MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS
DEL MARIJAMPOLES PETRO ARMINO PAGRINDINES MOKYKLOS NUOSTATU
PATVIRTINIMO
2014 m. birZelio

30

d.

Nr.I-242

Marijampole

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 12in.,1994, Nr. 55-1049,
2008, Nr.113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymo 72in.,199I, Nr. 23-593;2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo (ain.,1995, Nr. 104-2322;2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio
2 dalimi,3 dalies 1 punktu ir 6 straipsniu, Nuostatq, istatq ar statutq iforminimo reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20lI m. birZelio 29 d. isakymu Nr,
V-1164 1Zin., 2011, Nr. 80-3925; 2012, Nr. 99-5077), Marijampoles savivaldybes taryba

nusprendLia:

1. Patvirtinti Marijampoles Petro Armino pagrindines mokyklos nuostatus (pridedama).
2. \galioti Marijampoles Petro Armino pagrindines mokyklos direktoriq Raimund4 Valiuk4
pasiraSyti Marijampoles Petro Armino pagrindines mokyklos nuostatus, pateikti juos valstybes
imones Registry centro Marijampoles filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su istaigos nuostatq
registravimu.

3. PripaZinti netekusiu galios Marijampoles savivaldybes tarybos 2009 m. kovo 30 d.
sprendimo Nr. 1-710 ,,Del Marijampoles Petro Arminio pagrindines mokyklos vidaus struktfiros
pertvarkymo, pavadinimo keitimo ir nuostatq patvirtinimo" 3 punkt4.
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PATVIRTINTA
Marij ampoles savivaldybes tarybos
2014 m. birZelio 30 d. sprendimu Nr. l-242

MARIJAMPOLES PETRO ARMINO PAGRINDINES MOKYKLOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Marijampoles Petro Armino pagrindines mokyklos nuostatai (toliau

-

Nuostatai)
(toliau
reglamentuoja Marijampoles Petro Armino pagrindines mokyklos
- Mokykla) teising form4,
pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,
priklausomybg, savinink4, savininko teises
paskirt!,
ugdymo kalb4 ir formas, veiklos teisini pagrind4, sriti,
mokyklos grupg, tipq, pagrinding
ruSis, tikslq, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
dubq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lesq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines
veiklos kontrolg, reor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Marijampoles Petro Armino pagrindine mokykla,
trumpasis pavadinimas - Petro Armino pagrindine mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq
registre, kodas - t90454587
3. Mokykla isteigta ir savo veikl4 pradejo 1929 m. geguZes 11 d. kaip Marijampoles Petro
Armino pradine mokykla.
4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Savininkas - Marijampoles savivaldybe.
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Marijampole savivaldybes taryba.
8. Marijampoles savivaldybes taryba:
8.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
8.2. priima i pareigas ir atleidZia i5 jq Mokyklos vadov4;
8.3. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
8.4. priima sprendim4 del Mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;
8.5. priima sprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisijq ir nutraukia jos
8.6.skiria

ir

ir

igaliojimus;
8.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose
ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveine - LT- 68281 Marijampole, Vytenio 9.47.
10. Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
ikimokyklinio ugdymo
11. Tipas pagrindine mokykla. Kitas tipas (ne pagrindinis)
mokykla.
12. Pagrindine paskirtis - pagrindines mokyklos tipo pagrindine mokykla. Kitos paskirtys
(ne pagrindines) - pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikim4 turintiems
mokiniams bei ikimokyklinio ugdymo istaiga darZelis.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
grupinio ir pavienio mokymosi. Grupinio mokymosi forma
14. Mokymo formos
igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu, pavienio mokymosi forma
igyvendinama savaranki5ku mokymo proceso organizavimo bldu.
15. Mokykloje igyvendinamos priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo, socialiniq
igudZiq ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo programos.

