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KAUNO ,,SILO* PRADINES MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Sie nuostatai reglamentuoja Kauno ,,Silo" pradines mokyklos teisinE form4.

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas lgyvendinandi4 institucij4, buveinE. grupE ir

Lip4, pagrinding paskirri. mokymo kalb4 ir formas, vykdomas Sr'ietimo programas- 
"-eiklos 

teisinl

pagrind4, veiklos sriti ir rlsis, tiksl4, uZdavinius. funtriciias. mokl'mosi pasiekimus iteisinandiq

dokumentq iSdayima. teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4' darbuotojq

priemim4 | darb4. jq darbo apmokejimo tvark4 ir atcstacij4. tur1a. le3as, jq naudojimo tvarkq'

finansines veiklos kontrolg ir veiklos prieZiirr4, infonnacijos vie5o paskelbimo ir Visuomenes

informavimo, reorganizavimo. likyidavimo ir pertyarkymo tvark4.

2. Oficialusis ivietimo !staigos pavadinimas - Kauno,,Silo" pradine mokykla, trumpasis

pavadinimas - ,,Silo" pradine mokykla (toliau * mokykla), juridinio asmens kodas 191 8291 50'

3. Mokykla isteigra Kauno miesto valdybos 1993 m. balandZio 13 d. potvarkiu

Nr. 435-v, reorganizavus Panemunes pradinq mokykl4'

4. Mokyklos teisine fonna - biudZetine istaiga'

5. Mokyklos priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes mokykla'

6. Mokyklos savinilke Kauno miesto savivaldybe (toliau savininkas),

Laisves al. g6, LT-44251 Kaunas, kodas 111106319. Mokyklos savininko teises ir pareigas

ig,v'endinanti institucija - Kauno miesto savivaldybds taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos

Respublikos biudZetiniq f staigq istatymas.

7. Mokyklos buveine - Kari[nq pl. 3' LT-45432 Kaunas'

8. Mokyklos grupe - bendrojo ugdyrno mokykla'

9. Mokyklos tipas - pradine mokykla'

10. pagrindine rnokyklos paskir-tis - pradines mokyklos tipo pradine mokykla, mokymo

kalba - lietuviq, mokymosi fotmos - gtupinio ir (ar) pavienio mokymosi:

10.1. Grupinio mokymosi fbrma igyvendinama kasdieniu mokymo proceso

organizavimo budu.



2

10.2. Pavienio mokymosi forma igyvendinama individualiu ir savaranki5ku mokymo

proceso organizavimo b0dais.

11. Mokykla vykdo pradinio ugdymo program4. Mokiniams i5duodami mokymosi

pasiekimus iteisinantys dokumentai :

1 1. 1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;

1 1.2. pradinio i5silavinimo paZymejimas;

1 1.3. pradinio ugdymo pasiekimtl 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 ir mokslo ministerijos teises

aktais, Kauno miesto savivaldybes institueijq teises aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II SI(YRIUS

MOICYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, F'UNKCIJOS,

MOr(yMOSr PASTEKTMUS ITErSrNANdrrT DOKUMENTU ISDAVIMAS

14. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos rti5ys (pagal Ekonomines veiklos r[Siq

klasifikatoriq, patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. fsakymu Nr. DI-226 ,,Del Ekonomines veiklos r[Siq

klasifi katoriaus patvirtinimo") :

14.1. pagrindines Svietimo veiklos ru5ys:

14.1.2. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

14.2. kitos Svietimo veiklos rt5ys:

14.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

14.2.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;

14.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

142.4.Svietimui btdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

14.3. kitos ne Svietimo veiklos ru3ys:

14.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

14.3.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.

15. Mokykloje gali bUti teikiamos mokamos paslaugos, kuriq fkainiai nustatomi pagal

galioj andius Lietuvos Respublikos teises aktus.

16. Mokyklos tikslas - i5ugdyti sveik4, aktyvq, kurj'bing4, laisv4 ir atsaking4,

elementaraus ra5tingumo ir socialiniq, paZintiniq, informaciniq, veiklos gebejimq, etnokultfrinio
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pa\,eldo ir bendrqjq vertybiq pamatus igryusi r,aik4, pasirengusi toliau sekmingai mokytis pagal

pagrindinio ugdymo programas.

