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KAUNO,,RYTO* PRADINES MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sie nuostatai reglamentuoja Kauno ,,Ryto" pradines mokyklos teisinq form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas iglwendinandi4 institucij4, buveing, grupq ir

tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir formas, lykdomas Svietimo programas, veiklos teisini

pagrindq, veiklos sriti ir rflSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq

dokumentq i5davim4, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq

priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij q, f,trtQ, le5as, jq naudojimo tvark4,

finansines veiklos kontrolg ir veiklos prieLiirq, informacijos vieSo paskelbimo ir visuomenes

informavimo, reorgani zavimo, likvidavimo ir pertvarkymo tvark4.

2. Oficialusis Svietimo istaigos pavadinimas - Kauno ,,R),to" pradine mokykla,

trumpasis pavadinimas - ,,Ryto" pradind mokykla (toliau - mokykla), juridinio asmens kodas

191828963.

3. Mokykla isteigta Kauno miesto valdybos 1993 m. birZelio 15 d. potvarkiu Nr.776-v,

reorganizavus 108-4ji vaikq lop5eli darLeli (Sarkuvos g.29) i ,,RIto" prading mokykl4.

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Mokyklos priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes mokykla.

6. Mokyklos savininke - Kauno miesto savivaldybe (toliau - savininkas), Laisves

al.96,LT-44251Kaunas, kodas 111106319. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti

institucija - Kauno miesto savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos

biudZetiniq istaigq istatymas.

7. Mokyklos buveine - Sarkuvos g.29, LT- 48160 Kaunas'

8. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.

9. Mokyklos tipas - pradine mokykla.

10. Pagrindine mokyklos paskirtis - pradines mokyklos tipo pradine mokykla, mokymo

kalba- lietuviq, mokymosi formos - grupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

10.1. grupinio mokymosi forma igyvendinama kasdieniu mokymo proceso

organizavimo bldu ir (ar) nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo bfidu;
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10.2. pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu' savarankisku ir (ar)

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo btidais'

11'Mokyklavykdopradiniougdymopfogram4.Mokiniamsi5duodamimokymosi

pasiekimus iteisinantys dokumentai:

1 1. 1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

1 1.2. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

11.3. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas'

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

13. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais' Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos

teises aktais, Kauno miesto savivaldybes institucijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais'

II SKYRIUS

MoKYKLoS VEIKLoS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI'

FUNKcIJoS, MoKYMoSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTV ISDAVIMAS

14. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos rflSys (pagal Ekonomines veiklos rflsiq

klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes

generalinio direktoriau s 2007 m. spalio 31 d' isakymu Nr' DI-226 "Ddl 
Ekonomines veiklos ruSiq

klasifikatoriaus patvirtinimo") :

14.1' pagrindine Svietimo veiklos ruSis - pradinis ugdymas, kodas 85.20:'

14.2' kitos Svietimo veiklos ruSYs:

14.2.Lsportinis ir rekreacinis Svietimas' kodas 85'51;

l4.2.2.kulturinis Svietimas; kodas 85'52;

|4.2.3,kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas' kodas 85.59;

14.2.4.Svietimuib[dingqpaslaugqveikla,kodas85.60;

14.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

t4.3.Lkitqmaitinimopaslaugqteikimas'kodas56'29;

l4.3.2.bibtiotekq ir archyvq veikla, kodas 91'01'

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

galioj andius Lietuvo s Respubliko s tei ses aktus'

16. Mokyklos tikslas - isugdyti sveikQ, aktyvq, kfrybingQ, laisv4 ir atsaking4'

elementaraus raitingumo ir socialiniq, paZintiniq, informaciniq, veiklos gebejimq ir bendrqiq

vertybiq pamatus igrjusi vaik4, pasirengusi toliau sekmingai mokytis pagal pagrindinio ugdymo

programas.
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1 7. Mokyklos uZdaviniai:

17.1. pradinio ugdYmo Programos
lT.l.L sukurti sveikA ir saugiq psichologing ir fizing aplink4, bfltin4 mokiniq

k[rybinems, emocinems ir intelektualinems galioms skleistis;

17 .l .2. teikti mokiniams kokybi5kq pradini i5silavinim4;

