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KATINO ,,RYTO" PRADINES MOKYKLOS NUOSTATAI

I SK}'RIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sie nuostatai reglamentuoja Kauno ,,Rlto,, pradines mokyklos teisinQ form4,
pdklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendi&ndi4 instituc14, buveing, grupq ir
ttpq pagrinding paskirti, mokyrno kalb4 ir formas, lykdomas svietimo prcgramas, veiklos teisini
pagrind4 veiklos sriti h diSis, tiksl4, uZdavinius, fuakcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq
dokumentrl iSdavimq, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
pridrnim4 i darb4 jq darbo apmokejimo tvarkq ir atestacij4, turtq, lesas, jq naudojimo wark4,
finaruinds veiklos kontiolg i, veiklos priezitir4, informacijos vieso paskelbimo ir visuomeles
informavimo, reorganizavimo, likvidavimo irpertuarklho tvarka.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas _ Kauno ,,Ryto.. pradin€ mokykla,
trumpasis pavadinimas - "R),to,, 

pradine mokykla (toliau _ mokykla), juridinio asmens kodas
19 r828963.

3. Mokykla isteigta Kauno miesto vardybos 1993 m. birZelio 15 d. potvarkiu Nr. 776_v,
reorganizaws 108-eii vaikg lopSeli darZeli ! ,,Rlo,,pradiag mokykl4.

4. Mokyklos teisiae foma _ biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybd _ Kauno miesto savivaldybes mokykia.
6. Mokyklos savinin&e _ Kauno miesto savivatdyb€ (toliau _ savininkas),

Laisves al. 96, LT-4425L Kaunas, kodas 111106319. Mokyklos savininko relses t parcigas
iglvendinanti institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetenc!4 nustato Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istat),rnas.

7. Mokyklos buvehd - Sarkuvos g. 29, LT-48160 Kaunas.

8. Mokyklos gmpe - bendrojo ugdymo mokykla.

9. Mokyklos tipas _ pradine molcykla.

10, Pagrindine mokyklos paskirtis - pradines mokyklos tipo pradind mokykla, mokl,rno
kalba - lietuviq, mokynosi formos - gupinio t (ar) pavienio mokJmosi:

10.I. Grupinio molcymosi forma iglvendinama kasdieniu
organizavimo btrdu.

molg,Tno proceso

10.2. Pavienio mok),rnosi forma lgyvendinama individualiu ir savarankiiku
prcceso organizavimo biidais.

mok)ano
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11. Mokykla vykdo prieimokyklinio ir pradinio ugd],rno programa. Mokiniams
isduodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

I L l. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

11.2. pradinio issilavioimo paiymej imas;

I 1.3. pradinio ugdymo pasiekimq paimejimas.

12. Mokykla turi s4skaitas bankuose, antspaud4 su herbu ir savo pavadinimu.

13. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija" Jungtinitl
Tautq vaiko teisiq konvencij4 Lietuvos Respublikos gvietimo ir kitais istatymais, Lietuvos
Respublikos VlTiausybds nuta mais, Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo mirusterijos teises
aktais, Kauno miesto savivaldybes institucijrl teises aktais, kitais teises aktais ir siais nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RU'SYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUI{KCIJOS,

MOKYMOST PASTEKIMUS ITETSINANCITT OOXUUTNTq TSDAVTMAS

14. Mokyklos veiklos sritis - ivietimas. Veiklos nisys (pagal Ekonomines veiklos rl3iu
klasifil@torirl, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vl,riausybes
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226,,DeI Ekonomines veiklos {usiu
klasifikatodaus patvirtinimo,):

14,1. pagrindinds lvietimo veiklos r[!ys:

14.1.1. prieimokyklinio amtiaus vaikrl ugdymas, kodas g5.10.20;

14.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

14.2. kitos Svietimo veiklos r[iys:

1 4.2. I . spodinis ir rekeacinis jvietimas, kodas 8 5,5 1 ;

14,2.2. kultudnis Svietimas, kodas 85.52;

14.2.3. kitas, dekur kitur nepriskidas, Svietimas, kodas g5.59;

14.2.4. Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

14.3. kitos De Svietimo veiklos r[!ys:
14.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

14.3.2. bibliotekq ir archyra; veikl4 kodas 91.01.