17. Mokyklos uZdaviniai igp'endinant pradinio ugdymo program4:

17.1 . sukurti sr,eikE ir saugi4 psichologing ir fizing aplink4" b[tinq mokiniq klrybinems,

emocinems ir intelektualinems galioms skleistis;

17.2. teikti mokiniams kokybiSk4 pradini iSsilavinim4:

17.3. padeti iSsiugdyti gebejimus, reikalingus kaupti Zinias ir patir-ti, atrasti ir kelti idejas,

numatyti ir igl,vendinti sumanymus;

11.4. padeti i5siugdyti asmens kompetencijoms bltinus igfidZius, gebejimus ir

vertybines nuostatas;

17 .5. sudaryti ugdymo s4lygas, palankias kompetencijoms pletoti, humaniSkai.

demokratiSkai, brandZiai. tautines ir bendr4sias vertybes pripaZistandiai asmenybei ugdlti;

17.6. taikyti ugdandi4, skatinandi4. psichofizines vaiko galias tausojaniiE vertinimo

sistem4;

17.7. organizuoti nefbrmalqii Svietim4, puoselejantf ir pletojantf etnokultlros ir kitus

vaiko bendruosius ir specialiuosius gebejimus;

17,8. teikti r,aikui butinq pedagoginq, psichologinE. informacing, specialiqi4 ir kt.

pagalb4;

17.9. ugdymo proces4 grfsti pedagogo asmenybe ir.io pasauleZiDros. doror-ines ir

profesines kompetencijos nuolatinio augimo nuostata;

17.10. skatinti ir puoseleti mokyklos ir Seimos bendravimq ir bendradarbiavim4.

18. Mokykla atlieka Sias funkcijas:

18.1. formuoja ugdymo turini ir organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro patvirlintas bendrqsias ugdymo programas, bendrojo ugdymo mokyklq

bendruosius arba nustatyta tvarka suderintus individualius ugdymo planus. uZtikrina ugdymo planq

f gyvendinim4;

18.2. konkretina ir individualizuoja formaliojo Svietimo programas skirtingq gebejimq

mokiniams;

18.3. inicijuoja Svietimo programrl pasirenkamuq daliq variantus;

18.4. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq saviraiSkos

poreikius tenkinandius programq modulius;

1 8.5. rengia nefonnaliojo Svietimo programas;

18.6. pasirenka programq turinio perteikimo bldus;

18.7. informuoja mokinius ir jq tevus (globejus, rflpintoius) teises aktq nurodytais

klausimais;
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18.8. r,erlina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia speciali4j4 pedagoginE

.: specialiql4 pagalb4 specialiqjq poreikiq mokiniams, organizuoja specialiqjq poreikiq mokiniq

lntegruot4 mokym4;

18.9. sudaro s4lygas mokiniams mokyis nailIuose ir savaranki5kai,

18.10. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas:

18.11. vykdo rrlkymo, alkoholio vafiojirno ir narkomanijos. smurto ir patydiq

prevencij4;

18,12. vykdo privalomo mokymosi kontrolE;

1 8.13, inicijuoja param4 socialiai remtinq Seimq mokiniams;

18.14. organizuoja etninds kultlros ugdym4;

I 8. 1 5. mokyklos valdym4 grindZia demokratiniais principais:

1g.16. sudaro s4lygas mokiniams ugdytis pilietiSkumo nuostatas dalyr'aujan1

savivaldoje, skatina mokiniq organizaciiq veikl4:

18.17. pletoja dalyvavim4 projektuose. r',vkdo reikiamus tyrimus;

18.18. kuria mokykloje moderni4 informavimo sistem4;

1 g.19. kuria mokyklE kaip vietos bendruomenes kultlros Zidini;

1g.20. priZi[ri mokykloje veikiandi4 stacionari4 ir virtuali4 muziejinE ekspozicij4, kuri

nuolat atnaujinama, turtinama;

18.21. vykdo mokyklos veiklos kokybes f sivertinim4;

lg.ZZ, nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatvtus isipareigojirnus rnokltojai'

mokyklos valdymo ir pedagogines-psichologines pagalbos funkciias vvkdanlys darbuotojai' kiti

administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir mokyklos parlneriai;

lg.23.teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZifros priemones. steigia

mokyklos vaiko geroves komisij4, kuri organizuoja ir koordinuoja prevencini darbq, svietimo

pagalbos teikim4. saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kurim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove

susijusias funkcijas;

18.24. atlieka kitas teises aktuose ir Siuose nuostatuose nustatytas funkcijas.