17.1.3. padeti i5siugdl.ti gebejimus, reikalingus kaupti Zinias ir patirtf, atrasti ir kelti

idejas, numatyti ir igyvendinti sumanymus;

17.1.4. padeti ijsiugdyti asmens kompetencijoms b[tinus igudZius, gebejimus ir

vertybines nuostatas;

17.1.5. sudaryti ugdymo s4lygas, palankias kompetencijoms pletoti, humani5kai,

demokratiSkai, brandZiai, tautines ir bendr4sias vertybes pripaListandiai asmenybei ugdyti;

17.1.6. taikyi ugdandi4, skatinandi4, psichofizines vaiko galias tausojandi4 vertinimo

sistem4;

I7.L7. organizuoti neformalqji Svietim4, puoselejanti ir pletojanti vaiko bendruosius ir

specialiuosius gebej imus;

. 17.L 8. teikti vaikui bfltin4 pedagoging, psichologing, informacing, speciali4j4 ir kt.

pagalb4;

I7.l.g. ugdymo proces4 gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZiflros, dorovines ir

profe sines kompetencij o s nuolatinio augimo nuo stata;

17 .I.10. skatinti ir puoseleti mokyklos ir Seimos bendravim4 ir bendradarbiavim4.

18. Mokykla atlieka Sias funkcijas:

18.1. formuoja ugdyno turini ir organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendr4sias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklq

bendruosius arba nustatyta tvarka siiherintus individualius ugdymo planus, uZtikrina ugdymo planq

iglvendinim4;

18.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo Svietimo programas skirtingq gebejimq

mokiniams;

18.3. inicijuoja Svietimo programq pasirenkamqiq daliq variantus;

18.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos

poreikius tenkinandius programq modulius;

1 8. 5. rengia neformalioj o Svietimo programas;

18.6. pasirenka programq turinio perteikimo bfldus;

18.7. informuoja mokinius ir jq tenrs (globejus, rdpintojus) teises aktq nurodyais

klausimais;
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18.8. vertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia speciali4f 4 pedagoging

ir speciali4i4 pagalb4 specialiqjq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqjq poreikiq mokiniq

integruot4 mokYmq;

l8.g.sudaros4lygasmokiniamsmokyisnamuoseirsavarankiskai;

18.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

lS.ll.vykdorukymo,alkoholiovartojimoirnarkomanijos,smurtoirpatydiq

prevencij4;

ll.Iz.vykdo privalomo mokymosi kontrolg;

l8.l3.inicijuojaparcm4socialiairemtinqSeimqmokiniams;

ls.l4.mokyklosvaldym4grtndLiademokratiniaisprincipais;

18.15. sudaro s4iygas mokiniams ugdl'tis pilietiskumo nuostatas dalyvaujant

savivaldoj e, skatina mokiniq organizaciiq veikl4;

18.16. pletoja dalyvavim4 projektuose' vykdo reikiamus tyrimus;

18.17. kuria mokykloje moderni4 informavimo sistem4;

l8.lS.kuriamokykl4kaipvietosbendruomeneskult[rosZidini;

' 18.19. vykdo mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;

1g.20. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus mokyojai'

mokyklos valdymo ir pedagogines-psichologines pagalbos funkcijas vykdantys darbuotojai' kiti

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos partneriai;

1g.21 . teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZiflros priemones' steigia

mokykros vaiko geroves komisij*, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darb4, svietimo

pagalbosteikim4,saugiosirpalankiosvaikougdymuiaplinkoskflrim4iratliekakitassuvaikogelove

susijusias funkcijas;

lg.Z2.atlieka kitas teises"ukt ror. ir Siuose nuostatuose nustatytas funkcijas'

lg.Mokyklosmokiniamsmokymosipasiekimusiteisinantysdokumentaiisduodami

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatl'ta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

20. Mokykla. igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas. turi teisE:

20.1' sudaryti mokl'mo ir kitas sutartis;

20.2. lstaqmri nustaBla warka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
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20.3. parinkti mokymo metodus ir mokymosi budus;

20.4. Kauno miesto savivaldybes tarybos sprendimu vykdy'ti neformaliojo ugdymo

programas;

20.5. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka

dalyvauti Salies ir tarptautiniuose Svietimo proj ektuose;

20.6. teikti investicijq projektq paraiskas Europos S4jungos finansinei paramai gauti;

20.7 . gautiparam4lietuvos Respublikos labdaros ir paramos lstatymo nustatyta tvarka;

20.g. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis.