15. Mokykloje gali biti teikiamos mokamos paslaugos, kuriq lkainiai nustatomi pagal

galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

16. Mokyklbs tikslas - i3ugd1,ti sveik4, aklnu, knrybing4, laisv4 ir atsakinge,

elementraraus raltingumo ir socialiniq, pa2intiniq, informaciniq. veiklos gebdjimq ir bendrqjq

vertybirl pamatus igijusi vaik4 pasirengusi toliau sekmingai moh/tis pagal pagdndinio ugdlno
programas.

I 7. Mokyklos uZdavirdai:



17.1. prieBmokyklinio ogd^o progrul,or,

17.1.1. laiduojant vaiko asmenybds skleidim4si ugdyti akry!,q, savimi ir savo gebejimais
pasitikin4, sripri4 pazinimo motyvacij4 turint! vaik4;

17.1.2. sudaryti prieiaidas tolesniam sekmingam ugdymuisi mokykloje, ieyjant
kasdieniam g1'venimui bttinas kompetencijas;

17.2. pradinio ugdymo programos:

17.2.1. sukurti sveik4 ir saugi4 psichologiag ir fizing aplinka
kiirybinems, emocinems ir intelektualinems galioms skleistis;

17.2.2. teikti mokidams kokybisk4 pradini iSsilavinim4;

biitin4 mokiniq

l'7.2.3. padeti issiugd),ti gebdjimus, reikalingus kaupti Zinias ir patlrti, atrasti ir kelti
idejas, numabai ir ig).vendinti sumanyrrus;

17.2.4. padei iisiugdyti asmens kompetencijoms b[tinus igrjdZius, gebejimus ir
verlybines nuostatas;

17.2.5. sudaryti ugdymo s4lygas, palankias kompetencijoms pletoti, humaniskai,
demokratiskai, brandziai, tautines ir bendr4sias vertybes pdpazistandiai asmenybei ugdytii

17.2.6. tarktn ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tauso1andi4 vertinimo
sistema:

17.2.7, orgal:jz:ooti. neforma$! ivietim4 puoselejanti ir pletojanti vaiko bendruosius ir
specialiuosius gebejimus;

17.2.8. teikti vaikui butin4 pedagoging, psichologing, infonnacing, speciali4j4 ir kt.
pagalb4;

17.2.9. ugdymo proces4 gristi pedagogo asmeoybe ir jo pasauleZitros, dorovines ir
prcfesines kompetencijos nuolatinio augimo nuostata;

17.2.10. skatinti ir puosei6ti mokyklos ir Seimos bendravim4 ir bendradarbiavim4.

18. Mokykla atlieka Sias funkcijas;

18.1. formuoja ugdymo turinl ir organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo
ir rnokslo ministro patvirtintas bendr4sias ugdymo programas, bendrojo ugdyrno mokyklq
bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus, uZtikrina ugdymo planq

lglvendinim4;

18.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo Svietimo programas shrtingq gebejimq

mokiniams:

18.3. inicijuoja $vietimo programq pasirenkamqirl daliq variantus;

18.4. sudaro' formaliojo Svietimo progranas papilda.Dcius ir mokiniq saviraijkos
poreikius tenkinandius program4 modulius;

18.5. rengia nefommliojo Svietimo programas;

18.6. pasirenka prcgram.l turinio perteikimo budus;



I8.7. informuoja mokiqius ir jq teirs ($obejus, riipintojus) teises aktq rurod',rais
klausimais;

18.8. vertina mokiniq specialiuosius ugdyrnosi poreikius, teikia speciali4j4 pedagoging
u speciali4j4 pagalb4 speciaiiqjq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiUjq porcikiq mokiniq
integruot4 mokym4j

