
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZELIo,,vERsmn" NUosTATIJ rATVIRTINIMS

2020 m. balandZio 29 d. Nr. T2-93
Klaipeda

Vadovaudamasi. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
18 straipsnio I dalim.i ir Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq isiatymo 6 straipsnio 5 dalimi,
Klaipedos miesto savivaldybes taryba n u s p r endLia:

I' PatvirtintiKlaipedos lop5elio-darlelio,,Versme" nuostatus (pridedama).
2. lgalioti Vid4 Martinkieng, Klaipedos lop5elio-darLelio ,,iersme" direktorg, pasira5yti

nuostatus ir iregistruoti juos Juridiniq asmentl registre.
3' PripaZinti netekusiu galios Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m. bir1elio 27 d.

sprendimo Nr' T2-138 ,,Del Klaipddos _,,Versmes" specialiosios moiyklos-darZelio pavadinimo
pakeitimo ir nuostatq patvirtinimo,.2 punkt4

4. Skelbti 5i

Savivaldybes

$pedos miesto savivaldybes interneto svetainej e.

Vytautas Grubliauskas
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miesto savivaldybes

2020 m.balandLio 29 d.
mu Nr. T2-83

KLAIPEDOS LOPSELIO.DAR LNTiO,OVERSME" NUOSTATAI

t

o

BENDRoT$5Xff#3.roro,
1' Klaipedos lopselio- darkelio ,,versme" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuojaKlaipedos lopselio-darZelio ,,versme" (toliau - {staiga) teising fo*4, priklausomybg, savinink4,savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4]buveing,'fstaigos iruou, pagrinding paskirti,mokymo kalb4 ir mokymo formas, vrl.<d.omqs progru*ur, veikios teiJini fugrinaa, sriti, rfisis, tiksl4,uzdavinius' funkcijas, mokymosi pasiekimus^itelsinandiq dokumentq isdavim4, fstaigos teises irpareigas, veiklos organizavim4 ir valdymq,. savivald4, darbuotojq prie;im4 i darb4, jq darboapmokejimo ir atestacijos tvark4, lesq ialtinius,.lq nauao3i-o tuurka, fstaigos finansines veikloskontrolg ir veiklos prieLiirq, reorganizali-4, riniaavim4, pertvarky*a ui strukturos pertvarkq.2' fstaigos oficialusis pavadinimas - Klaipedos- lopsetis-aarzetis ,,versme.,, trumpasispavadinimas - lopSelis-darZelis,,Versme,o.

3' Duomenys apie fstaig4, kaip juridini asmeni, kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenqregistre, kodas 190428845.
4' fstaiga isteigta Klaipedos mi9_s-to vykdomojo komiteto 1988 m. birZelio l0 d. sprendimuNr' 146' kaip 39-asis lopselis-darZelis. Klaipedos miesto valdybos 1994 m.birZelio 29 d. porvarkiuNr' 421 [staiga reorganizuota i speciatqii aaizeli-.oktkl4,,versme'.. Klaipedos miesto savivaldybestarybos 2004 m' 

9ru9dzi9 23 d. sprendimu i.lr. t-+si l.tuigu pavadinta Klaipedos ,,versmes..speciali4ia mokykla-darZeliu, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2014 m. birZelio 27 d.sprendimu Nr. T2-138 - Klaipedos lopseliu-d arLeriu,,versme.,.
5' {staigos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes.
6' fstaigos savininke - Klaipedos miest-o savivaldyb", kodu, 111100775. Liepq g. lt,91502 Klaipeda' fstaigos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucrja - Klaipedos miestosavivaldybds taryba, kuri sprendzia Lietuvot R.rpuutit 6s uiuazetiniq istaigq, Lietuvos RespublikosSvietimo ir kituose istatymuose bei Siuose Nuostiuose jos kompetencijai piirlin", klausimus.7. fstaigos buveine - Kalnupes g. 6,93173 Klaipeda.
8. fstaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykta.
9' [staigos pagrindine paskirtis - it<imttytlinio ugdymo grupes mokykla kalbejimo ir kalbossutrikimq turintiems vaikams. Kitos paskirtys :
9'f ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla ivairiapusiq raidos sutrikimq, kompleksiniq irkitq negaliq turintiems vaikami; 