21. Mokykla, lgyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, privalo:

21.1. nLtil<rinti sveik4, saugi4, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir

Zalingiems iProdiams aPlink4;

21.2. teikti geros kokybes Svietim4;

21.3'vykdytipatvirtintasugdymo,mokymo'Svietimoproglamas;

. 2l.4.palai$ti ry3ius su vietos bendruomene;

21.5. sudaryti mokymo sutartis ir vykdyti sutartus isipareigojimus;

21.6. sudaryti palankias veiklos s4lygas mokykloje veikiandioms mokiniq ir jaunimo

organizacijoms;

21.7. uLttl<rinti mokyklos vaiko gerovds komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq

nustatytus reikalavimus'

IV SKYRIUS

MOKYKLOSVEIKLOSORGANIZAVIMASIRVALDYMAS

22.Mokyklosveiklosorganizavimoteisinispagrindas:

22.l.mokyklos strateginis planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, pritarus mokyklos

tarybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui;

22.2. mokvklos metinis veiklos planas, patvirtintas mokyklos direktoriaus, pritarus

mokyklos tarybai;

22.3. mokyklos ugdymo planas, patvirtintas mokyklos direktodaus, suderinus su

mokyklos tarybair Kauno miesto savivaidybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu'

23. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris konkurso btdu pareigoms skiriamas ir i5 jq

atleidLiamas teises aktq nustatyta tvarka. Konkursas mokyklos direktoriaus pareigoms

organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta



I

I

I

6

tvarka. Direktorius pareigoms skiriamas neterminuotai ir atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatyta

tvarka. Direktorius atskaitingas ir pavaldus savininkui.

24. MokYklos direktorius:

24.1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq' ugdymo planq

rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2.nustatytatvarka skiria ir atleidZiamokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq aprasymus, nustato darbo apmokejimo

sistem4;

24.3'analizuojamokyklosveiklosirvaldymoi5tekliqbtrklq;

24.4. tvirtina mokyklos vidaus struktfr4;

24.5. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina

darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevirSydamas nustaQrto didZiausio leistino pareigybitl skaidiaus' priima

darbuotojus i darb4 ir atleidZia i5 jo;

24.6, priima mokinius savininko nustatyta tvarka;

24.7. sudato mokYmo sutartis;

. 24.g. vadovaudamasis teises aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokiniq teises,

pareigas ir atsakomYbg;

24.9. tvittina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

24.l1.sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi

ir darbo s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

24.1I. planuoja mokyklos veikl4 ir vertina materialiniq ir intelektiniq istekliq

naudojim4;

24.l2.leidhiaisakymus,kontroliuoja,kaipjievykdomi;

24.13' sudaro darbo grupbs ir komisijas;

24.|4.sudarosutartismokyklosfunkcijomsatlikti;

24.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4;

24.16. valdo ir naudoja mokyklos turt4 ir le5as;

24.I7. rtpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.1g. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti, kelti kvalifikacij4;

24.19. organizuoja mokytojrl ir kitq pedagoginiq darbuotojq atestacij4, sudaro s4lygas

jq metodinei veiklai;

24.20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauja su mokiniq

tevais (globejais, rupintojais), pagalbq mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis'
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teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir

kitomis institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityj e;

24.2L sudaro mokyklos vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4;

z|.2z,uZtikrinairpriZiflrivaikominimaliosprieZi[rospriemoniqvykdym4mokykloje;

24.23 . atstovauj a mokyklai kito se institucij o se ;

24 .24' organizuoj a mokyklo s buhaltering ap skait4;

24.25.priZi[ri finansq kontrolg mokykloje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;

24.26. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme'

kituose istatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybes aprasyme ir kituose teises aktuose'

25.MokyklosdirektoriusatsakouZLietuvosRespublikosistatymqirkitqteisesaktq

laikym4si mokykloje, demokratini mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4' tinkam4

funkcijq atlikim4, nustatytq mokyklos tikslo ir uZdaviniq lgyvendinim4, mokyklos veikros rezultatus,

ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZitrros priemoniq igyvendinim4' buhalterinds apskaitos

organizavim4, teisingos, tikslios, iSsamios informacijos apie fikinius ivykius ir fikines operacijas

teikimo laiku buhalterinds apskaitos tvarkytojui uztikrinim4, racionalq ir taupq 1e5q ir turto

naudojim4, veiksming4 mokyklos vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4,

savininko sprendimq igyvendinim4, Lietuvos Respublikos svietimo istatymo ir kitq teises aktq

laikym4si.

