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PALANGOS PRADINTS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos pradin6s mokyklos nuostatai (toliau tekste - Nuostatai) reglamentuoja
Palangos pradines mokyklos (toliau tekste - Mokyklos) teising formE, priklausomybg-, savininkE,
savininko teises ir pareigas lgyvendinandi4 instituciiE, buveing, Mokyklos grupg, tip4, pagrinding
paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisinl pagrind4, srit1, riSis, tif.riE, tiZd"avinius,
fr-rnkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq isdavimE, Motyklos teises ir pareigas,
veiklos organizavimq ir valdymE, savivald4, darbuotojq priemim 4 i darb4, f q darbo up*ot 

"iinotvark4 ir atestacij4, turto ir le5q Saltinius, iq naudofimo tvarkE, finanslnes 
""it to. kontrolg ir rr"iklos

ptieLiir4, vie5os informacijos skelbimo tvarkE, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - palangos pradine mokykla.
3. Trumpasis Mokyklos pavadinimas - pradine mokykla.
4' Mokykla iregistruota Lietuvos Respublikos furidiniq asmenq registre, kodas -190275328,

Mokykla isteigta 1997 m.liepos 9 d.
Mokyklos teisin6 forma * biudzetine, priklausomybe - savivaldybes,
Mokyklos savininkas - Palangos miesto savivaldybe. Savininko teises ir pareigas

15. Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir
16. Mokykla i5duoda:
16. 1. pradinio i5silavinimo paZymeiim4
16.2. mokymosi pasiekimtl paZymejim4

neformaliojo vaikq Svietimo programas.

- igijusiam pradini i5silavinim4;
* neigijusiam pradinio i5silavinimo.



)

17. Mokykla yra vielasis juridinis asmuo, turintis antspaudE su savo pavadinimu,
atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, numatyta
tvarka !gyt4 paramos gavdjo statusq ir galintis gauti parame, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Palangos miesto
savivaldybes tarybos sprendimais, Palangos miesto savivaldybes mero potvarkiais, Palangos miesto
savivaldybds administracijos direktoriaus ir Palangos miesto savivaldybes administracijos Svietimo
skyriaus vedejo isakymais, kitais teisds aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOAVTNIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIV DOKUMENTV
ISDAVIMAS

68.20;

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Mokyklos Svietimo veiklos ru5ys:
19.1. pagrindin6 veiklos r[Sis - pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2. kitos Svietimo veiklos r[5ys:
19 .2.1 . sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 8 5, 5 1 ;

19.2.2. kulttrinis Svietimas, kodas 85.52;
19.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
19.2.4.5vietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos m5ys:
20.1. kitU maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
20.2. nuosavo arba nuomoiamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

20.3. kompiuteriq nuoma, kodas 77.30.10;
20.4. bibliotekq ir archyvtl veikla, kodas 91.01.
21, Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,

bendrEsias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokiniq mokymuisi, kurybingam
dalyvavimui kra5to pilietiniame, kulturiniame ir socialiniame gyvenime.

22. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
22.1. teikti kokybiSkE pradini iSsilavinim4;
22.2. tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymo(si) ir savirai5kos poreikius;
22.3. teikti socialing pedagoging, psichologing, pedagoging specialiEiE pagalb4;
22.4. uLtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4,
23. Mokyklos funkcijos:
23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir Mokyklos bendruomen6s
reikmes, mokiniq ugdymo (-si) poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

23.2. vykdo pradinio ugdymo, neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo
sutartyse sutartus lsipareigoiimus, uZtikrina geros kokybes SvietimE;

23.3. rengia pradinio ugdymo programas papildandius bei mokiniq poreikius
tenkinandius 5iq programq modulius bei neformaliojo vaikq Svietimo programas;

23.4. pasirenka formaliojo Svietimo ir neformaliojo Svietimo programq turinio
perteikimo budus;