- r-" tvs'rqPu'Ll rd'rLrur lLttrlKl

9'2' ikimokvfll"i" ugdymo grupes mokykla intelekto sutrikim4 turintiems vaikams;9'3' ikimokyfli"i" ugdymo grupes motytta regos sutrikim4 turintiems vaikams;
9'4' ikimokvfllti" ugdymo grupes mot<ytta kliusos sutrikim4 turintiems vaikams;9'5' ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla sveikatos problemq turintiems vaikams.10. fstaigos.mokymo kalba _ lietuviu.
11' {staigoje ugdymas organizuojamas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sportoministro nustatytomis ugdymo(si)lormomis ir ugdymo proceso organizavimo bfidais.
12' fstaigoje vykdomos priesmokyklinio, ilimoi<yklinio ug-dymo ir kitos neformaliojo vaikqSvietimo programos.
13' fstaiga yra viesasis juridinis asmuo, turintis atributik4, antspaud4, atsiskaitomqjq ir kitass4skaitas Lietuvos. Respublikoje iregistruotuose bankuose. ri sauo u.ii.ta grindiia LietuvosRespublikos Konstitucija, Lietuuoi R.tprblikos istatymais, Lietuvos n"rfi,urLos vyriausybes

5*i,*;;::iltar.vnus ir",ll,
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nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktaisir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI, FUNKCIJS5,UGDYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCTU NOKUTVTNNiVISOIVIMAS

14. |staigos veiklos sritis _ Svietimas.
15. fstaigos veiklos ruSys:
15.1. pagrindine Svietimo veiklos rD5is _

85.  I  0 .1  0 ;
ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas

18.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program4 ir kitas neforunaliojo vaikq Svietimo

15.2. kitos Svietimo veiklos rl5ys:
15.2.1. priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5. 10.20;
l5.2.2.sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51;
15.2.3.kulturinis Svietimas, kodas g5.52:
15.2.4.kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas, kodas g5.59;
15.2.5. Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas g5.60;
15.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
15'3' 1' kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;15.3.2.kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
l5'3'3' nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 6g.2(t;15.3.4.vaikq dienos prieZifrros veikla, koias gg.qt:
15.3.5. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
l6' fstaigos veiklos tikslas - padeti vaikui, taip pat ir turindiam negali4, tenkinti prigimtinius,kultfiros' socialinius, pazintinius poieikius ir purir.niti rit-ingai mokytis pagalpradinio ugdymoprogram4.
17. fstaigos veiklos uZdaviniai:
17.1. teikti vaikams kokybi5kq ugdym4;
17.2. tenkinti vaikq paZinimo, ugay*o.i ir saviraiskos poreikius;
17.3. teikti vaikams Svietimo puguiAq;
17.4. ultlkrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4.
18. Vykdydama jai pavestus uZdavinius,lrtuigu, 

(

18'1' vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Siietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintaiskriterijais ir bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i Klaipedos miesto savivaldybes ir fstaigos
;"tifil"-tnes 

reikmes, taip pat i vaikq poreikiusir interesus, konkretina ir individua lizuojaugdymo

programas;
18.3. vertina vaikq

nustatyta tvarka;
18.4. kuria atvirus.

r[pintojq) santykius;

specialiuosius ugdymosi poreikius ir skiria specialqii ugdym4 teisds aktq

pagarbius, bendradarbiavim4 skatinandius pedagogq ir tevq (globeiq,

18'5' teikia informacing' socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging, psichologingpedagoging pagalb4, 
_uZtikrina vaikq sveikatos pri.iluft; "

18'6' igyvgndina prevencines programas ir uZtikrina minimalios prieZigros priemones;18'7' kuria ugdy.mo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg iredukacines aplinkas;18'8' organizuoja vaikq maitinim4 fstaigoje ir kitas, tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimu,mokamas papildomas paslaugas teises aktq nusiat ytu tu arka;
18'9' draudZia fstaigoje irjos teritorijoje tureti, vartoti energinius gerimus, tabak4, alkoholi irkitas psichik4 veikiandias medZiagas, prekiauti3omis, platinii iia tema nelegali4literat[r4, spaudiniusbei riboja paSaliniq asmenq patekim4l {sraig4;
18.10. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.
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19. Vaikq ugdymosi pasiekimai iteisinami ir pasiekimus patvirtinantys dokumentai
i5duodami Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
ISTAIGOS TEISES IR PAREIGOS