-

-

-

16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka
Mokykla i5duoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus :
16.1. pradinio ugdymo pasiekimq paLymdjimq;

6.2. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymej im4;
I 6.3. pradinio i5silavinimo paZymejim4;
1 6.4. pagrindinio i5silavinimo paLymdjimq;
1 6.5. mokymosi pasiekimq paZymejim4.
16.6. vidurinio ugdymo pasiekimq paZymejim4.
17. Mokyklos veiklos laikotarpis neribotas.
1 8. Mokykla yra paramos gaveja.
19. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4
I

su valstybes herbu ir
pavadinimu ,,Marijampoles Petro Armino pagrindine mokykla", blanka su savo pavadinimu,
s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4.
20. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq
konvencija, Lietuvos Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, kitais teises aktais, Marijampoles savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais,
admini stracij o s direktoriaus isakymais ir Siais Nuo statais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRTTIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIq DOKUMENTU ISDAVIMAS
21. Veiklos sritis - Svietimas, kodas - 85.
22. P agrindine veiklos r05is - pagrindinis ugdymas, kodas - 8 5. 3 1 . I 0.
23. Kitos veiklos rflSys:
23.1. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
23.2. prie(mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
23.3. pradinis ugdymas, kodas 85.201'
23.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
23.5. kult[rinis Svietimas, kodas 85.52;
23.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
23.7.1vietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
23.8. vaikq dienos prieZiriros veikla, kodas 88.91.
24. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
24.l.kitqt maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
24.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
24.3. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
25. Mokyklos veiklos tikslas padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultoros, socialinius,
paZintinius poreikius, sudaryti s4lygas gauti vaiko raidai atitinkanti priesmokyklini ugdym4,
bendr4sias programas atitinkanti pradini ir pagrindini i5silavinim4, ugdyti tautini s4moningumq,
siekim4 ir gebejim4 apsisprgsti, pasirinkti ir mokytis toliau.
26. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
26.I. uLtikrinti kokybi5k4 priesmokyklinio, pradinio pagrindinio ugdymo programq
vykdym4;
26.2. sudawti s4lygas mokiniams nuolat tenkinti paZinimo ir savirai5kos poreikius;
26.3. gararxuoti tautos, kra5to kult[ros tgstinum4, jos tapatybes i5saugojimE;
26.4. teikti mokiniams Svietimo pagalb4;
26.5. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4.
27. Mokykla, igyvendindamajai pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
27 .I . vykdo formalioj o ugdymo ir neformalioj o Svietimo programas;
27.2. teikia bendr4ji pradini ir pagrindini i5silavinim4 igyvendindama prie5mokyklinio,
pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