18.9. sudaro sqlygas mokiniams moklis namuose ir savarar*iikai:
i8.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

18.11. \,ykdo rukymo, aikoholio vaxtojimo ir narkomanijos, smwto rr patyaiq
prcvencu4;

18.12. qkdo p valomo mokymosi kontrolQ;

18.13, inicijuoja laram4 socialiai remtinq Seimq mokiniams;

i 8,14. mokyklos valdym4 grindda demokratiniais principais;

18,15. sudaro s4lygas mokiniams ugdltis pilietiskumo nuostatas dalwauiant
savivaldoje, skatina mokiniq organizacijq veikl4;

1 8. 1 6. pletoj a dailvavim4 proj ektuose, vykdo reikiamus t),rimus;

18.17. kuria mokykloje modemi4 iaformavimo sistem4;

18.18. kuria mokykl4 kaip vietos bendruomenes kulttuos Zidini;

18.19. vykdo mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
18.20. nuolat konnoliuoj4 kaip vykdo sutartyse numat ,rus isipareigojimus mokytojai,

mokyklos valdymo ir pedagogines-psichologin€s pagalbos fi.rnkcijas vykdantys darbuotojai, kiti
administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos partnenar;

18.21. teises aktq nustat 4a tvarka .vTkdo vaiko minimalios prieZiiiros priemones, steigia

mokyklos vaiko geroves komisij4 kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4, ivietimo
pagalbos teikim4, saugios ir palarkios vaiko ugdymui aplinkos k[rim4 ir atlieka ktas su vaiko
gerove susijusias filnkcijas;

18.22. atlieka kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose nustatJdas flu*cijas.
19. Mokyklos mokiaiams mokymosi pasiekimus iteisinantys dokuinentai ilduodarni

Lietuvos Respublikos ivietimo istat 1110 ir Svietimo ir mokslo rnioistro nustatj,ta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

20. Mokykla) lgyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
fiu*cijas, tui teisg:

20,1. sudarli mokymo ir kitas sutaltisj

20.2. istatlmq nustab4a tuarka jungtis i asociacijas il dalyvauti jq veiktoje;

20.3. parinftti mokymo metodus ir mokymosi btdus;



20.4. Kauno miesto savivaldybes talybos . sprendimu B/kdyti neibnnaliojo ugdlmo

Fogramas;

20.5. Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka dalyvauti lalies k tarytautiniuosc

Svietimo projektuosej

20.6. teikti investicijq projektq paraidkas Europos Sqjungos finansinei paramai gauti;

20.7. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatt'ta tvarka;

20.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatlmo ir kitq teisds aktq

suteiktomis teisemis.

21. Mokykla, lglvendindama jai pavestus tikslq ii uidavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, privalo i

21.1. uztikinti sveik4, saugi% uzkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems iprodiams aplhk4;

21.2. t€ikti geros kokybes Svietim4;

21.3, \Tkdyti patvirtintas ugdlimo, rnokymo, ivietimo programas;

21.4. palaikl4i rylius su vietos bendruomene;

21.5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdli sulartus isipareigojimus;

21.6. sudaryti palarkias veilJos s4lygas mokykloje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

organizacijoms;

21,'1. :uiliktlnti mok,&los vaiko geroves komisijos veikl4 iglvendinant teises aklq

nustatltus rgikalavimus.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS WIKLOS ORGANIZAVMAS IR VALDYMAS

22. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas;

22.1. mokyklos strateginis planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, prita.rus mokyklos

tarybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdomajai iostitucijai arjos igaliotam asmeniui;

22,2, mokyklos metiais veiklos planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, pritaflrs

mokyklos tarybai;

22.3. mokyklos ugdymo planas, pah'irtintas mokyklos dtektoriaus, suderinus su

mokyklos taryba ir Kauno miesto savivaldybes vykdom4ja institucija arjos igaliotu asmeniu.

23. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris konkurso budu pareigoms skiriamas h i3 jr.l

atleidliamas teise; akt\ nustat]4a tvarka. Konkurdas, @okyklos direktonaus parergolr.rs

organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustat ta tvarka.

Direktorius atskaitingas irpavaldus savininkui.

24. Mokyklos direktodus:



24.I. yadoyarJJa mokyklos stoateginio plaro ir metiniq veiklos planq, ugdymo planq
rp.'Ermui, juos tvitina, vadovauja jq vykdymui;

24.2. Nstatyla tvarka skida ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese
dalyvaujandius asmenis ir aptamaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apraiymus;

24.3. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo iltekliq bnklg;

24.4. tvirtina mokyklos vidaus stnrktur4;

24.5. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos s tis, tvirtina
darbuotojrl pareigybiq s4ras4, nevirsydamas nustaq4o didziausio leistino pareigybiq skaidiaus,
priima darbuotojus i darb4 ir atleidzia isjo,juos skatina ir skiriajiems drausmines nuobaudas:

24.6. priima mokirdus savininlo nustat),ta tvarka;

24.7. sudaro moklmo sutartis;

24.8. vadovaudamasis teises aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokiniu teises.
pareigas ir atsakomybg;

24.9. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

24.10. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi
ir darbo s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

24.11. planuoja mokyklos veikl4 ir vertina materialiniq iI intelektioiq istekliu
naudojim4;

24.12. leidzia isakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

24.13. sudaro darbo gmpes ir komisijas;

24. I 4. sudaro sutartis mokyklos fiu*oijoms atlikti;

24.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4;

24.16. valdo ir naudoja mokyklos turt4 ir lesas;

24.17, fiipinasi intelektiniais, materialiniais, finaasiniais, infomaciniais i$tekliais,

u:tilriDajU oplimatq valdyrn4 ir naudojim4;

24.18, sudalo s4lygas darbuotojams prcfesiskai tobuleti, kelti kvalifikacij4;

24.19. ot3 rLizlojamokltojq ir kiq pedagoginiq darbuotojq atestacij4, sudaro s4lygasjq
metodinei veiklai;

24.20, iniaj:ooja mokyklos savivaldos institucijq veikl4 bendradarbiauja su mokiniq
tevais (glob6jais, riipintojais), pagalb4 mokiniui, mokltojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis,
tedtodnemis policijos, socialiniq paslaugrl, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis

ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

24.2i. sud;o mdl7klos vaiko geroves komisjjq ir tvitinajos darbo reglamentq;

24.22. uitikina ir priZitri vaiko minimalios prieZilrcs priemoniq rykdym4 mokykloje;

24.23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;

24.24, org9irizruoja mokyklos bulaltering apskaitq;

24.25. priZiiiri finansg kontrolp mokykloje ir tuirrina finansq konrolds taisykles;



f 24.26. atlieka kitas funkcijas, nustag4as Lietuvos Respublikos svietimo istat me,lit'se istatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybes apraiyme ir kituose teises aktuose.
25. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laiklrnqsi rnokykloje, demokatini mokyklos valdym4 bendruomenes nariq informavim4 tinkam4
fiDkciiq atliki''4, nustab4q mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, mokyklos veiklos
rezultatus, ger4 ir veiksming4 vaiko rninimalios prieZiiros priemoniq ig)"vendinim4, buhalterines
apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios, i.samios informacijos apie ukinius ivykius ir ukines
operacijas teikimo iaiku buhalterines apskaitos tvarkltojui uZtikinim4 racionalq ir taupq lejq i!
turto naudojimq, veiksming4 mokyklos vidaus kontroles sistemos sukurim4, .yos veikim4 ir
tobulinimq, savininko sprendimq iglvendinimq Lietuvos Respublikos Svietimo istatlmo i.r kitu
teises akq laikym4si.

26. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudarcma mok),tojr] metodine glupe.
27. Meiodinre grupe - mokykloje pagal ugdymo koncentrq klases, ugdlano

dalykus ar laikinai tam tikai pedagoginei problemai spr9sti susibirusi mokltojq gmpe.
28. Metodines gmp6s veikl4 reglamentuoja jos nuostatai, kuduos tvifina mokyklos

dircktodus.

V SKT'RruS

MOKYKLOS SAVTVAI,DA

29. Mokyklos bendruomene savivald4 organizuoja, kuria jos fomas ft institucijas
remdamasi mokyklos filosofija, veltybdmis ir Svietimo tikslais, mokykloje lykdomomis Svietimo
programomis ir susildosdiusiomis tradicijomis.

30. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mok,,tojq taryba ir
klasirl tdvq komitetai.

31. Mokyklos taryba yra auksdiausia mokyklos savivaldos iDstitucija, atstovaujanti
mokiniams, mokytojams, tevams (globejams, rupintojams) ir telkianti tevq (dobejq, rdpintojq),
moky'toiq ir kitq mokyklos bendruomenes nariq atstows svarbiausiems mokyklos veiklos sridiu
klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprQsti.

32. Mokyklos taryba savo veiklq gindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencijA Lietuvos
Respublikos Vyiausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo midstro isaklmais, sauninko teises aktais
ir mokyklos nuosLatais.

33. Mokyklos taryba vadovaujasi hurnaniskumo, demokatiSkumo. vieiumo.
mcionalumo ir tQstinumo principais,

34. Mokyklos tarybos priimti nutarimai, nepriejtarau.jaatys mokyklos veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, yta privalomi visai mokyklos bendruomener.

sritis,
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35. Mokyklos direktorius irjo pavaduotdai negali buti mokyklos tarybos nariais.
36. Mokyklos direktorius gali teilti iS naujo svarsb4i tuos mokyklos tarybos ruta.imus.

kiepdestamuja mokyklos veikl4 reglamentuojantu€ms dokudentams.

37. Savininkui ar Svietimo prieZiurq rrykdandioms institucijoms nustadius, kad
Eokyklos tarybos priimti splendimai priestarauja istatymams ir kitiems teises aktams, siiilo
mokyklos tarybai juos svarst),ti iS naujo. Molgklos tarybai atsisakius, gindas sprendziamas istatymq
oumat]4a tvatka.

38. Mokyklos tarybos nuostatus Mrtina mokyklos taryba.

39. Mokyklos tarybos nuostatai gali biiti keidiami ar papildomi mokyklos tarybos
nutarimu paprasta balsq dauguma. hicijuoti mokyklos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:

39.1, mokyklos tarybos nadq dauguma;

39.2. mokyktos direkrorius,

39.3. sayininl(as.

40. Mokyklos taryb4 sudaro nelyginis asmenq skaidius (9 nariai): i mokyklos taryb4
lygiomis dalimis (po 3) renkami asmenys, atstovaujantys mokytojams, tevams (globejams,

ripintoj ams) ir kitiems da6uotojams.

41. Mokytojus i mokyklos tdryb4 atviru balsavimu renka mok]1ojq raryoa.

42. Terq Globdjq, fiipintojrl) atstovai i mokyklos taryb4 renkami mokiniq telq Globejrt,
ipintojq) atstoe,l+ (po 3 i3 kiekvienos klases) susirinkime atviru balsavimu. Tevq (globejq,

mpintojq) atstovai rcnkami klasiq te\.-q susirinkimuose atviru balsavimu.

43. Kitq mokyklos darbuotojq atstovai i mokyklos taryb4 iSrenkami atviru balsavimu

visuotiniame darbuolojq susirinkime,

44. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams.

45. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, Pirminink4 ii tarybos narig renka ir
atiaukia mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pimojo posedio metu.

46. Mokyklos tarybos na4 gali atsaukti ji isrinkusi institucija. I atsauko oario viete

isrenk€mas naujas ndys.