20. fstaiga, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,
teises aktq nustaty.ta tvarka turi teisg:

20.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir bldus;
20.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius;
20.3. bendradarbiauti su jos veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
20.4. vykdvti miesto, salies ir tarptautinius svietimo projektus;
20.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
20.6. gauti param4 ir naudotis kitomis teisdmis, neprie5taraujandiomis Lietuvos Respublikos

istatymams ir kitiems teisds aktams.
21. {staiga privalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, sveik4, saugia, uZkertandi4 keli4 smurto,

prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4, garantuoti ugAy-mo programq igyvendinim4.atvirum4 vietos bendruomenei, mokymo sutarties sudarym4 ir sutart! isipareigJli*q uy[ay-a. 
i

IV SKYRIUS
ISTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22' [staigos veikla organizuojama pagal fstaigos strategini ir metini veiklos planus, kuriuos
tvirtina {staigos vadovas teises aktq nustatyta tvarka.

23. fstaigai vadovauja direktorius. Jo pareigybes apraSymas tvirtinamas, jis konkurso bfidu ipareigas skiriamas ir i5 jq atleidLiamas teises akftl ;ustatyta tvarka.
24. Direktoriaus pavaldum4 ir atskaitomybg reglamentuoja Lietuvos Respublikos istatymaiir kiti teises aktai.

I
25. fstaigos direktorius:
25.1. planuoja ir organizuoja {staigos

atliekamos nustatytos funkcij os;
veikl4, kad butq igyvendinamas fstaigos tikslas ir

25.2. vadovauja Jstaigos strateginio ir metiniq veiklos planq, Svietimo programq rengimui.juos tvirtina ir uZtikrina jq vykdym4;
25.3. tvirtina fstaigos strukt'[r4 teises aktq nustatl4atvarka;
25.4. skiria ir atleidZia darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq aprasymus, pareigybiq s4raS4,

nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybirl'skaidiaus, atlieka 
'Litu5u 

aarUt santykiais
susijusias funkcijas teises aktq nustatyta tvarka;

25.5' rupinasi pedagogq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trtkstamq
darbuotojq paieSk4:

25.6. otganizuoja pedagogq metoding veikl4, atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

25.7-priima vaikus Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro
mokymo sutarlis;

25.8. suderings su fstaigos taryba,tvirtina fstaigos vidaus ir darbo tvark4 reglamentuojandius
dokumentus, kuriupse nustatomos bendruomenes nariqleises, pareigos, atsakomybe, elgesio ii etikos
norrnos:

25-9. otganizuoja {staigos veiklos kokybes isivertinim4 ir iSorinivertinim4;
25.10. leidlia isakymus,.juos keidia, sustabdo ar panaikina ir kontroliuojaJq vykdym4;
25.1I. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
25.12. organizuoja {staigos dokumentq saugojim4 ir valdym4;
25.13. valdo, naudoja fstaigos turt4, lesas ir jomis disponuoja teises aktq nustatyta tvarka"

vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo, racionalumo, vie5osios teises principais;
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25.14- analizuojafstaigos veiklos ir valdymo i5tekliq bflklg, kartu su fstaigos tarybasprendZia
fstaigai svarbius palankios ugdymui aplinkos kflrimo klausimus;

