyklos struktiiros, Nuostatq pakeitimq;
26.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
27. Mokyklos valdyme dalyvauja Mokyklos metodine taryba ir metodines grupes, kurios

sprendZia pedagogq kvalifikacijos ir praktines veiklos tobulinimo klausimus.
28. Metodines grupes vienija mokytojus pagal ugdymo sritis ir mokomuosius dalykus.

Susitarimai del metodiniq grupiq formavimo priimami mokytojq taryboje.
29. Metodines grupes pirminink4 ir sekretoriq renka metodines grupes nariai atviru balsavimu

dvejiems metams.
30. Metodines grupes pirmininko kadencijq skaidius tam padiam asmeniui neribojamas.
31. Metodines grupes pirmininko igaliojimai prasideda, uZbaigus rinkimq procedtr4, ir

nutr[ksta, pradej us pirmininko nauj ai kadencij ai rinkimq procedtir4.
32. Metodines grupes pirmininkas prie5 termin4 netenka savo igaliojimq, kai jis atsistatydina

arba kai jis savo elgesiu paieidhia Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir iporto ministro
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patvirtinto pedagogq etikos kodekso reikalavimus. Nutrukus metodinds grupes pirmininko
igaliojimams pirma laiko, nauj4 metodines grupes pirminink4 renka atitinkamos metodines grupes
nariai bendra tvarka naujai kadencijai.

33. Metodines grupes pirmininkas organizuoja posedZius ir apie posedZio luk4, 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 nariq.

34. Nutarimai priimami metodines grupes posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprie5tarauja
teises aktams. Norminio pobfldZio nutarimai gali bfti iforminami Mokyklos direktoriaus isakymu.

35. Metodines grupes pirmininkas vien4 kartq per metus pristato metodines grupes veiklos
rezultatus metodinej e taryboj e.

36. Metodine grupe:
36.1. derina ugdymo srities, dalyko ar toje padioje klaseje dirbandiq mokytojq ugdymo

planavim4, ugdymo proceso organizavim4, vertinim4, vadoveliq ir mokymo priemoniq pasirinkim4;
36.2. aptaria naujus dokumentus, metodikq naujoves, dalykq integracij4, ugdymo procese

mokytoj q sukaupt4 patyrim4;
36.3. tariasi del bendrojo ugdymo dalykq planr+ rengimo principq ir tvarkos, dalykq ir jq

moduliq pasiulos;
36.4. nagrineja ugdymo sekmingum4, mokiniq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerqapatirtimi;
36.5. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis;
3 6.6. analiz,rcja kvalifi kacij os tobulinimo renginiq kokybg;
36.7. teikia siulymus metodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo.
37. Metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq pirmininkai.
38. Metodines tarybos nario kadencijq skaidius tam padiam asmeniui neribojamas (viena

kadencija - du metai). Metodines tarybos nario igaliojimai prasideda, kai i pirmaii posedi susirenka
iSrinkti metodines tarybos naiai, ir baigiasi, kai i pirm4ji posedi susirenka naujai kadencijai i5rinkti
metodines tarybos nariai.

39. Metodines tarybos narys prie5 termin4 netenka savo igaliojimq, kai jis atsistatydina arba
kai jis savo elgesiupaZeidZia Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto
pedagogq etikos kodekso reikalavimus. Nutrukus metodines tarybos nario igaliojimams pirma laiko,
nauj4 metodines tarybos nari deleguoja atitinkama metodine grupe bendra tvarka metodines tarybos
esamos kadencij os likusiam laikotarpiui.

40. Metodines tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame posedyje renka metodines tarybos
pirminink4 ir sekretoriq.

41. Metodines tarybos posedZius Saukia metodines tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir
svarstyti parengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio
pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq.

42. Nutarimai priimami metodines tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprie5tarauja
teises aktams. Norminio pobfldZio nutarimai gali briti iforminami Mokyklos direktoriauslsakymu.-

43. Metodines tarybos nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus n ot yto.lq
tarybos nariams.

44. Metodine taryba:
44.1. koordinuoja metodiniq grupiq veikl4, siekdama ugdymo dermds, tgstinumo ir kokybes

uZtikrinimo;
44.2. nustato pedagogq metodines veiklos prioritetus;
44.3. dalyvauja ir teikia sifilymus mokytojq tarybai,planuojant ugdymo turini, ugdymo proceso

aprlpinim4 ir inovacijq diegimq;
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44.4. analizuojamokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq kvalifikacijos tobulinimo rezultatus
ir poreikius;

44.5. vertina pedagogq metodinius darbus ir prakting veikl4;
44.6. inicijuoja mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq bendradarbiavim4 ir pedagogines

patirties sklaid4;
44.7. nagrineja ugdymo sekmingum4, pedagogines problemas ir kitus su pedagogq metodine

veikla susijusius klausimus.
45. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso orgarizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

46. Darbo tarybos, profesin6s s4jungos veikl4 Mokykloje reglamentuoja istatymai.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

47. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia Mokyklos savivaldos institucija,
renkama trejiems metams. Taryba telkia Mokyklos pedagogus ir kitus darbuotojus, tevus (globejus,
r[pintojus) demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius klausimus,
atstovauti Mokyklos direktoriui teisetiems Mokyklo s interesams.