23,5, dalyvauia mokiniq ugdymo pasiekimrl tyrimuose, vykdo pradinio ugdymo
pasiekimg patikrinim4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

23 .6 . or ganizuoia Mokyklo s bibliotekos veiklE ;

23.7 aprnpina mokinius nemokamais vadov6liais, uZtikrina jq kokybiSk4 naudojim4,
atitikimE bendrosioms programoms; bibliotekoie kaupia programing ir papildomq literatfir4;

23.8. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizaciioms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini sqmoningum4, patriotizm4, puoselejandioms kulturing ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;
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23.9. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging ir
speciali4jE pagalbE;

23.I0. bendradarbiauja su asmens ir visuomen6s sveikatos prieZi[ros institucijomis bei
t6vais (kitais teisdtais mokinio atstovais), saugant ir stiprinant mokiniq sveikatE;

23.11. organizuoja ir koordinuofa Svietimo programq .pritaikym4 mokiniams,
turintiems specialiqiq ugdymosi poreikig, Svietimo pagalbos teikim4, atsiZvelgdama i Mokyklos
poreikius, vykdo vaiko minimalios prieZilros priemones ir atlieka kitas su vaiko gerove susiiusias

funkcijas;
23.L2. atlieka.mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4, skiria

specialqii ugdym4 teis6s aktq nustatyta tvarka ir organizuoja mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi
poreikiq, integruot4 ugdym4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta
tvarka;

23.13. vykdo Mokyklos nelankymo, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandirl
medZiagq vartojimo, smurto ir patydiq, nusikalstamumo prevencii4, mokiniq sveikatos prieZirlrE;

23.14. organizuoia mokiniams pailgintos mokymosi dienos grup6s veikl4;
23.15. teisds aktq nustatyta tvarka organizuoja tevq (kitq teisetq mokinio atstovq)

pageidavimu apmokamas papildomas paslaugas (klubus, burelius, stovyklas, ekskursiias ir kita);
23.16. atlieka Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
23.17. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo profesinius geb6jimus;
23.18, uZtikrina higienos normas, teis6s aktg reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
23.19. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiamE materialing bazg ir

edukacines aplinkas;
23.20. organizuoja mokiniq maitinim4 Mokykloie savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos nustatyta tvarka;
23.2L vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veiklq teisds aktq nustatyta tvarka;
23.22. reguliuoja mokiniq mokymosi krtvius pagal higienos normas (tvarkara5diai,

kontroliniq ir namg darbq skyrimas, vadov6liai ir kita);
23.23. inicijuoja, kuria ir dalyvauja ivairiuose Svietimo, kulturos, sporto, socialiniuose

projektuose, kuriuos realizavus, stipreja Mokyklos matedaliniai ir intelektiniai resursai, sudaroma
galimybe pldtoti mokiniq pamoking ir neformalioio vaikq Svietimo veikl4;

23.24. rlpinasi mokiniq uZimtumu, meniniu ir sportiniu ugdymu, skatina laisvalaikio

ir pramogq kultfiros kurim4;
23.25. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus isipareigojimus;
23.26. rupinasi saugios ir palankios aplinkos mokiniams aplinkos kfrimu;
23.27. atlieka kitas istatymq ir kitq teis6s aktq numatytas funkcijas.
24. Mokykla i5duoda mokymosi pasiekimus ir pradini i5silavinim4 iteisinandius

dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

25. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydama iai priskirtas
funkciias, turi teisg:

25.1. parinkti mokymo(-si) metodus ir mokymo(-si) veiklos budus;
25.2. kwti naujus mokymo(-si) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdym4;
25.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
25.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo proiektus;
25,5. jungtis iasociacijas ir dalyvauti jq veikloje Lietuvos Respublikos istatymq

nustatyta tvarka;
25.6. gauti parame Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
25.7. nardotis kitomis teis6s aktg suteiktomis teisemis.
26. Mokyklos pareigos:
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26.1. kokybiSkai atlikti jai paskirtas funkcijas, teikti kokybiSkas Svietimo paslaugas,
sudaryti mokiniams sveikas, saugias, higienos normas atitinkandias ugdymosi sqlygas;