25.15. inicijuoja fstaigos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
25.16. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rtpintojais), Svietimo pagalbos,

teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

25.17. sudaro fstaigos vardu sutartis ir atstovauja ar igalioja atstovauti darbuotojus fstaigaikitose institucijose;
25.I8. kiekvienais metais teikia {staigos bendruomenei ir fstaigos tarybai svarstyti bei viesai

paskelbia savo metq veiklos ataskait4;
25.19. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;
25.20. vykdo kitas teises aktq nustaty.tas funkcijas, kitus Klaipedos miesto savivaldybes

institucijq pavedimus pagal priskirt4 kompetencij4.
26. fstaigos direktorius atsako uZ:
26.1. lstaigos veikl4 ir jos rezultatus;
26.2. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Nuostatq laikym4si, tinkam4 funkcijq

atlikim4;
26.3. demokratini [staigos valdym4, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomends nariq

informavim4, personalo kvalifikacijos tobulinim4, sveik4 ir saugi4lstaigos upiink4;
26.4. asmens duomenq teising apsaug4, teikiamq ataskaitq rinkinirt ir statistiniq ataskaitq

teisingumq:
26.5. getq ir veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq igyvendinim4.
27. lstaigos valdyme dalyvauja [staigos direktoriaus pavaduotojai, kurie:
27.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del [staigos,r.iklo, pletros;
27.2. teikia sifilymus del {staigos metinio veiklos plano, fstaigos struktDros. Nuostatq

pakeitimrtr;
27 .3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos sritims.
28' fstaigos metodinei veiklai organizuoti sudaromos metodin€s grupes ir metodin€ taryba.
29. Metodines grupes sudaromos pagal ugdymo sritis.
30. Metodines grupes pirmininkas ir sekretorius renkami metodines grupes posedyje atviru

balsavimu dvejiems metams. Metodines grupes pirmininko kadencijq skaidiuJtam padiam asmeniui
neribojamas. Metodines grupes pirmininko igaliojimai nutruksta, kaipasibaigia lgaliojimo laikas arba
kai jis atsistatydina. Nutrukus metodinds grupds pirmininko igatiolimims-pirma laiko. kitas
metodinds grupes pirmininkas renkamas nariq atviru balsavimu nurju. ivejq metq laikotarpiui.

31. Metodines grupes pirmininkas organizuoja posedZius 1r apie posedzio laik4, svarstyti
parengtus klausimus narius informuoja ne veliau kaip pries 3 dienas iti poseaZio pradZios. poseiis
yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq.

32. Nutarimai priimami metodines grupes posedyje dalyvaujanditl balsq dauguma. Jeigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o bals-ai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teiseti,3ei nep.iestarauja
teises aktams' Norminio pob[dZio nutarimai gali bDti iforminami {staigos direktoriaus isakymu.

33. Metodines grupes nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojq
tarybos nariams.

34. Metodine grupe:
34.1. racionaliai derina ugdymo srities, toje padioje grupeje dirbandiq pedagogq ugdymo

planavim4, vaikq pasiekimq ir paiangos vertinim4, ugdymo priemoniq pasirinkim4;
34-2- aptaria naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo lurinio integracij4, pedagogq

sukaupt4 patyrimq:
34.3. nagtineja ugdymo sekmingum4, pedagogines problemas, dalijasi gerqja patirtimi;
34.4. keidiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupernii;
3 4.5 . analizuoja kvalifi kacij os tobulinimo renginiq kokybg ;

I



or ganizav imo ge rini m o.
35. Metoding taryb4 sudaro

atstovus iS kiekvienos). Metodines
neribojamas.

36. Metodinei tarybai
posedZius, apie laik4 ir svarstyti
iki posedZio pradZios.

34.6. teikia siDlymus metodinei

5

tarybai del ugdymo turinio formavimo ir usdymo

dvejiems metams metodiniq grupiq deleguoti nariai (po 3
tarybos nario kadencijq skaidius tam padiam asminiui

vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris, saukdamas
parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas

37' Metodines tarybos sekretorius renkamas atviru balsavimu metodines tarybos posedyje
dvejiems metams.

38' Metodines tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai
luli't Nutarimai priimami metodines tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. .leigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko baisas. Jeigu piimininku, posedyje nedalyvauja, o balsaipasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimar yra teiseti, ;.i n.pri.starauja
teisds aktams. Norminio pobtidZio nutarimai gali buti iforminami fstaigls direktoriaus isakymu.39' Metodines.tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasiba'igia igaliojimo iaikas, kai jis
atsistatydina atba nesilanko metodinds tarybos posedZiuose. Nutruku, ,*todin.s tarybos naiio
igaliojimams pirma laiko, nauj4 tarybos nari deleguoja atitinkama metodine grupe likusiam esamosmetodines tarybos kadencijos laikotarpiui.