26. Mokykloje metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodine grupe'

27. Metodine grupe - mokykloje pagal ugdymo koncentr4' klases' ugdymo sritis'

dalykus ar laikinai tam tikrai pedagoginei problemai sprgsti susibfrusi mokytojq grupe'

23.Metodinesgrupesveikl4reglamentuojajosnuostatai',kuriuostvirtinamokyklos

direktorius.

MOKYKLOS SAVIVALDA

29. Mokyklos bendruomene savivald4 organizuoja' kuria jos formas ir institucijas

remdamasi mokyklos filosofija, vertybemis ir svietimo tikslais, mokykloje vykdomomis Svietimo

programomis ir susiklosdiusiomis tradicij omis'

30. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: mokyklos taryba, mokytojq taryba ir

klasiq tevq komitetai.

3l.Mokyklostarybayraauk5diausiamokyklossavivaldosinstitucija,atstovaujanti

mokiniams, molqrtojams, t.vams (globejams, rupintojams) ir telkianti tevq (globejq' r'pintojq)'

mokltojq ir kitrl mokyklos bendruomenes nariq atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos sridiq

klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprqsti'
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32. Mokyklos taryba savo veikl4 grindhialietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija' Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimais, svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais' savininko teises

aktais ir mokYklos nuostatais'

33. Mokyklos Iaryba vadovaujasi humaniskumo, demokratiskumo' viesumo'

racionalumo ir tqstinumo principais'

34. Mokyklos tarybos priimti nutarimai, nepriestaraujantys mokyklos veiklQ

reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai mokyklos bendruomenei'

35.Mokyklosdirektoriusirjopavaduotojainegalibftimokyklostarybosnariais.

36. Mokyklos direktorius gali teikti i5 naujo svarstlti tuos mokyklos tarybos nutarimus,

kurie prie Starauj a mokyklo s veikl4 re glamentuoj antiems dokumentams'

37. Savininkui ar Svietimo prieZi[r4vykdandioms institucijoms nustadius, kad mokyklos

tarybos priimti sprendimai priestarauja istatymams ir kitiems teises aktams, sitlo mokyklos tarybai

juos svarstyti i5 naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas istatymq numatl'ta tvarka'

38.Mokyklostarybosnuostatustvirtinamokyklostaryba.

.39. Mokyklos tarybos nuostatai gali bflti keidiami ar papildomi mokyklos tarybos

nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti mokyklos tarybos nuostatq pakeitim4 gali:

39.1. mokyklos tarybos nariq dauguma;

39.2. mokYklos direktorius;

39.3. savininkas.

40. Mokyklos taryb4 sudaro nelyginis asmenq skaidius (9 nariq): i mokyklos taryb4

lygiomis dalimis (t. y. ne maLiaukaip po 4) renkami asmenys, atstovaujantys tevams (globejams,

rfipintojams), mokytojams ir 1 vietos bendruomends narys yra deleguojamas direktoriaus'

41. Mokyojus i mokykloiiaryba atviru balsavimu renka mokytojq taryba'

42.Tdvt4(globejq, r[pintojq) atstovai i mokyklos taryb4renkami mokiniq tevq (globejq'

r[pintoj q) atstovq susirinkime atviru balsavimu'

43. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams'

44. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas' Pirminink4 i5 tarybos nariq renka ir

atsaukia mokyklos tarybos nariai slaptu balsavimu pirmojo posedZio metu'

45. Mokyklos tarybos nari gali atsaukti j! i5rinkusi institucija. { at5aukto nario viet4

i5renkamas nauj as narys.

46. Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo

taisykles tvarko mokyklos tarybos sekretorius, isrenkamas i5 mokyklos tarybos nariq atviru

balsavimu balsq dauguma pirmojo posedZio metu'
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47. Mokyklos tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nari,4. Nutarimai

priimami posedyj e dalyvauj andiqjq balsq dauguma.