-

ir

27.3, formuoja ir lgyvendina mokiniq ugdymo turin! pagal Svietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintus Bendruosius ugdymo planus bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendr4sias programas,
atsiZvelgdama mokiniq poreikius bei interesus, siulydama ir taikydama skirtingus mokymosi
b[dus ir temp4;
27 .4. konkretina ir individuali ztoja ugdymo turini;
27.5. rengia ugdymo programas papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq
pro gramq modulius, neformalioj o Svietimo pro gramas ;
27.6. formuoja mokiniq dorines, tautines, pilietines, patriotines nuostatas, kultdring ir
socialing brand4, pagarb4 tevams, mokyojams, kalbai ir kulturai;
27.7. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
speciali4j4 pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prieZitir4, profesini orientavim4;
27.8. vykdo socialiniq igudziq ugdymo program4 mokiniams, baigusiems pagrindinio
ugdymo individuali zuot4 pro grrlm4;
27.9. esant poreikiui, organizuoja pailgintos dienos grupes veikl4;
27.10. atlieka pirmini mokiniq specialiqjtl ugdymosi poreikiq ivertinim4 teises aktq
nustatyta tvarka;
27.11. Marijampoles savivaldybes tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu
prisiima isipareigojimus, sudaro mokymo ir kitas sutartis.
27.12. vykdo mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus;
27.I3. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms;
27.14. vykdo Mokyklos veiklos isivertinim4;
27.15. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinim4;
27.16. dalyvauja Svietimo ir mokslo ministerijos ar jai pavaldZiq institucijq vykdomuose
ugdymo pasiekimq tyrimuose ir tikrinimuose;
27.17. organizuoja Vaiko geroves komisijos veikl4, vykdo nepilnamediams paskirtas
minimalios prieZilros priemones.
27.18. alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq, smurto ir patydiq prevencij4;
27.19. vykdo vengiandiqjq privalomo mokymosi kontrolg;
27.20. inicijuoja laisvalaikio ir pramogq kultriros k[rim4;
27.2I rengia ir igyvendina vaikq vasaros poilsio, vaikq ir paaugliq nusikalstamumo
prevencijos programas;
27.22. dalyvauja projektuose, kuriq realizavimas padeda stiprinti Mokyklos materialing
bazg, intelektinius resursus, sudaro galimybg pletoti mokiniq pamoking ir neformaliojo Svietimo
veikl4;
27.23. organizuoja tevq (globejq, rtipintojq) pageidavimu jq apmokamas papildomas
paslaugas (b0relius, stovyklas, ekskursijas ir kita);
27.24. sudaro galimybg mokiniams naudotis Mokyklos biblioteka;
27 .25. sudaro sElygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;
27.26. uZtikdna higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiE
mokymosi ir darbo aplinkq;
27.27. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Mokyklq aprupinimo
standartais kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg;
27.28. organizuoja mokiniq maitinim4 ir paveLim1 i mokykl4 ir i5 jos i namus;
27.29. kuria Mokykl4 kaip vietos bendruomenes kulttiros Zidini;
27.30. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4;
27.31. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.
28. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami, remiantis PaZymejimq ir
brandos atestatq iSdavimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
ministro.

i

III. MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
29. Mokykla, igyvendindama

jai

pavest4 tiksl4

ir

uZdavinius, atlikdama

jai

priskirtas

funkcijas, turi teisg:
29.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos btdus;
29.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinimq;
29 .3 . dalyvauti asociacijq veikloj e;
29.4. gafiipararrrE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
29.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
29.6. naudotis kitomis teises akq suteiktomis teisemis.
30. Mokykla privalo uZtikrinti:
30.1. sveik4, saugiE, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams
aplinkE;
30.2. kokybi5k4 ugdymo programq vykdym4;
30.3. atvirum4 vietos bendruomenei;
30.4. Mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
Mokyklos veikla organizuojama pagal:
31.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba ir Marij ampoles savivaldybes administracij os direktorius ;
31.2. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
3 1.

taryba.

31.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba.

32. Mokyklai vadovauja direktorius, kuri i darb4 priima ir i5 jo atleidLia Marijampoles
savivaldybes taryba teises aktq nustatyta tvarka. Mokyklos direktorius pavaldus ir atskaitingas
Marij ampoles savivaldybes tarybai.
33. Direktorius:
33.1. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metiniq veiklos plantl, Mokyklos Svietimo
programrl rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq igyvendinimui;
33.2. tvirtina Mokyklos strukttir4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio
leistino pareigybiq skaidiaus ;
33.3. skiria vadybines funkcijas pavaduotojams, atsiZvelgdamas i Mokyklos veiklos sritis,
sudaro galimybes jiems savaranki5kai dirbti, organizuoja reguliarq atsiskaitym4 uZ nuveikt4 darb4;
32.4. tvirtina darbuotoj q pareigybiq apra5ymus ;
33.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4
ir atleidlia i5 jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
33.6. priima mokinius Mokykl4 Marijampoles savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,
sudaro (nutraukia) Mokymo sutartis su tevais (globejais, rupintojais), mokiniais (nuo 14 metq
amZiaus);
33.7. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos vidaus darbo tvarkos
taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg, suderings su Mokyklos taryba, jas

i

tvirtina;
33.8. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias
visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