47. Mokyklos tarybos dokur.entus pagal dokumeltacijos plan4 ir dokumeDtq tvarklano

taisykles tvarko mokyklos tarybos sekretorius, isrenkamas ii mokyklos tatybos nariq aMru
balsavimu balsq daugura pimojo posedZio metu.

48. Molyklos tarybos posedis ,ra teisetas, jei jame dall.vauja 2/3 narig. Nutarimai

priimami posedyje dal).vaujandiqjq balsq dauguma.

49. Mokyklos iarybos posedi Saukia pimininkas savo iniciatyva arba mokyklos tarybos

nutarimu. Mokyklos tarybos posedi gali inicijuoti mokyklos vadovai (direktorius, direktoriaus

pavaduotoj ai ugdltnui).

50. Mokyklos tarybos posddiiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus pe! melus.



5l f mokyklos tarybos posediius gali b[ti kviediami kitq mokykros sa\avardos
qa,uvq, ,uuryruq vaoovar, mokytoJai, ugd],tiniq tevai (globejai, riipintojai) ir kiti

52. Mokyklos taryba atlieka Sias tunkcijas:

52.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kq.ptis, ugd),rno ir
mokymo organizavimo tvarkq;

tvarkos

52.2. pritaria mokyklos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, mokyklos darbo
taisyklems, ugdymo planui, mok,,tojr+ tarybos nuostatams;

52.3. inicijuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavima. telkia
mokyklos ben&uomenp mokyklos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja mokyklos kultur4;

52.4. yertiI:3 mokyklos vadovq veikl4, pareiksddma nuomonQ apie vadovu ketinimus
atestuotis;

52.5. renka mokyklos tarybos narius i mokytojrl atestavimo komisij4;
52.6. teikia siulymq ddl mokyklos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdlrno ir

globos sqlygq sudarymo, talkina formuojaot mokyklos materialinius ir inteleklnius isteklius;
52.7. teikia sinlymq del nebiudZetiniq lesq kaupimo, paskirsf,rno ir panaudojimo;

52.8. skatina demokatiniq santykiq formavimqsi mokykloje, inicijuoja mokyktos,
seimos ir visuomenes bendradarbiavim4 analizuoja bendradarbiavimo galimybes ir patirti,
inicijuoja naujasjo formas, teikia si lrnrl mokyklos vadovams;

52.9. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq mokyklos savivaldos
institucijrl ar mokyklos vado\,q kompetencijai,

53. Mokyklos tarybos nariai privalo dalyvauti mokyklos tarybos posedZiuose.

54. Mokykios tarybos nariai turi teisQ gauti vis4 informacij4 apie mokyklos veikl4.

55. Mokyklos taryba gali sustabdyti kitg mokyklos savivaldos institucijq sprendimq

ig)./endinim4, kol jq teisingum4 ir teisehrm4 istirs kompetentingos instihrcijos.

56. Mokyklos taryba DZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus, skelbdama

informacij4 bendruomenes nariams mokyklos elektroniniame dienyne.

57. Mokyklos tarybos atsiskait].rio forin4 nustato pati mokyklos taryba.

58. Mokyklos taryba paleidZiama, jeigu:

58.1. reikalauja 2/3 mokyklos tarybos nariq;

58.2. i tris posediius iS eiles nesusired(a 2/3 jos na q;

58,3. mokykla likviduoj ama.

59. Mokltojq taiyba yta nuolat veikianri mokyktos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bdndriesiems ugdymo klausimams sprqsti.

60. Mokltojq taryba savo veikl4 grindfia Lietuvos Respublikos Konstituoija, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir kitais istatlrnais, Jungtiniq Tautg vaiko teisiq konvencija, Lietuvos
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vFiarsybes nutarfuEais, Lietuvos Respubrikos svietimo ir moksro minist.o non niais

mobldos ruostatais, molq/tojq tarybos nuostatais.

6l- Mokjaojq taryba vadovaujasi humanijkumo, demokfatiskumo, viegumo,
Llurno priDcipais.