26.2. vTkdyti mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus bei kitas pareigas, nustatytas
Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teisds aktuose.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
27.I. Mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos protokoliniu

nutarimu, suderintq su Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ir patvirtintE
Mokyklos direktoriaus isakymu;

27.2. Mokyklos metini veiklos planE, kuriam yra pritarta Mokyklos tarybos
protokoliniu nutarimu, patvirtint4 Mokyklos direktoriaus isakymu;

27.3. Mokyklos ugdymo plan4, kuris yra suderintas Mokyklos tarybos protokoliniu
nutarimu, suderint4 su Palangos miesto savivaldybes administraciios direktoriumi ir patvirtint4
Mokyklos direktoriaus isakymu.

28. Mokyklai vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso btdu i pareigas penkeriems
- metams skiria ir i5 ig atleidLia Palangos miesto savivaldybes meras Lietuvos Respublikos teis6s aktq

nustatyta tvarka.
29. Direktorius pavaldus Palangos miesto savivaldybes tarybai ar jos pavedimu

Palangos miesto savivaldybes vykdomajai institucijai.
30. Direktorius atskaitingas Palangos miesto savivaldybes tarybai ir Merui.
31. Mokyklos direktorius:
31.1. tvirtina Mokyklos vidaus strukttr4 ir darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas

nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
31.2. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotof g veiklos sritis ir tvirtina jq pareigybiq

apra5ymus;
31.3. tvirtina mokytojq ir kitrl ugdymo procese dalyvaujandiq asmentl, aptarnaujandio

personalo pareigybiq apra5ymus;
31.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka priima i

darb4 ir atleidZia i5 jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos;
31.5. priima mokinius i Mokykl4 Palangos miesto savivaldybes tarybos nustatyta

tvarka, sudaro mokymo sutartis teisds aktq nustatyta tvarka;
31.6. vadovaudamasis istatymais ir kitais teis6s aktais, Mokyklos darbo tvarkos

taisyklese nustato mokiniq, mokytoig, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmentl, aptarnaujandio
personalo teises, pareigas ir atsakomybg;

31.7. suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
31.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo

sElygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
3L9, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklE, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

31.10. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad bftq laikomasi
Lietuvos Respublikos istatymq, kitg teises aktq ir Siq Nuostatq;

31.11. sudaro komisijas, darbo grupes;
31.12. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
3L.I3. organizuoja Mokyklos dokumentq saugoiim4 ir valdym4 teis6s aktq nustatyta

tvarka;
3L.L4. teis6s aktq nustatyta tvarka valdo, racionaliai ir taupiai naudoja Mokyklos turtE,

le5as ir jais disponuoja, r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,
uZtikrina jr1 optimalg valdymE ir naudofim4;



5

31.15. rupinasi metodin6s veiklos organizavimu, darbuotojg profesiniu tobul6jimu,
sudaro fiems s4lygas kelti kvalifikacif4, mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams - galimybg
atestuotis ir organizuoia itl atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

31.16. iniciiuoia Mokyklos savivaldos institucijtl sudarym4 ir skatina jq veikl4;
31.77. bendradarbiauja su mokiniq tdvais (kitais teisetais mokinio atstovais), pagalb4

mokiniui, mokytoiui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, socialiniq paslaugri, sveikatos,
teis6saugos, vaiko teisiq istaigomis, idarbinimo ir kitomis institucijomis, ivairig tipq mokyklomis,
vietos bendruomen6s savivalda;

31. 18. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
31.I9, garantuoia, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomyb6s

istatym4 teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitg rinkiniai butq teisingi;
37.20. dali savo funkcifq teis6s aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti direktoriaus

pavaduotojams;
3I.21. sudaro sqlygas atlikti Mokyklos veiklos prieZi[rE atitinkamoms valstybds ir