40' Metodines tarybos nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus mokytojqtarybos nariams.
41. Metodine taryba:
41.1. nustato pedagogq rnetodines veiklos prioritetus;
4l'2' dalyvauja ir teikia sifilymus mokytojq tarybai, planuojant ugdymo turini, ugdymoproceso aprDpinim4 ir inovacijq diegimq;
41.3'. analizuoja pedagogq kvalifikacijos tobulinimo rezultatus ir poreikius;
41.4. vertina pedagogq metodinius darbus ir prakting veikl4;
41.5. inicijuoja pedagogq bendradarbiavim4 ir pedagogines patirties sklaid4;
41.6. nagrineja ugdymo sekmingumq bei pedagogines problemas.
42' Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo pio..ro organizavimo klausimais fstaigosdirektorius gali organizuoti pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi sunagrinej amu klausimu, pasitarimus.
43. Darbo tarybos, profesines

istatymai.
sEi ungos veikl4 f staigoj e reglamentuoj a Lietuvo s Respubl ikos

V SKYzuUS
ISTAIGOS SAVIVALDA

44' fstaigos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia fstaigos savivaldos institucija, renkama
dvejiems metams. Taryba telkia pedagogus, nepedagogin! personal4, tevus (globejus, rlpintojus)
demokratiniam fstaigos valdymui, padeda sprgsti lsLigai aktualius Llausimus, atstovauti |staigosdirektoriui teisetiems [staigos interesams.

45' Tarybq sudaro 9 nariai. Tris pedagogus, i5rinktus atviru balsavimu daugumos nariq,
deleguoja mokytojq taryba, tris tevus lgtoUejus, rtpintojus) - tevq taryba, tris nipedagoginio
personalo atstovus - visuotinis nepedagoginiq darbubtojq susirinkimas. 'iarybos 

nario kaieici;q
skaidius tam padiam asmeniui neribojamas.

46. Tatybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pimrame
Tarybos posedyje. fstaigos direktorius negali buti Tarybos nariu.

47- PosedLius Saukia Tarybos pirmininkas, kuris apie posedLio laik4ir svarsty.ti parengtus
klausimus informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas ili poseaZio pradZios.

I
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48. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. I posedZius gali bnti
kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai, {staigos remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.
Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai Tarybos nariq.

49. Nutarimai priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiq Tarybos nariq balsq dauguma. .leigu
balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsai
pasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriimtas. Nutarimai yra teisdti, jei nepriestarauja
teises aktams. Norminio pobfidZio nutarimai gali bfrti iforminami fstaigos direktoriaus isakymu.

50. Tarybos nario igaliojimai nutrilksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis atsistatydina
arba nesilanko Tarybos posedZiuose. Nutrfkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, nauj4 tarybos
nari deleguoja atitinkama fstaigos savivaldos institucija bendra tvarka likusiam esamos Tarybos
kadencij os laikotarpiui.

51. Tarybos nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiems
f staigos bendruomends nariams.

52. Taryba:
52.1. teikia si[lymus del {staigos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
52.2. pritaria {staigos strateginiam ir metiniam veiklos planams, vidaus ir darbo tvarkos

taisyklems, kitiems fstaigos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems fstaigos
direktoriaus;

52.3. teikia sillymus fstaigos direktoriui del Nuostatq pakeitimo, [staigos struktfiros
tobulinimo;

52.4. vertrna kiekvienais metais {staigos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos teises aktq nustatyta tvarka;

52.5. teikia sitlymus fstaigos direktoriui del [staigos veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si)
ir darbo s4lygq sudarymo, materialinio {staigos aprlpinimo ir le5q panaudojimo;

52.6. svarsto [staigos pedagogq, tevq (globejq, rfipintojq) savivaldos institucijq ar
bendruomenes hariq iniciatyvas ir teikia sillymus {staigos direktoriui;

52.7. deleguoja atstovus i darbo grupes ir komisijas teisds aktq nustatyta tvarka;
52.8. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar fstaigos direktoriaus teikiamais

klausimais.
53. Mokytojq taryba - nuolat veikianti fstaigos savivaldos institucija pedagogq prof-esiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro fstaigos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui.
visi {staigoje dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

54. Mokytojq tarybai vadovauja fstaigos direktorius. Sekretorius renkamas atviru balsavimu
mokytojq tarybos posedyje vieniems metams.