33.9. organizuoja

ir

ir sveikatai nekenksmingas

darbo s4lygas

koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos darb4, materialinius
iSteklius;
33.10. leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

ir intelektinius

33.11. sudaro teises aktq nustat5rtas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding

ttyb4;
33.12. Mokyklos vardu sudaro sutartis;
33.13. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
33.I4. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Mokyklos turtu, le5omis;
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;
33.15. rupinasi mokytojq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaro s4lygas kelti kvalifikacij4 mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams,
galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
33.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq steigim4si ir skatina jq veikl4;
33.17. inicijuoja mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo bei mokiniq elgesio vertinimo,
skatinimo ir nuobaudq sistemq kririm4;
33.18. teikia informacij4 apie Mokykloje vykdomas ugdymo programas, jrl pasirinkimo
galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijE, svarbiausius Mokyklos
veiklos isivertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;
33.19. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos nonnq laikym4si Mokykloje;
33.20. sudaro Mokyklos vaiko geroves komisij4, organizuoja specialiosios pedagogines
vaikams, kuriems skirtos
psichologines pagalbos teikim4 specialiqjq poreikiq mokiniams
minimalios prieZiriros priemones;
33.2I. imasi priemoniq, kad laiku b[tq suteikta pagalba mokiniui, kurio atZvilgiu buvo
taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobtdZio i5naudojimas, apie tai informuoja
suintere suotas institucij as ;
33 .22. inicij uoj a Mokyklo s veiklos kokybes isivertinim4;
33.23. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, riipintojais), pagalbq mokiniui,
mokytojui
Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikatos, socialiniq
paslaugq istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityj e;
33.24. atstovauja arba igalioja kitus darbuotojus atstovauti Mokyklai santykiuose su
juridiniais ir fiziniais asmenimis;
33.25. vykdo ir kitas pareigybes apra5yme ir teises aktuose numatytas funkcijas.
34. Direktorius dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams.
35. Mokyklos direktorius teises aktq nustatyta tvarka atsako uZ Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymo, kitq istatymq, Vyriausybes nutarimq, Svietimo ir mokslo ministro isakymq, kitq
teises aktq, reglamentuojandiq Svietimo veikl4 ir Mokyklos darb4, vykdym4, uZ demokratini
Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatSrtq
Mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos rezultatus, uL gerq ir veiksming4
vaiko minimalios prieZifrros priemoniq igyvendinim4.
36. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma Mokyklos metodine taryba (toliauMetodine taryba) ir metodines grupes: mokytojq dalykininkq ir pradiniq klasiq mokytojq.
37. Metoding taryb4 sudaro Mokykloje veikiandiq metodiniq grupiq pirmininkai, kurie
renkami vieneriems mokslo metams.
38. Metodines tarybos veiklq koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodines
tarybos pirmininkas ir sekretorius renkamas Metodines tarybos posedZio metu.
39. Metodines tarybos veikl4 reglamentuoja Mokytojq tarybos aprobuoti ir Mokyklos
direktoriaus isakymu patvirtinti nuostatai.
40. Metodines tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip puse
mokykloje veikiandiq metodiniq grupirt pirmininkq, nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
nariq balsq dauguma.
41. Metodines tarybos kompetencija ir igaliojimai:
41.1. rengia Metodines tarybos veiklos progrtrm4 mokslo metams;