62. MohdojU tarybos mrostatus, pritams mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos
tiffitorius.

63. Mob.rojq tarybos nuosratl pakeitim4 gali inicijuoti:
63.1. mokltojq tarybos nariq dauguma;

63.2. mokyklos direktorius;

63.3. savininkas.

64. Mokytojq taryb4 sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdltnui,
visi mokykloje dirbanrys mok)4ojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis
p,:dagogas, bibliotekos vedejas, kiti tiesiogiai ugdymo prccese dall"vaujanrys asmenys.

65. Mok'.tojrl tarybai vadovauja mokyklos direktorius, jei jo nera, mokyklos
djrektoriaus pavaduotojas ugdlmui. Mok),tojq tarybos sudeti mokyklos direktorius tvirtina savo

isakrnu kiekvienais rnokslo metais.

66. Mok''tojq tarybos dokumentus pagal dokumeniacijos plar4 ir dokumenq tvarky,rno

taisykles tvarko mokltojr.] tarybos sekrctorius, iarinktas iS moh,,tojq tarybos nariq atviru balsavimu

ba.lsq dauguma.

67, Mok),rojq tarybos posediiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip

2/ll mokltojq tarybos nariq, Nutarimai priimami posedle dall,vaujanaiqjq balsrl dauguma. Jei

balsai pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui.

68. Mokfojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 karrus per metus.

69. I mok).tojq tarybos posedZius gali brrti kviediami kitq mokyklos savivaldos

inirtitucijU atstovai, kiti asmenys. Jie tud patariamojo balso teisg.

70. Mokltojq taryba:

70.1. idcijuoja mokykios kaitos procesus;

70.2, formuluoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

70.3. dallwauja planuojant mokyklos veikl4;

70.4. svarsto mokJ,rro programq fgyvendinim4, ugdyrno ir mokymo rezultatus;

70.5. aptaria skirtingr.l gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus,jq ugd;,rno ir
moklmo programas, metodus;

70.6. anaiizioja mokiniq mok1,r:nosi kriivius, nepazangumo priezastis;

70.7. aptaria Svietimo leformos ig)'vendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo budus,

mokl'tojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

70.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ivietimo ir mokslo

ministrc patvirtintais bendraisiais ugd).mo planais ir kitais teises aktais;



ll
fl-9- priina spreadimus del nokinirl kelino i aukitesnE klasg;
70-10. dviru balsavimu lenka atstovus i mokyklos taryb4, metodines gupes pirmmink4,

mokytoj4 ir pagalbos mokiniui specialistq (i3skyrus psichologus) atestavimo komlsiia:
70.1 l. aoalizuoj4 kaip mokykla vykdo veiklos planus ir ugdyrno programas;
70.12. warsto ir pagal kornpetencijq priima sprendimus del mokyklos ugdymo ptaml.
71. Molg,tojq tarybos teises:

71.1. gauti i3 mokyklos direkoriaus vis4 informacij4 apie mokyktos veikl4;
71.2. deleguoti atstovus dallvauti kiq mokyklos savivaldos iNtitucijq veikloje.
72. Mok,'tojq taryba nutrau-kia veikl4, likvidarus mokvkla.

p ncipais

mokinig

73. Mokyklos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimu
kuriamos atsi2velgiant I mokiniq poreikius, mokyklos veiklos tradicijas.

74, Klasese renkami klasirl seniunai. Jie renl<ami mokslo metams klases
sustrinkime aMru balsavimu.