55. PosedZiai organizuojami ne rediau kaip kart4 per pusmeti. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq.

56. PosedZius Saukia mokl'tojq tarybos pirmininkas, kuris apie posedlio laikE ir svarstyti
parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dienas iki posedZio pradZios. I mokytojq
tarybos posedZius pagal poreikf gali buti kvieciami kitq savivaldos institucijq atstovai, fstaigos
remejai, socialiniai partneriai ar kiti asmenys.

57. Nutarimai priimami mokytojq tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.
Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Nutarimai yra teiseti, jei neprieStarauja
teises aktams. Norminio pobldZio nutarimai gali b[ti iforminami fstaigos direktoriaus isakymu.

58. Mokytojq taryba:
58.1. svarsto ugdymo programq igyvendinim4, optimalq ugdymo s4lygq sudarym4, ugdymo

turinio atnaujinim4, vaikq ugdymosi ir paZangos rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo bfdus;
58.2. teikia si[lymus del {staigos metinio veiklos plano igyvendinimo, vaikq pasiekimq ir

paZangos vertinimo, informacij os kaupimo ir panaudoj imo;
58.3. sprendZia vaikq sveikatos, socialines paramos, ugdymosi, poilsio, mitybos, saugos

klausimus;
58.4. deleguoja atstovus iTaryb4, mokyojq atestacijos komisij4;



58.5. priima nutarimus kitais, teises
klausimais.

aktq nustatytais ar fstaigos direktoriaus teikiamais.

59' fstaigoje veikia tevq (globejq, rupintojq) savivaldos institucijos - tevq aktyvai grupese irtevu tarvba.
60. Tevq aktyv4 sudaro 3-5 nafiai,

(globejq, r[pintojq) susirinkimo dauguma.
asmeniui neribojamas.

vieniems metams i5rinkti atviru balsavirnu grupds tevq
Tevq aktyvo nario kadencijq skaidius tam padiam

61' Tevq aktyvo nariai atviru balsavimu renka pirminink4, kuris Saukia posedZius ir apie jqlaik4, svarstyti parengtus klausimus informuoja aktyvo narius ne veliau kaip pries 3 dienas ikiposedZio pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du tieddaliai tevq aktyvonariq.
62' Nutarimai priimami tevq al<tyvo posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. .leigubalsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsaipasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriim-tas^. Nutarimai yrateiseti, jei neprie5taraujateises aktams.
63' Tevq aklyvo nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jisatsistatydinaubanesilanko tevq aktyvo posedZiuose. Nutrflkus tevq aftyvolario igaliojimams pirmalaiko' nauj4 aktyvo nari bendra tvarka t.nku grupes tevq (globejq, rdpiniojq; susirinkima, .ru*o t.uqaktyvo kadencij os laikotarpiui.
64' Tevq aktyvo nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus juos rinkusiamgrupes tevq (globejq, rDpintojq) susirinkimui.
65. Tevq aktyvas:
65'1' aptaria su grupes pedagogais vaikq lankomumo, elgesio, pasiekimq ir paZangumo,

saugumo' maitinimo, ugdymo proceso or ganizavimo kl ausimus ;
65'2. padeda organizuoti grupes vaikq renginius, i5vykas, kurti edukacines aplinkas;
65'3' dalyvaujatevq (globejq, rupintojq) diskusijose, grupds ar fstaigos renginiuose;
65 .4. organizuoja paramos {staigai teikima;
65'5' svarsto kitus grupes pedagogq, fsiaigos direktoriaus ar jo pavaduotojq teikiamusklausimus.
66' Tevq taryba yra auk5diausia tevq (globejq, rfrpintojq) savivaldos institucija. J4 sudarogrupiq tevq aktyvq atviru balsavimu vieniems metams aetegultl atstovai (po vien4 iS kiekvienosgrupes)' Tevq tarybos- nario kadencijq skaidius tam padiam asmeniui neribojamas.
67' Tevq tarybos nariai atviru balsavimu pirmame posedyje renka pirminink4, kuris saukiaposedZius ir apie jq laik4, svarstyti parengtus klaus-imus informuojalevq tawtos narius ne veliau kaippries 3 dienas iki posedZio pradZios. Posedis yra teisetas, jei jame duryuuuiu ne maZiau kaip dutreddaliai tevq tarybos nariq. 