19. Mokyklos mokiniams mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami

Lietuvos Respublikos Svietimo fstatymo ir Svietirro ir mokslo rninistro nustaty'ta tvarka'

III SI(YRIUS

MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

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

funkcijas, turi teisg:
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20.1 . sudary'ti n-rokyrno rr kjtas sutartis:

20.2. istatymq nustatl,ta tvarka jungtis i asociacijas ir dal,vvautijq veikloje:

20.3. parinkti mokl'mo tnetodus ir mokymosi bldus;

20.4. Kauno miesto savir.ald-vbes tarybos sprendimu vykdy'ti nefonnaliojo ugdyrno

programas;

20.5. Svietimo ir mokslo ministerijos nustaty,ta tvarka dalywauti Salies ir tarptautiniuose

Svietirno proj ektuose;

20.6. teikti investicijq projektq paraiSkas Europos SEiungos finansinei paramai gauti;

20,7 . gauti param4 I-ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatyrno nustatl'ta tvarkal

20.8. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis.

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

funkcijas, privalo:

21.1. u/tikrinti sveik4, saugi4. u2kertandiq keliE srnurto. prievartos aprai5koms ir

Zalingiems iprodiams aplink4:

21.2, teikti geros kokybes Svietim4;

21.3. vykdyti patvirtintas ugdymo, mokyno, Svietimo programas;

21.4. palaikyti ry5ius su vietos bendruomene;

21.5. sudar,vti mokymo sutafiis ir vykdyti sutafius isipareigojimus;

21.6. sudary.ti palankias veiklos s4lygas mokykloje veikiandioms mokiniu

organizacijoms;

21.7. uLttkrinti mokyklos vaiko gerovds komisijos veikl4 igyvendinant teises aktq

nustatytus reikalavimus.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22 . Mokykl o s veiklo s or gartizav imo tei sini s p agrind as :

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

tarybaiir Kauno miesto savivaldybds vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui;

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

mokyklos tarybai;

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

mokyklos tarybair Kauno miesto savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
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23, Mokyklai vadovauja drrektorius, kuris konkurso br"rdu pareigoms skiriamas ir i5 jq

, .3tlziamas teises aktq nustat)'ta n'arka. Konkursas mokyklos direktoriaus pareigoms

:,ranizuo.;amas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Drrektorius 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. nustaty'ta tvarka skiria ir atleidZia mokyojus. kitus ugdymo procese dalyvaujandius

arsmenis ir aptarnaujantf personal4, tvirtina jq pareigybiq apraSvmus;

24.3. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq blklE;

24.4. tvitina mokyklos vidaus struktlr4;

24.5. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis. tvirtina

darbuotojq pareigybiq s4ra5E, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus. priirna

darbuotojus idarb4 ir atleidZia i5 jo, juos skatina ir skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.6. prlima mokinius savininko nustaty,ta tvarka;

24.7. sudaro mokymo sutartis,

24.8. vadovaudamasis teises aktais. rnokyklos dokumentuose nustato mokiniq teises.

pareigas ir atsakomybg;

24.9. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

24.10. sudaro mokiniarns ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas rnok,l,nosi

ir darbo s4lygas visais su mokvmusi ir darbu susijusiais aspektais:

24.11. planuoja mokyklos veikl4 ir veftina materialiniq ir intelektiniq i5teklir+

naudojim4;

2 4 . 1 2. leidiia i sak.vmus, kontroliuoj a, kaip j i e vykdorni ;

24.13. sudaro darbo grupes ir komisijas;

24.14. sudaro sutafiis mokyklos funkcijoms atlikti;

24.15. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir tvarkym4;

24.16. valdo ir naudoja rnokyklos turt4 ir leSas;

24.17. r[pinasi intelektiniais, materialiniais. finansiniais, informaciniais iStekliais.