75. Mokykloje ]ra klasiq mokiniq telq komitetai, kurie
vado!rr, mobtojais, kitomis mokyklos savivaldos instituciiomis.

76. Mokykloje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.

77. Mokyklos mokiniq tetq (globejq, rtpintojq) atstovq visuotids susirinkimas renka
savo atstows ! mokyklos savivaldos institucijas, inicijuoja ir koordinuoja tevq ltak4 organizuojart
ugdym4 ir sudarant ugdymo s4lygas mokykloje.

vI SKYRIUS
DARBUOTOJV pRlElrnas 1nanr4, JV DARBO ApMortnmo rvARKA rn

ATESTACIJA

78. Darbuotojai priirnarni idarb4 i. atleidziami is darbo vadovaujantis Li€tuvos
Respublikos darbo kodeksu, Liefuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos
vyriausyb€s nutarimais ir kitais teisds aktais, regramentuojandiais darbo santykius. Direrdoriaus
pavaduotojus, mokltojus, kitus podagoginius ir nepedagoghius daftuotojus pdima i darb4 ir
atleidzia ii jo mokyktos direkto.ius.

79. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lretuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojri darbo
apmokejimo israrymu ir kirais lejses altais.

80. Moi<yklos' direktorius, direktoriaus pavadirotojas ugdy,mui t mok,,tojai atestuojami
ir tobulina kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos istatyr[q, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isaiq,rnq nustaqta tvarka.

beldradarbiauja su klases
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VII SI(YRIUS

rtrctrfu)s TURTi'g fXSOs, JUNauDoJrMo TVARKA, FTNANSTNES vErKLos
KoFrRor,E n.MoKnc_os vnnc,os pnmZrun t

8l- Mo$ikla pahikejiao teise yaldo, naudoja savininko perduot4 ir mokyklos iglt4 turt4n dispotruoja juo Lietuvos Respubtikos istaErmq ir savininko nustatlda tvarka.
82_ Molq&los leias sudarr

biudzeruiski.osrdso,,,"""*"r,;#;T,"j;:;;"rT"iil;lj:'- dotacijq savininko

83. Mokinio kepselio leios naDdojamos teises aktrl nustatlla tvarka.
84. Mokykla savaraoki5kai sprexliia kaip naudoti remejrl ir kitas telserar gautas le5as,

kai tai nep estatauja istatlmaDs, kitiems teises aktams ir savidnko nustat',tai tvar:Kar.
85. Mokykla savaraakiikai yyldq finansire, iki{g yeill4.
86. Mokyklos buhaltering apskait4 cenfa.lizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo

jsteigtas j uridinis asmuo.

87. Mokyklos finambes veiklos kontrole lykdoma vadovaujantis Lretuvos Respublikos
teises aktais Mokykros finansines veiklos kontuorg lykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontrores
igalirtos institucijos ir savininkas. Mo$klos valstybioi audit4 atlieka Valstybes kontold. Mokyklos
veiklos ir iiores finansini audit4 atlieka Kauno nriesto savivaidyb€s kontohenus (Savivaldybes
kont.oles ir audito tamyba). Mo$kros vidaus auditas atliekamas vadovau,artis Lietuvos
Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audiq regtamettuojandiais
teise:rakais.

88. MolyJ,Jos !eiJ<los prieziurq allieko savinin-kas.

\,.III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Mokyklos nuostahls, suderinhrs su mo\rklos tarybq tvirtina Kauno miesto
savivaldybes taryba.

90. Mokyklos nuostatq keitim4 ar papildym4 inicijuoja savininkas, mokyklos
direktorius ar mokyklos taryba.

91. Mokykla turi intemeto svetaiDg (www.r,,tas.kaunas.lm.lt), atitinkandi4 teises aktq
mrstab/tus reikaiavimus.

92. MokykJ.a reikaiingus viesai paskelbti pranelimus
skelbia inremero sr eraineje.

ir inlormacij4 apie savo veikiq

93. Motykl4 reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis
Lietuvcs Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu t kitais teis6s
ak1a1s.



94. Apie mokyklos reorsamlvina lik/idavims ar pertvarkymq, mokyklos grupds rupo pakeidh4 pmrcsama kiekvieaam mokvkt6( h^r.i.i,,: , ,^- :- ^*-:
nustatJta tvarka ir terminair. 

ootoos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo istatyn
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