48. Taryb4 sudaro 9 nariai, iSrinkti atviru balsavimu balsq dauguma: tris pedagogus deleguoja
mokytojq taryba, tris nepedagoginius darbuotojus - visuotinis nepedagoginiq darbuotojq
susirinkimas, tris tews (globejus, r[pintojus) - tevq taryba. Tarybos nario kadencijq skaidius tam
padiam asmeniui neribdjamas.

49. Tarybos nariu gali bfti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Mokyklos
strateginiq tikslq ir igyvendinti Mokyklos misij4.

50. Tarybos nariu negali bflti Mokyklos direkforius, valstybes politikai, politinio (asmeninio)
pasitikejimo valstybes tarnautoj ai.

51. Tarybos nario igaliojimai prasideda, kai i pirmqii posedi susirenka iSrinkti Tarybos nariai,
ir baigiasi, kai i pirmqii posedi susirenka naujai kadencijai i5rinkti Tarybos nariai.

52. Tarybos narys prie5 termin4 netenka savo igaliojimq, kai jis atsistatydina. Nutrtikus
Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, nauj4 Tarybos nari deleguoja atitinkama Mokyklos
savivaldos institucija bendra tvarka Tarybos esamos kadencijos likusiam laikotarpiui.

53. Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmajame
Tarybos posedyje.

54. PosedZius Saukia Tarybos pirmininkas. Apie posedZio laikq ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius rle veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios.
PosedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Tarybos posedis j,ra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. I posedZius gali btiti kviediamas vietos bendruomeng
atstovaujantis seniunaitis ar kitas vietos bendruomenes deleguotas atstovas, susietas bendrais
gyvenimo poreikiais ir interesais su Mokyklos bendruomene. PosedZiuose gali dalyvauti kitq
Mokyklos savivaldos institucijq atstovai, remejai, socialiniai partneriai ir kiti kviestiniai asmenys.

55. Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprie5tarauja
teises aktams. Norminio pob[dZio nutarimai gali btti iforminami Mokyklos direktoriaus isakymu.

56. Tarybos nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems
Mokyklos bendruomends nariams.

57. Taryba:
57.1. atlieka visuomening Mokyklos valdymo prieZiur4, priima sprendimus ir daro itak4

Mokyklos direktoriaus priimamiems sprendimams;
57.2. teikia sitlymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;

l;i: 
.r. ,
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57.3. pritaria Mokyklos strateginiam, metiniam veiklos, mokslo metq ugdymo planams,
kitiems Mokyklos darbo ir vidaus tvarkqreglamentuojantiems dokumentams, teitiamilms Mokyklos
direktoriaus;

57.4. teikia siDlymus Mokyklos direktoriui del Nuostatq pakeitimo, Mokyklos strukttros
tobulinimo;

57.5. dalyvauja renkantis Mokyklos veiklos kokybes isivertinimo sritis, atlikimo metodik4,
analiz:uoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del Mokyklos veiklos tobulinimo;

57.6' verttna kiekvienais metais Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos teises aktq nustatytatvarka;

57.7. teikia sifllymus Mokyklos direktoriui del saugiq ugdymo(si) ir darbo sqlygq sudarymo,
materialinio Mokyklos aprtpinimo ir le5q panaudojimo;

57.8. svarsto Mokyklos bendruomends nariq ar juos
iniciatyvas ir teikia sifrlymus Mokyklos direktoriui;

atstovaujandiq savivaldos institucijq

57.9. deleguoja atstovus i darbo grupes ir komisijas teises aktq nustatytatvarka;
57.10. priima nutarimus kitais teises aktq nustatytais ar Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq

teikiamais klausimais.
58. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro visi Mokyt<to3e airUantys mokytojai.
Mokyklos direktoriaus narystg mokytojq taryboje reglamentuoja Lietuvos Respublikls istatymai ir
kiti teises aktai.

59. Mokytojq tarybos nariai atviru balsavimu balsq dauguma dvejiems metams renka
mokytojq tarybos pirminink4 ir sekretoriq, kuriq kadencijq skaidius tam padiam asmeniui
neribojamas.

60. Mokytojq tarybos pirmininko igaliojimai prasideda, vZbaigtts rinkimq procedtr4, ir
nutriiksta, pradejus pirmininko rinkimo nauj ai kadencij ai procedur4.

61. Mokytojq tarybos pirmininkas prie5 termin4 netenka savo igaliojimq, kai jis atsistatydina
arba kai jis savo elgesiu paleidiia Lietuvos Respublikos Svietimo, *okslo ir sporto ministro
patvirtinto pedagogq etikos kodekso reikalavimus. Nutrlikus pirmininko igaliojimarns pirma laiko,
naujas mokytojq tarybos pirmininkas renkamas bendra tvarka naujai kaaenci.lal.