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.18. sudaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti, kelti kvalifikacrj4;

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

jq metodinei veiklai;

24.20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq veikl4, bendradarbiauia su mokiniq

levais (globejais, rlpintojais), pagalb4 mokiniui, mokyojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis,
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: . -:iiremis policijos. socialinir-r paslaugr;. sr,eikalos f staigomis" vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir
, .. ::'ris institucijomis, dirbandiomis vaiko teisir_1 apsaugos srityje;

21.21. sudaro mokyklos vaiko geroves komisij4 ir tvirtina jos darbo reglament4:

24.22. uZtikrina ir priZi[ri vaiko minimalios prieZilros priemoniq vykdym4 mokykloje;

24.23. atstovauja rnokyklai kitose institucijose;

24.24. organizuoja rnokyklos buhalterinE apskaitq;

24.25. priZilri finansq kontrolq mokykloje ir tvirtina finansq kontroles taisykles;

24.26. atlieka kitas funkcijas. nustatl.tas l-ietuvos Respublikos Svietimo fstatyme,

kituose fstatymuose. mokyklos nuostatuose, pareigybes apra5yme ir kituose teises aktuose,

25. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si mokykloje, demokratini mokyklos valdymg, bendruomends nariq informavim4, tinkam4

funkcijq atlikim4, nustatytq mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4. mokyklos veiklos rezultatus,

ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiflros priemoniq igyvendinint4. buhalterines apskaitos

organizavim4, teisingos, tikslios. i5samios informacijos apie Dkinius ivykius ir Okines operacijas

teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui uZtikrinim4, racionalq ir taupq le5q ir turto

naudojim4, veiksming4 mokyklos vidaus kontroles sistemos sukurim4. jos veikimE ir tobulinim4,

savininko sprendimq igyvendinimE, Lietuvos Respublikos Svietimo istatvmo 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 susiblrusi rnok-vtojq grupe.

28. Metodines grupds veikl4 reglamentuoja jos nuostatai, kuriuos tvirtina mokyklos

direktorius.

V SKYRIUS

MOI(YKLOS SAVIVALDA

29. Mokyklos bendruomend savivald4 organizuoja, kuria jos formas ir institucijas

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

programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

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

klasiq tevq komitetai.

31. Mokyklos taryba yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti

mokiniams, mokytojams, tdvams (globejams, rlpintojams) ir telkianti tevq (globejq, rfipintojq),
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- :'";plLl ir kitq mokyklos bendruonienes nariq atstor,us svarbiausie,rs ,-rokyklos veiklos sridiu...i.tsimanls aptafii, kolegialiai nagrineti ir sprEsti.

32' Mokyklos tarl'ba savo veikl4 grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
-R"-spublikos Sr'ietimo ir kitais istatrrnais. Jungtiniq rautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos
Respublikos v1'riausybes nutarimais. Sr'ietirno ir n.rokslo ministro isakymais, sa'ininko teises akrais
lr mokyklos nuostatais.

33' Mokyklos taryba 
'adovaujasi hurnaniSkurno, demokratiskurno, viesumo,

racionalumo ir tgstinumo principais,

34' Mokyklos tarybos priimti nutarimai. nepriestaraujantys rnokyklos veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, yra privalomi visai mokyklos be,druomenei.

35' Mokyklos direktorius ir jo pavaduotojai negali brrti mokyklos tarybos nariais.
36' Mokyklos direktorius gali teikti i5 naujo svarsty.ti fuos mokyklos tarybos nutarimus.

kuri e pri estarauj a mokyklo s veikl? re gr amentuoi anti ems dok umentams.

37' Savininkui ar svietimo prieziur4 r,r'kdandioms institucijoms nustadius, kad mokyklos
tarybos priimti sprendimai priestarauja 

f statymams ir kitiems teises aktams, si[loma mokyklos tarybai
juos svarsty'ti i5 naujo' Mokyklos tarybai atsisakius. gindas sprendziamas istatymq numatyta tvarka.

38. Mokyklos tarybos nuostatus tvirlina rnokyklos taryba.
39. Mokykros tarybos nuostatai gali buti keidiami ar papildomi

nutarimu paprasta balsq dauguma. Inicijuoti mokyklos tarybos nuostatq pakeitim4
39.1. mokyklos tarybos nariq dauguma;

39.2. mokyklos direktorius;

39.3. savininkas.