J ---a'

68' Nutarimli qri.imami tevq tarybos posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jeigubalsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Jeigu pirmininkas posedyje nedalyvauja, o balsaipasiskirsto po lygiai, laikoma, kad nutarimas nepriinitur. Nuturi* ai yra teiseti, jei neprie5taraujateises aktams.
69' Tevq tarybos_ nario igaliojimai nutrtksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jisatsistatydina arba nesilanko tevq tarybos posedziuose. Nutrukus tevq tarybos nario igaliojimamspirma laiko, nauj4 tarybos narideleguoja atitinkamos grupds tevq aktyvas bendra tvarka esarnos tevtptarybos kadencij os laikotarpiui.
70' Tevrl tarybos nariai vien4 kart4 per metus pristato savo veiklos rezultatus tdvams(globej ams, rDpintoj ams) susirinkimq grupese metu.
71. Tevq taryba:
71' 1. teikia sillymus ugdymo proceso organizavimo ir ugdymo kokybes gerinimo klausimais;
71.2. analizuoja fstaigos leSq panaudojimo tikslingum4;
71.3. deleguoja atstovus i Taryb4;

" 7l'4. nagrineja tevq (globejq, rlpintojq) pra5ymus, skundus ir teikia si[lymus, sprendZiant
iSkilusias problemas;
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71.5. dalyvauja tevq (globejq, rlpintojq) diskusijose, lstaigos renginiuose;
71.6. svarsto kitus {staigos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojq teikiamus klausimus.
72. fstaigoje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JIJ DARBO APMOKEJIMAS, VEIKLOS

VERTINIMAS IR ATESTACIJA

73. Darbuotojai i darb4 {staigoje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatlta tvarka.

74. fstaigos direktoriui, jo pavaduotojams, kitiems |staigos darbuotojams uZ darb4 mokama
ir jq veikla vertinama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

75. [staigos pedagogai, Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
ISTAIGOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, F'INANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR ISTAIGOS VEIKLOS PRIEZIURA

76. [staiga valdo patikejimo teise perduot4 Klaipedos miesto savivaldybes turt4. naudoja ir
disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta
tvarka.

77. [staigos ld5os:
77.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Klaipedos miesto savivaldybes

biudZetui skirtos leSos ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto leSos, skirtos pagal patvirtintas
s4matas;

77.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
77.3. fondr4, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
77.4. kitos teisetu bldu igytos leSos.
78. fstaigos le5os ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama rupestingai, siekiant

uZtikrinti {staigos bendruomends interesq tenkinim4 ir maksimali4 naud4 bendruomenei. Turtas
tausojamas, ne5vaistomas ir racionaliai tvarkomas. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

79. [staiga buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.

80. fstaigos finansine veikla kontroliuojama teisds aktq nustatyta tvarka.
81. f staigos veiklos prieZiur4 atlieka Klaipedos miesto savivaldybes adrninistracija teises aktq

nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

82. fstaiga turi interneto svetaing, kurioje skelbiami
visuomenei apie {staigos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka.

83. fstaigos buveind keidiama, fstaigos filialai steigiami
miesto savivaldybes tarybos sprendimu.

84. fstaiga reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama ar vykdoma fstaigos vidaus
struktlros pertvarka teises aktq nustatyta tvarka.

vieSi prane5imai ir informacija

ir jq veikla nutraukiama Klaipedos
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85. [staigos Nuostatai keidiami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos, fstaigos direktoriaus
ar Tarybos iniciatyva. Nuostatq pakeitimus tvirtina Klaipedos miesto savivaldybes taryba.

Direktore

SUDERINTA
fstaigos tarybos posedZio
2020 m. vasario 20 d.
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V3-2)

a -#ar7{ Vida Martinkiene