48. Mokyklos tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba mokyklos tarybos

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

pavaduotoj ai ugdymui).

49. Mokyklos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus.

50. I mokyklos tarybos posedZius gali b[ti kviediami kitq mokyklos savivaldos

institucijq atstovai, mokyklq vadovai, mokyojai, ugdyiniq tevai (globejai, r[pintojai) ir kiti asmenys.

51. Mokyklos taryba atlieka Sias funkcijas:

51.1. nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir

mokymo organizavimo tvark4;

51.2. pritaria mokyklos metiniam veiklos planui, strateginiam planui, mokyklos darbo

tvarkos taisyklems, ugdymo planui, mokytojq ir mokiniq tarybos nuostatams;

51.3. inicijuoja mokyklos bendruomenes ir visuomends bendradarbiavim4, telkia

mokyklos bendruomeng mokyklos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja mokyklos kultlr4;

51.4. vertina mokyklos vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia savo sprendim4 del

ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

51.5. renka mokyklos tarybos narius i mokytojq atestavimo komisij4;

51.6. teikia siulymq del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo ir

globos s4lygq sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius ir intelektinius iSteklius;

51.7. teikia siUlymq del nebiudZetiniq le5q kaupimo, paskirstymo ir panaudojimo;

51.8. skatina demokratiniq santykiq formavim4si mokykloje, inicijuoja mokyklos,

Seimos ir visuomenes bendradarbiavim4, analizuojabendradarbiavimo galimybes ir patirti, inicijuoja

naujas jo formas, teikia siulymq mokyklos vadovams;

51.9. sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq mokyklos savivaldos institucijq

ar mokyklos vadovq kompetencijai.

52. Mokyklos tarybos nariai privalo dalyvauti mokyklos tarybos posedZiuose.

53. Mokyklos tarybos nariai turi teisg gauti vis4 informacij4 apie mokyklos veikl4.

54. Mokyklos taryba gali sustabdyti kitq mokyklos savivaldos institucijq sprendimq

igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4 i5tirs kompetentingos institucijos.

55. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus, skelbdama informacij4

bendruomenes nariams mokyklos elektroniniame dienyne.

56. Mokyklos tarybos atsiskaitymo form4 nustato pati mokyklos taryba.

57. Mokyklos taryba paleidZiama, jeigu:

57.1. reikalaujant 2/3 mokyklos tarybos nariq;
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51.2. i tris posedZius i5 eiles nesusirinkus 213 jos nariq;

5 7. 3 . likvidavus, reorganizavus mokykl4 ar dalyvauj ant reorganizavrme.

58. Mokl.tojq taryba yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

59. Mokytojq taryba savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

norminiais aktais, mokyklos nuo statais, moky'toj q tarybos nuostatais.

60. Moky.tojq taryba vadovaujasi humani5kumo, demokrati5kumo, vie5umo,

racionalumo principais.

61, Mokltojq tarybos nuostatus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos

direktorius.

62. Mokytojq tarybos nuostatq pakeitim4 gali inicijuoti:

62.1. mokl4ojq tarybos nariq dauguma;

62.2. mokyklo s direktorius ;

. 62.3. savininkas.

63. Mokyojq taryb4 sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui,

visi mokykloje dirbantys mokytojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis

pedagogas, bibliotekos vedejas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

64. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius, jei jo ndra - mokyklos

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Moky'tojq tarybos sudeti mokyklos direktorius tvirtina savo

isakymu kiekvienais mokslo metais.

65. Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq tvarkymo

taisykles tvarko mokytojq tarybos slLetorius, i5renkamas atviru balsavimu balsq dauguma.

66. Mokl.tojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213

moky'tojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai

pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokltojq tarybos pirmininkui.

67. Mokyojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus.

68. I mokytojq tarybos posedZius gali bfti kviediami kitq mokyklos savivaldos

institucijq atstovai, kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.