Palangos miesto savivaldybes instituciioms;
31,22. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
32. Mokyklos direktorius atsako uZ:
32.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitg teises aktq laikymqsi Mokykloie, Mokyklos

tikslg ir uZdaviniq igyvendinim4;
32.2. Palangos miesto savivaldybes tarybos sprendimq, Palangos miesto savivaldybes

administracijos direktoriaus bei Palangos miesto savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus
veddjo isakymq ir pavedimq vykdym4;

32.3. inf.ormacijos apie Mokykloje vykdomas Svietimo programas, jq pasirinkimo
galimybes, priemimo sElygas, mokamas paslaugas skelbim4;

32.4. demokratini Mokyklos valdym4, bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq
etikos kodekso reikalavimq, Mokytofo etikos normq laikym4si;

32,5. priimamg sprendimq skaidrum4;
32.6. b endruomenes nariq informavim4;
32.7. pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobuleiim4;
32.8. sveikE, saugiE, uZkertandiE keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplinkE;
32.9. programq vykdym4, programq sAmatq sudarym4 ir vykdym4 nevirliiant

patvirtintq asignavimq sumq;
32.10. paskirtq asignavimq efektyvq ir rezultatyvq naudojim4 siekiant programoie

numatytrl tikslq;
- 32.11. atsiskaitymus su darbuotoiais, mokesditl administravimo istaigomis, visq rflSiq
energiios ir kitq darbq, paslaugq bei prekiq tiekeiais;

32.12. Mokyklos finansing veikl4, buhalterines apskaitos organizavimE ir finansin6s
atskaitomybds rengimE bei pateikim4 pagal istatymq ir kitq teisds aktg reikalavimus;

32.13. vidaus kontrol6s sistemos sukurim4, kuri padetq uZtikrinti Mokyklos veiklos
teisdtum4, ekonomiSkum4, rezultatyvum4 ir skaidrum4, strateginiq ir kitq veiklos plantl
igyvendinim4;

32.14. Mokyklos turto naudojim4 ir apsaug4;
32.15. isipareigofimg laikym4si bei su visa tuo susijusiq rizikos veiksniq valdym4;
32.16. saugA darbe, gaisring saug4, turto ir aplinkos apsaug4, darbo tvarkos taisyklirl

reikalavimg vykdymE;
32.17. informacijos ir ataskaitq patikimumq ir iSsamumE, teikiamtl duomenq

teisingumE;
32.18. Mokyklai nustatytrl uZdaviniq vykdymE, veiklos rezultatus.
33. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Metodine taryba, kurios tikslas

- nuolat tobulinti mokytoig ir pagalbos mokiniui specialistg profesing kompetencij4, reflektuoti
savo darb4, ielkoti i5kilusitl problemg sprendimtl, aptarti ir skleisti darbo patirti bei pedagogines
naujoves, pletoti mokytojq bendradarbiavim4, pedagoging savirai5k4 ir kfirybiSkum4, siekti ugdymo
kokybes.
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34. Metodines tarybos nariq skaidig ir veiklos kadencijos trukmg nustato Mokyklos
direktorius. Metodines Tarybos nariai yra renkami Mokytojq tarybos posedZio metu atviru
balsavimu. Metodinei tarybai vadovauja ios nariq i5rinktas grup6s pirmininkas.