40' Mokyklos taryb4 sudaro nelyginis asmenll skaidius (9 nariai): i rnokyklos taryb4
lygiornis dalimis (po 3) renkami asmenys, atstovaujantys mok5,,tojams, tevams (globe.iams.
rfipintoj ams) ir kitienis darbuotojarns.

4l ' Mokytojus I mokyklos taryb4 atviru balsavimu renka mokytojq taryba.
42' Tevai (globejai, r[pinto.iai) i rnokyklos taryb4 isrenkami dyiem etapais: pirmame

etape klasiq tevq susirinkimo metu iSrenkama po vien4 kandidat4. antrame etape visuotinio
strsirinkimo metu is pasiDll'tq kandidatq atviru balsavimu isrenkami trys atstovai f mokyklos tar),b4.

43' Kitq mokyklos darbuotojq atstovai I mokyklos tarl,bq isrenkami atviru balsavimu
lisuotiniame darbuotojq susirinkime.

44. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams.

45' Mokyklos tarl'bai vador.'auja pirmininkas. Pinninink4 is tarybos naritl renka ir
atsaukia mokyklos tarybos nariai slaptu balsavirnu pirmojo posedzio metu.

mokyklos tarybos

gali:
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46' Mokyklos taTbos nari gali atsaukti ji iSrinkusi institucija. I atsaukto nario vieta
. :i:rkamas naujaS narys.

47' Mokyklos tarl'bos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumenttl tvarkymo:;isrtles tvarko mokyklos tarybos sekretorius, isrenkarnas is ,rokykros tarybos nariq atviru
baisavimu balsq dauguma pirmojo posedZio metu.

48. Mokyklos tarybos posedis yra teisetas, jei jame
priimami posedl,je dalyvaujandiqiq balsq dauguma.

49' Mokyklos tarybos posedi Saukia pirmininkas savo iniciatyva arba rnokyklos tarybos
nutarimu' Mokyklos tarybos posedi gali inicrjuoti rnokyklos 

'adovai 
(clirektorius, direktoriaus

pavaduotojai ugdianui).

50' Mokyklos tarybos posedziai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus.
5l' I mokyklos tarvbos poseclzius gali buti kviediami kitq mokyklos sa'i'aldos

institucijq atstovai, mokyklq vadovai. mokyojai. ugdytiniq tevai (globejai, rlpintojai) ir kiti asmenys.
52. Mokyklos taryba atlieka Sias funkcrjas:

52'1' nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo ir
mokymo organizavimo tvark4;

52.2. pritaia mokykros metiniam veikros pranui, strateginiam pranui,
tvarkos taisykldms, ugdymo planui, mokytojq tarybos nuostatams;

52'3' inicijuoja mokyklos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavim4. telkia
mokyklos bendruomeng rnokyklos uzdaviniams sprgsli, ugdo ir pleroja rnokyklos kult[r4;

52'4' vettina rnokyklos vadovq veikl4. pareiksdarna nuomong apie vado't1 ketinirnus
atestuotis;

52.5. renka mokykros tarybos narius i mokytoiq atestavimo komisii4;
52'6' teikia siulymq del rnokyklos darbo tobulinimo, saugiq darbo, mokiniq ugdymo ir

globos s4i'Ygtl sudarymo, talkina fonnuojant mokyklos materialinius ir intelektinius isteklius;
52'7 ' teikia siulyrnq del nebiudZetiniq lesq kaupimo, paskirstymo ir panauclojirno;
52'8' skatina demokratiniq santykiq formavim4si mokykloje, inicijuoja mokyklos,

Seirnos ir Visuomenes bendradarbiavim4, analizuojabendradarbiavirno galimybes ir patirtf , inicij uoja
naujas jo formas. teikia siUlymq rnokyklos vadovams;

52'9' sprendZia kitus klausimus, kurie nepriskiriami kitq mokyklos savivaldos institucijq
ar rnokyklos vadovq kompetencijai.