ir

ir

41.2. vadovaudamasi Bendrosiomis programomis ir i5silavinimo standartais, Bendraisiais
ugdymo planais, Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo samprata numato Ziniq ir pasiekimq
vertinimo principus;
41.3. nustato ugdymo turinio atrinkimo principus;
41.4. teikia si[lymus ir rekomendacijas del ugdymo turinio planavimo;
4 1 . 5 . organi zuoja metodines patirties sklaid4;
41.6. teikia siulymus del vadoveliq ir mokymo priemoniq uZsakymo.
42. Mokykloje veikia atskiry dalykq metodines grupes. Mokyklos metodiniq grupiq
posedZiai vyksta ne rediau kaip kart4 per du menesius. Prireikus gali bUti organizuojamas neeilinis
posedis. { posedZius gali bfti kviediami kiti, metodinei grupei nepriklausantys dalykq mokytojai.
43. Metodiniq grupiq veikl4 kuruoja mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui pagal
kuruojamas sritis. Metodines grupes pirmininkas ir sekretorius grupes posedyje renkami vieneriems
mokslo metams.
44. Metodiniq grupiq posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maliau, kaip puse
metodines grupes nariq, nutarimai priimami posedyje, dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
45. Metodiniq grupiq tunkcijos:
45.1. rengia Metodines grupes mokslo metq veiklos program4;
45.2 svarsto ugdymo turinio ir ugdymo organizavimo klausimus, teikia si[lymus ir
rekomendacij as administracij ai;
45.3. inicijuoja naujq mokymo metodq taikym4 darbe bei mokomqiq dalykq integravimo
rySius;

45.4. analizuoja ir apibendrina mokytojq paruo5tas individuali4sias ugdymo programas bei
ugdymo priemones, svarsto teminius planus;
45.5. teikia metoding pagalb4 maZesng patirti turintiems specialistams.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA
46. Mokykloje veikia Mokyklos taryba, Mokytojq taryba, Mokinitl taryba.
47. Mokyklos taryba yra aukSdiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba
telkia Mokyklos mokiniq, jq tevq (globejq, rfrpintojq), mokytojq atstovus, demokratiniam

Mokyklos valdymui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisetiems
Mokyklos interesams.
48. Mokyklos taryb4 sudaro 12 nariq: 4 mokytojai, 4 mokiniai, 4 Mokykloje nedirbantys
mokiniq tevai (globej ai, r[pintoj ai).
49. { Mokyklos taryb4 tevus (globejus, r[pintojus) renka
mokytojus - Mokytojq taryba, mokinius - Mokiniq taryba.
50. Visi Mokyklos tarybos nariai renkami atviru balsavimu trejiems mokslo metams.
51. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame naujos
kadencijos Mokyklos tarybos posedyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali bfrti Mokyklos
direktorius.
52. Mokyklos tarybos nuostatai, jq keitimai yra wirtinami Mokyklos tarybos posedZio
nutarimu.

53. Mokyklos tarybos posedZiai vyksta ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra
teisetas, jei jame dalyvauja 213 vist4 Mokyklos tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje
dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Mokyklos direktorius posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.

54. Neeiliniai Mokyklos tarybos posedZiai gali btrti kviediami Mokyklos tarybos
pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu puses Mokyklos tarybos nariq iniciatyva.
55. I Mokyklos tarybos posedZius gali b[ti kviediami Marijampoles savivaldybes
administracijos, Mokyklos administracijos, kitq Mokyklos savivaldos institucrjq atstovai, Mokyklos
bendruomenes nariai, jei yra svarstomi jiems aktualfis klausimai.