62. Mokytojq tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip kart4 per pusmeti. posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja nemaiiaukaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq.

63. PosedZius Saukia mokytojq tarybos pirmininkas,-kuris apie posedZio tuit4 ir svarstyti
parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. pagal
poreiki i posedZius gali btti kviediami kitq Mokyklos savivaldos instiiucijq atslovai, ,"*e.;-ui,
socialiniai partneriai ar kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

64. Nutarimai_priimami mokytojq tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu
balyi pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balii
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra tiiseti, 3ei neprieStaruuja
teises aktams. Norminio pobiidZio nutarimai gali buti iforminami Mokyklos direktoriausjsakymu."

65. Mokytojq tarybos pirmininkas vienE kart4 per metus pristato savo veiklos rlzuliatus ji
rinkusiems mokytojq tarybos nariams.

66. Mokytojq taryba:
66.1. svarsto ugdymo programq igyvendinimo, optimaliq ugdymo sqlygq sudarymo, ugdymo

turinio atnaujinimo, mokiniq ugdymosi rezultatq gerinimo ir kitus pedagogines veiklos tobulinimo
klausimus;

66.2. ptiima nutarimus del Mokyklos metiniq veiklos, ugdymo planr+ igyvendinimo, mokiniq
paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobuiinimo;

66.3. analintoja mokiniq sveikatos, mokymosi, Svietimo pagalbos, socialines paramos,
prevencines veiklos, poilsio, mitybos, saugos Mokykloje b[klg;

66.4. deleguoja atstows iTaryb4, mokytojq atestacijos komisij4;
66'5. priima nutarimus kitais teises aktq nustatytais ar Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq

teikiamais klausimais.
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67. Mokykloje veikia tevq (globejq, rfipintojq) savivaldos institucija - tevq taryba.
68. Tevq taryba - auk5diausia tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucija, renkama

vieniems metams. J4 sudaro 3-5 nariai, i5rinkti visuotiniame tevq (globejq, rtpintojq) susirinkime,
vadovauj antis savanori5kumo principu.

69. Tevq tarybos nario kadencijq skaidius tam padiam asmeniui neribojamas. Tevq tarybos
nario igaliojimai prasideda, kai ipirmqii posedi susirenka iSrinkti tevq tarybos nariai, ir baigiasi, kai
i pirmaiiposedi susirenka naujai kadencijai isrinkti tevq tarybos nariai.

70. Tevq tarybos narys prie5 termin4 netenka savo igaliojimq, kai jis atsistatydina. Nutrtikus
tevq tarybos nario igaliojimams pirma laiko, naujas tevq tarybos narys renkamas bendra tvarka tevq
tarybo s esamos kadencij o s likusiam laikotarpiui.

71. Tevq tarybos nariai atviru balsavimu pirmajame posedyje renka tevq tarybos pirminink4.
72. Tevqtarybos posedZius kviedia pirmininkas, kuris apie posedlh4laik4, svarstyti parengtus

klausimus informuoja narius ne veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis yru t.irelur,
jeigu jame dalyvauja ne maiiaukaip du treddaliai tevq tarybos nariq.

73. Nutarimai priimami tevq tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigu balsai
pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti, jei neprie5tarauja
teises aktams. Norminio pob[dZio nutarimai gali btrti iforminami Mokyklos direktoriaus isakymu."

74. Tevr+ tarybos nariai vienq kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiam
visuotiniam tevq (globejq, rtipintojq) susirinkimui.

75. Tevq taryba:
75.1. teikia siDlymus Mokyklos direktoriui ir Tarybai del Svietimo paslaugq kokybes gerinimo;
75.2. analizuoja Mokyklos lesq panaudojimo tikslingum4;
75.3. deleguoja atstovus i Taryb4;
75.4. nagrineja tevq (globejq, rtipintojq) praiymus, skundus ir teikia sifrlymus Mokyklos

direktoriui, sprendZiant i5kilusias problemas;
75.5. dalyvauja tevq (globejq, rupintojq) diskusijose, Mokyklos renginiuose;
75.6. svarsto kitus Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq teikiamus klausimus.
76. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis i

ivairiq interesq grupirl asociacijas, orgarizacijas, s4jungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose
(istatuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.T, JU DARBO APMOKEJIMAS, VEIKLOS

VERTINIMAS IR ATESTACIJA

77. Darbuotojai i darbq Mokykloje priimami ir atleidLiarri i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

78. Mokyklos darbuotojams ui: darb4 mokama ir jq veikla vertinama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

79. Mokyklos pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

YII SKYRIUS
MOKYKLOS ruRTAS, LESos, JU NAUDoJTMo rvARKA, FINANSINES vEIKLos

KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

80. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Klaipedos miesto savivaldyb6s turtq, naudoja,
disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir Klaipedos miesto savivaldyb6s tarybos nustaryta
tvarka.

81. Mokyklos l65os:
81.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq le5os;
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