69. Mokytojq taryba:

69.1. inicijuoja mokyklos kaitos procesus;

69.2. formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uZdavinius;

69.3. dalyvauja planuojant mokyklos veikl4;

69.4. svarsto mokymo programrl igyvendinim4, ugdymo ir mokymo rezultatus;
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69.5. aptala skirtingq gebejimq mokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo ir

mokymo programas, metodus;

69 .6. analizuoj a mokiniq kruvius, nepaZangumo prieZastis ;

693. aptarta Svietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo b[dus,

mokyojq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

69.8. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;

69.9. priima sprendimus del mokiniq kelimo i aukstesng klasg;

69.10. atviru balsavimu renka atstovus i mokyklos taryb4,metodines grupes pirminink4,

mokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus) atestavimo komisij4;

69.n. analizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos planus ir ugdymo programas;

69.12.svarsto ir ir pagalkompetencij4 priima sprendimus del mokyklos ugdymo planq.

70. MokYtojq tarYbos teises:

70.1. gauti i5 mokyklos direktoriaus vis4 informacij4 apie mokyklos veikl4;

70.2, deleguoti atstovus dalyvauti kitq mokyklos savivaldos institucijq veikloje.

. 71, Mokyojq tuybanutraukia veikl4, likvidavus mokykl4'

72. Mokyklos mokiniq savivaldos institucijos demokratiniais rinkimq principais

kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, mokyklos veiklos tradicij as.

73. Klasese renkami klasiU senifinai. Jie renkami mokslo metams klases mokiniq

susirinkime atviru balsavimu.

74. Mokykloje yra klasiq mokiniq tevq komitetai, kurie bendradarbiauja su klases

vadovu, mokyoj ais, kitomis mokyklos savivaldos institucij omis.

75. Mokyktoje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos'

76. Mokyklos mokiniqt6vq (globejq, riipintojq) atstovq visuotinis susirinkimas renka

savo atstovus i mokyklos savivaldos institucijas, inicijuoja ir koordinuoja tevq itak4 organizuojant,

ugdym4 ir sudarant ugdymo s4lygas mokykloje'

VI SKYRIUS

DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

77. Darbuotojai priimami i darb4 ir atleidZiami iS darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatvmu, Lietuvos Respublikos

Vlriausybes nutarimais ir kitais teises aktais. reglamentuojandiais darbo sanq-kius. Direkroriaus
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pavaduotojus, mokyojus, kitus pedagoginius ir nepedagoginius darbuotojus priima i darbq ir atleidhia

i5 jo mokyklos direktorius.

78. Darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

ir komisijq nariq atlygio uL. darb4 istatymu ir kitais teises aktais.

79. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai atestuojami ir tobulina kvalifikacij4

Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

80. Mokykla patikejimo teise valdo, naudoja savininko perduot4 ir mokyklos igyt4 turt4

ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka.

. 81. Mokyklos le5as sudaro valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savininko

biudZetui skirtos leSos, savininko biudZeto asignavimai, remejq ir kitos le5os.

82. Mokymo leSos naudojamos teises aktq nustatylatvarka.

83. Mokykla savaranki5kai sprendlia,kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas le5as,

kai tai neprie5tarauja istatymams, kitiems teises aktams ir savininko nustaty.tai tvarkai.

84. Mokykla savaranki5kai vykdo finansing, [king veikl4.

85. Mokyklos buhaltering apskaitq centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdo

savininko isteigtas juridinis asmuo.

86. Mokyklos finansin€s veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

teises aktais. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos valstybini audit4 atlieka Valstybes kontrole. Mokyklos

veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Kauno miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes

kontroles ir audito tarnyba). Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

8 7. Mokyklos veiklos prielinrq atlieka savininkas.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

88. Mokyklos nuostatus, suderintus su mokyklos taryba, tvirtina Kauno miesto

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

ar mokyklos taryba.

. 90. Mokykla turi interneto svetaing (https://www.rytopm.ltl), atitinkandi4 teises aktq

nustatytus reikalavimus.

91. Mokykla reikalingus viesai paskelbti pranesimus ir informacrj4 apie savo veikl4

skelbia interneto svetaineje.

92. Mokykl4 reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais teises

aktais.

93. Apie mokyklos reorganizavimq, likvidavim q ar pertvarkymQ, mokyklos grupes ar

tipo pakeitim4 praneSama kiekvienam mokyklos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme

nustatyta tvarka ir terminais.

Kauno ,;Ryto" pradines mokyklos Irena Lodiene
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