35. Metodin6 taryba:
35.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus;
35.2. aptaria Mokyklos mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato

prioritetus;
35.3. iniciiuoja pedagoginiq inovaciiq diegimq Mokykloie;
35.4. aptaria naujus dokumentus, metodikos nauioves, pamokq kokybg, tarpdalyking

integracij4, ugdymo procese mokytojq sukauptq patyrimq, mokiniq pasiekimus;
35.5. tariasi del mokomq,q dalykq plantl rengimo principq ir tvarkos, mokomqiq

dalykq, neformaliojo Svietimo programtl pasiulos;
35.6. dalyvauja nustatant mokiniq pasiekimus;
35.7. pletoja mokytojq profesinds veiklos kompetenciias, suderintas su Mokyklos

strateginiais tikslais, ir kartu siekia mokiniq ir mokyklos paZangos;

35.8. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogin6s patirties sklaid4,

bendradarbiavim4 su mokytojq asociacijomis, kitomis nevyriausybindmis organizaciiomis, Svietimo
pagalbos istaigomis ir kt.

35.9. vertina mokytoiq metodinius darbus bei mokytoiq prakting veiklq;
35.10. teikia Mokyklos direktoriui sillymus del ugdymo turinio formavimo ir io

igyvendinimo organizavimo gerinimo.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVTVALDA

36. Mokyklos taryba (toliau tekste - Taryba) yra auk5diausioji Mokyklos savivaldos

institucija, telkianti tevq (globejq, r[pintofq) ir pedagogq bei aptarnauiandio personalo atstovus

svarbiausiems Mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uZdaviniams sprqsti.

37. Taryba renkama trejiems metams, vienai kadenciiai. T.e--ty.-!g 
.ldaro lparrg! 2 t6vt1

(globejtl, rnpintojq) atstovai, 2 pedagogai, 1 aptarnaujandiojo p"rtonalodir-6uotoiitJiry66s nariu
negali buti Mokyklos direktorius. Tarybos nariu asmuo gali bflti renkamas ne daugiau kaip dvi
kadencijas.

38. T6vus (globejus, rupintoius) i TarybE siulo visuotinis t6vq susirinkimas, pedagogus

- Mokytojq taryba, kitus bendruomen6s narius - kitq darbuotoig susirinkimo dalyviai.
39. Tarybos pirminink4, io pavaduotoiq ir sekretoriq renka atviru balsavimu pirmojo

Tarybos posedZio metu.
40. Tarybos narius gali at5aukti juos rinkusi institucija ir i iq vietE i5rinkti nauius narius.

Tarybos nario lgalioiimai nutruksta, kai pasibaigia igalioiimo laikas, kai t6vq (globeiq, rupintofq)
atstovrl vaikai nebesimoko mokykloje, kai narys nebegali eiti savo pareigg del sveikatos bukles,

atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai io elgesys nesuderinamas su Tarybos nario

pareigomis. Naujas narys paskiriamas atitinkamai Mokytojq tarybos, t6vq ar kitq Mokyklos
darbuotojq sirllymu pagal 38 punkto nuostatas.

41. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Esant reikalui gali

brtti su5auktas neeilinis Tarybos posedis. I posedZius gali buti kviediami kitg Mokyklos savivaldos

institucijq atstovai, Mokyklos administracija, pedagogai, t6vai (globeiai, rfpintoiai) ir kiti asmenys,

susiig su Mokyklos bendruomends veikla, be teis6s balsuoti.
42. Tarybos posedis yra teis6tas, jei iame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai visq

jos nariq. Nutarimai priimami dalyvaufandiqjq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai,
nutarimai priimami Mokyklos tarybos pirmininko sprendimu.

43. Tarybos nariai ti, savo veikl4 atsiskaito vien4 kartq per metus Mokyklos
bendruomenei.

44. Taryba pagal savo kompetencijE turi teisg gauti i5 Mokyklos administraciios

informacij4 apie Mokyklos veikl4.



45, Tarybos priimti ir Mokyklos
Mokyklos bendruomenei. Mokyklos tarybos
reglamentuojantiems dokumentams, Mokyklos

46. Tarybos funkcijos:
46,1. teikia si[lymus del

prlemonlq;
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direktoriaus patvirtinti sprendimai yra privalomi
nutarimus, kurie prieltarauja Mokyklos veikl4

direktorius pra5o svarstyti i5 naujo.

Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

konkurso laisvai Mokvklos

pasitlymus finansinei veiklai

46.2. aprobuoia ir pritaria Mokyklos strateginiam veiklos planui, metiniam veiklos
planui, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklems, kitie;s Mokyklos ,r"ikl4 reglamentuoiantiems
dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

46.3. teikia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Mokyklos vidaus strukturos tobulinimo;

46.4' kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo meting veikos ataskaitq ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos Palangos miesto savivaldybes merui;

46.5 kiekvienais metais i5klauso ir vertina Mokyklos meting ataskait4 ir teikia siulymus
Mokyklos direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo;

46.6. svarsto ir vertina Mokyklos bendruomends nariq iniciatyvas, teikia siulymus
Mokyklos direktoriui del iq igyvendinimo, del saugirl mokiniq ,gdy-o(-ri) ir darbo ,Elvg,l
sudarymo;

46.7. deleguoia atstovus i mokytojq atestacijos, vielo
direktoriaus vietai :uiirrrti komisi j as ;

46.8. svarsto ir vertina le5q naudojimo tikslingumQ, teikia
tobulinti;

46.9. sprendZia labdaros, paramos badu gautq materialiniq vertybiq skirstymo
klausimus.

47. Mokytoiq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos
profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

institucija pedagogq

48' Mokytojq taryb4 sudaro direktoriaus pavaduotofas ugdymui, visi Mokykloje
dirbantys mokytoiai, Svietimo pagalbos specialistai, bibliotekininkas ir kiti t]esiogiai ugdymo pio""r"
dalyvaujantys asmenys.

49' Mokytoig tarybos pirmininkas - Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Nesant direktoriaus pavaduotoio ugdymui, Mokytojq tarybos pirmininkas renkamas'iS M-okytojri
tarybos nariq. Sekretorius renkamas i5 Mokytoiq tarybos nariq.

50. Mokytoiq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktorius Mokytofq tarybos
pirmininko teikimu' Mokytofg tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams,
taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikui gali buti su5auk-tas neeilinis mokytojq
tarybos pos6dis. I Mokytojq tarybos posedZius gali bnti kviediami ir kitq Mokyklos savivaldos
institucijq atstovai. Mokytoiq tarybos ir jos nariq kadencijq skaiiius neribojamas.

51. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du
treddaliai tuo metu. dirbandiq Mokytoiq tarybos nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiqjg nariri
balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, Mokytojq tarybos posedZio pirmininko bulru. yru
lemiamas.

52. Mokytojq tarybos funkcijos:
52'f iniciiuofa ugdymo organizavimo kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos

tikslus ir uZdavinius, analizuoia ugdymo(-si) proceso sekmingum 4, anali1.;1toia ir vertina ugdomosios
veiklos rezultatus;

52.2. analizuoia mokinig kruvius, nepaZangumo ir nelankymo prieZastis;
52.3. aptaria skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo(-si) organizavimo principus,

ugdymo(-si) ir mokymo programos metodus;
52.4. sprendZia mokiniq kelimo i auk5tesng klasg klausimus;
52.5. aptaria neformalioio vaikq Svietimo organizavim4 ir teikia sifllymus jo

tobulinimui;
52.6. analizuoia mokytoig bendrqjq ir dalykiniq kompetencijg tobulinimo poreik! ir

teikia sirllymus del iq tobulinimo organizavimo ir veiksmingo tam rt i.tq leiq pururdojimo;
52.7. teikia pasiulymus del mokytojg darbo kruvio paskirstymo;
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52.8. deleguoja atstovus i Mokyklos taryb4, mokytojq atestacijos komisij4.
53. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomen6s nariai gali

burtis i ivairiq interesq grupiq - mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rtpintojq) komitetus, aktyvus,

asociacijas, s4jungas, vykdandias lq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir
funkciias. Mokykloje gali veikti Darbo tarybos, Profesin6s s4jungos, kuriq veikl4 Mokykloie
reglamentuoja istatymai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOIU PRIEMIMAS I DARBA, IV DARBO APMOKEIIMO TVARKA IR