56. Mokyklos tarybos nariai mokslo metq pabaigoje uZ veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems
Mokyklos bendruomenes nariams: tevai - visuotiniame tevq susirinkime, mokytojai - Mokytojq
tarybos posedyje, mokiniai - Mokiniq tarybos posedyje.
57. Mokyklos taryba:
57.1. teikia sillymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
57.2. aprobuoja Mokyklos strategini plan4, meting veiklos program4, vidaus darbo tvarkos
taisykles, ugdymo plan4, kitus Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus
Mokyklos direktoriaus;
57.3. teikia sifllymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo;
57.4. aptaria sifilymus del vadoveliq uZsakymo, mokiniq Ziniq ir gebejimq vertinimo
sistemos parinkimo, neformalioj o Svietimo ir renginiq organizavimo ;
57.5. Mokytojq tarybos teikimu svarsto mokiniq Salinimo i5 Mokyklos klausimus;
57.6. inicijuoj a Mokyklos bendruomends ir visuomenes bendradarbiavim4;
57.7. skiria atstovus i vie5o konkurso laisvai direktoriaus vietai uZimti komisij4, i mokyojq
atestacijos komisij4
57.8. i5klauso Mokyklos vadovo metines veiklos ataskaitas;
57.9. dirba prevencini darb4, svarsto ivykdZiusius drausmes paZeidimus bei nepaZangius
mokinius;
57.10. kartu su Mokytojq taryba svarsto ir teikia sitlymus mokiniq sveikatos bflkles,
sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
57 .I I . svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
57.12. teikia siiilymus Marijampoles savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio
aprflpinimo, veiklos tobulinimo;
57 .I3. gali organizuoti paramos leSq kaupim4 i Mokyklos s4skait4; esant tokiq paramos le5q,
planuoja ir kontroliuoja jq paskirstym4 ir naudojim4;
58. Mokyklos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
59. Mokytojq taryba nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

60. Mokytojq taryb1 sudaro Mokyklos direktorius,
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pavaduotojai ugdymui, visi
Mokykloje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. { posedZius gali bflti kviediami Marijampoles
savivaldybes administracijos, kitq Mokyklos savivaldos institucijq atstovai, Mokyklos
bendruomenes nariai.

61. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojq tarybos sekretoriq renka
Mokytojq tarybos nariai.
62. Mokytojq tarybos posedZius Saukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis mokslo
metams, taip pat ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus gali bflti su5auktas neeilinis
Mokyojq tarybos posedis.
63. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213 tarybos
nariq, nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
64. Mokytojq taryba:
64.L aptafia praktinius Svietimo reformos igyvendinimo klausimus, svarsto mokiniq
ugdymo rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo bldus;
64.2. diskutuoja del Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo plan4, Bendryjq ugdymo
programq igyvendinimo klausimus;
64.3. aptaria mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
64,4. svarsto mokiniq, stokojandiq mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas;
64.5. priima sprendimus, kurie Svietimo ir mokslo ministro patvirtintuose Bendruosiuose
ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos apra5e,
Mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojq
tarybo s kompetencij ai ;

64.6. rcrka atstovus i Mokyklos taryba.

65. Mokykloje nuolat veikia mokiniq savivaldos institucija - Mokiniq taryba.
66. Mokiniq taryba - demokrati5kai i5rinkta Mokyklos mokiniq savivaldos institucija, kuri4
vienija bendri tikslai ir noras veikti.
67. Mokiniq taryb4 sudaro 12 nariq. Atstovai Mokiniq tarybq renkami visuotiniame
mokiniq susirinkime atviru balsavimu, po du mokinius iS 7-10 klasiq.
68. Mokiniq tarybos kadencija vieneri mokslo metai. Mokiniq taryba perrenkama
kiekvienq mokslo metq pradZioje - rugsejo pirmqjA savaitg. Mokiniq taryba atsiskaito uZ nuveiktE
darb4 visuotiniame mokiniq susirinkime birZelio men. I-4j4 savaitg.
69. Mokiniq taryba renkasi ne rediau kaip kart4 per menesi.
70. Mokiniq tarybos posedZio sprendimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip
2/3 Mokiniq tarybos nariq. Mokiniq tarybos sprendimai galioja uZ juos balsavus daugiau negu pusei
Mokiniq tarybos nariq.
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Pirmajame Mokiniq tarybos posedyje renkami Mokiniq tarybos pirmininkas ir