ATESTACIIA

54. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 f o Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teis6s aktq, reglamentuojandiq darbo santykius, nustatyta tvarka,

55. Mokyklos darbuotojams ti, darbE mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teis6s aktg nustatyta tvarka.

56. Mokyklos mokytoiai atestuoiasi ir
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

kvalifikacijE tobulina Lietuvos Respublikos

57. Mokytoitl atestacijq, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

sporto ministro patvirtintais mokytoiq atestaciios nuostatais, vykdo Mokyklos
mokiniui (i5skyrus psichologus) specialistq atestaciios komisiia.

58. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq, specialistq, mokytoiq ir darbuotojq veiklos

vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

ir sporto ministro ir kitg teis6s aktq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, IU NAUDOIIMO TVARKA, FINANSINES VEIKLOS

KONTROLT IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

59. Mokykla patikejimo teise perduot4 Palangos miesto savivaldybes turt4 valdo,

naudoja ir disponuoja juo pagal lstatymus Palangos miesto savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta

tvarka.
60. Mokyklos l65os:

60.1. valstybes biudZeto specialirliq tiksliniq dotacijq Palangos miesto savivaldyb6s

biudZetui skirtos leSos ir Palangos miesto savivaldybes biudZeto 165os, skiriamos pagal patvirtintas

s4matas;
60.2. paiamos uZ teikiamas paslaugas;

60.3. pajamos, gautos uZ patalpq nuom4;
60.4. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fizinhl asmenq dovanotos ar kitaip teis6tais

budais perduotos leSos, tikslin6s paskirties 165os pagal pavedimus;
60.5. kitos teisdtu budu igytos 1e5os.

61. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teisds aktg nustatyta tvarka.

62. Mokykla yra paramos gaveia'

63. Mokykla yra asignavimg valdytoias. Finansines operaciias vykdo Mokyklos
vyriausiasis buhalteris. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoia ir finansing atskaitomybg tvarko

Lietuvos Respublikos teis6s aktq nustatyta tvarka'
64. Mokyklos finansinds veiklos kontrolg vykdo Valstybes kontrol6 ir Palangos miesto

savivaldyb6s kontrolds ir audito tarnyba.
65. Mokyklos veiklos prieZitrq atlieka Palangos miesto savivaldybes administraciia

reis6s aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkia iSorinius vertintoius. Valstybing Mokyklos veiklos

prieZi[r4 atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministeriia.
66. Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus

kontroles ir vidaus audito istatymu, kitais vidaus audit4 reglamentuoiandiai3 teises aktais. Mokyklos
vidaus auditq vykdo Palangos miesto savivaldybes administraciios Centralizuotas vidaus audito

skyrius.

Svietimo, mokslo ir
mokytojq ir pagalbos
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Mokykla turi teises aktq nustatytus reikalavimus atitinkandiE interneto svetaing,
kurioje vie5ai skelbiama informacija apie Mokyklos veikl4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.

68. Mokyklos nuostatai keidiami ar papildomi Palangos miesto savivaldybes tarybos,
Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

69. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus tvirtina Palangos miesto
savivaldyb6s taryba. Pakeisti nuostatai isigalioja nuo jq iregistravimo |uridiniq asmenq registre
dienos.

70. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Palangos miesto
savivaldybes tarybos sprendimu,. vadovauiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq, Svietimo istatymais ir kittl t"ir". aktq nustatyra tvarka.

71. Mokykla registruojama furidiniq asmenq registre Civilinio kodekso ir |uridiniq
asmenq registro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes, nustatyta tvarka.

Meras Samnas Vaitkus