sekretorius.
72. Mokiniq taryba vadovaujasi Mokyklos tarybos patvirtintais nuostatais.
73. Mokiniq taryba:
73 . 1 . dalyvauj a rengiant Mokyklos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus ;
7 3 .2. sv arsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus ;
73.3. teikia pasi0lymus ugdymo proceso tobulinimui;
73.4. skleidZia i5 Mokyklos administracijos gaut4 mokiniams aktuali4 informacij4;
73.5. padeda palaikyti drausmg ir tvark4 Mokykloje;
73.6. organizuoja informacijos apie savo veikl4 sklaid4 mokyklos tinklalapyje,
informaciniuose stenduose;
73.7. esarfireikalui, svarsto ir teikia rezoliucijas Mokyklos tarybai ir kitoms institucijoms;
73.8. svarsto mokiniq teisiq mokykloje ir uZ jos ribq gynimo klausimus;
73.9. inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas;
73.I0. teikia sitilymus del vaikq neformaliojo Svietimo programq pletros;
7 3.1 l. vykdo prevencines programas;
73.12. deleguoja narius i Mokyklos taryb4.
74. Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,T, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
75. Direktoriaus pavaduotojus, mokyojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis,
aptarnaujanti personal4 priima i darb4 ir atleidLia i5 jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
pavaduotojq, mokyojq, pagalbos mokiniui specialistq
76. Mokyklos direktoriaus,
pareigine alga priklauso nuo iSsilavinimo, pedagoginio darbo staZo, kvalifikacines kategorijos ir
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veiklos sudetingumo.
77. Mokyklos direktoriaus pareiging alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo s4lygas
nustato Marijampoles savivaldybes taryba, vadovaudamasi teises aktq nustatyta tvarka.
78. Direktoriaus pavaduotojq, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq ir kitq ugdymo
procese dalyvaujandiq darbuotojq pareiging alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo s4lygas
nustato Mokyklos direktorius, vadovaudamasis teises aktais ir Marijampoles savivaldybes tarybos
sprendimais.
79. Mokyklos direktorius, pavaduotojai ugdymui, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai
atestuojami ir igyja kvalifikacing kategorij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.

vII. MoKyKLos ruRTAS, lnSos, JV NAUDoJTMO rvARKA, tr'INANSINES
vEIKLos KoNTRoLE rR MoKyKLos vEIKLos pnrnZluna
80. Mokykla patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Marijampoles savivaldybes
tarybos patiketu turtu, finansiniais i5tekliais, inventoriumi bei mokymo priemonemis, panaudos
bDdu naudojasi valstybine Zeme.
81. Mokykla yra i5laikoma i5 savivaldybes biudZeto. Le5as naudoja pagal asignavimq
valdytoj o patvirtint4 s4mat4.
82. Mokykla gali tureti nebiudZetiniq le5q, kurios naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
83. Mokykla gali gauti le5q, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq parama, tikslinei
paskirdiai skiriamos leSos, savanori5ki asmenq, organizacijq ir imoniq inaSai, uZsienio valstybitl,
organizacijq bei piliediq aukojamos leSos ir materialines vertybes.
84. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.
85. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Marijampoles savivaldybes kontroles ir
audito tarnyba bei Marijampoles savivaldybes centralizuota vidaus audito tarnyba.
86. Mokyklos veiklos prieZi[r4 atlieka Marijampoles savivaldybes administracija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
87. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktais nusta$rtus reikalavimus.
Svetaineje skelbiama informacija visuomenei apie Mokyklos veikl4, pasiekimus, tradicijas,
skelbiami praneSimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais reikia paskelbti vie5ai.
88. Nuostatai keidiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus ar Marijampoles savivaldybes
tarybos iniciatyva.
89. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus tvirtina Marijampoles savivaldybes
taryba.
90. Vie5i mokyklos prane5imai skelbiami mokyklos internetineje svetainej e irlar valstybes
imones Registry centras leidZiamame elektroniniame laikra5tyje vie5iems prane5imams skelbti.
91. Mokykla reorganizuojama, tikviduojama ar pertvarkoma Marijampoles savivaldybes
tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos
biudZetiniq fstaigq, Svietimo istatymais ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