53' Mokyklos tarybos nariai privalo dalyvauti rnokyklos larybos posedziuose.
54' Mokyklos tarybos nariai turi teisE gauti visE informacij4 apie mokyklos 

'eikl4.55' Mokyklos taryba gali sustabdyti kitq mokyklos savivaldos instituciiq sprendimq
igYvendinim4, kol.iq teisingum4 ir teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos.

dalyvauja 2/3 nafi4. Nutarimai

mokyklos darbo
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56' Mokykios taryba lt2 sa'o 
'eiklq arsiskaito kart4 per metus, skelbdama informacijE

ri. iruontends nariams mokykl os el ektroniniame dienyne.
57. Mokyklos tarybos atsiskaity.mo formq nustato pati mokyklos taryba.
58. Mokyklos rart.ba paleidZiarna. jeigu:
58.1. reikala$a 2 3 rnokl.klos rar).bos nariq;
58'2' itris posedzius i5 eires nesusirenk a2/3 josnariq;
58.3. mokykla likviduojama.

59' Mokytojq taryba yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija rnokyrojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausirnams sprgsti.

60' Mokytojq taryba savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstituciia, Lietuvos
Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietu'os
Respublikos vyriausybes nutarimais. Lietuvos Respublikos svietirno ir mokslo ministro ,onniniais
aktais, mokyklos nuostatais, mokytojq tarybos nuostatais.

61. Mokytoiq tar1,[u vado'aujasi humaniskumo.
racionalumo principais.

demokrati5kumo, vie5umo,

direktorius.

62. Mokytojq tarybos nuostatus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos

63. Mokytojq tarybos nuostatq pakeitimq gali inicijuoti:
63.1. mokl,tojq tarybos nariq dauguma;

63.2. mokyklos direktorius;

63.3. savininkas.

64' Mokytojq tarybq sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdynui,visi mokykloje dirbantys moklojai, psichologas, socialinis pedagogas, logopedas, specialusis
pedagogas' bibliotekos'edejas" kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmen_vs.

65' Mokytojq tarvbai vaclovauja mokyklos direktorius. jei jo nera. - rnokyklos
direktoriaus pavaduotojas ugclyr-rui. Mokytojq tarybos sudeti mokyklos direktorius tviftina savo
isakymu kiekvienais rnokslo metais.

66' Mokytojq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokurnentq tvarkymo
taisl'kles tvarko rnokytojq larybos sekretorius, isrinktas atviru balsavimu balsq dauguma.

67' Mokytojq tarybos posedziai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maziau kaipI -l mokltoiq tarybos nariq' Nutari,rai priirnami posedy,je dary'aujandiqlq balsq dauguma. Jei balsai
pasiskirsto po lygiai, sprendZiamasis balsas priklauso mokyojq tarybos pirnrininkui.

68' Mok.vtojq tarybos posedziai saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus,
69' I mokytojq tarybos posedzius gali blti kviediami kitq mokyklos savivaldos

',stitucriQ atstorzai. kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisg.
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70. Nzlokytojq tar1,-ba :

70.l. inicijuoja rnokyklos kartos procesus;

70.2- formuluoja ir koreguo-ja r-eikros tiksrus ir uzdavinius:
70.3. dalyvauja planuolant rlokvklos veikla;
70.4. svarsto mok'mo programq ig1.r,endinim4, ugdymo ir mokymo rezuharus;
70'5' aptaria skirtingq gebeJimq rnokiniq ugdymo organizavimo principus, jq ugdyrno ir

mokymo pro gramas, metoclus;

7 0.6. anarizuoj a mokiniq mokyrnosi kr.vi us. nepaZangumo prieZastis ;

70'7 ' aptaria Sr'ietimo reformos igyvendinimo ir pedagogines veiklos tobulinimo b[dus.
mokytoiq pedagogines ir dalykines kompete,cijos ugdymo garimybes;

70'8' priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo
ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais teises aktais;

70'9' priima sprendimus del mokiniq kerimo i aukstes,E klasg;
70' 10' atviru balsavirnu renka metodines grupes pinninink4" atstovus i mokyklos tary,b4,

mokyklos mokl"tojq ir pagalbos mokiniui specialistq (i5skyrus psichologus) atestavimo kornisif 4;
70.r1. anarizuoja, kaip mokykla vykdo veiklos planus ir ugdyno programas;
70'12' svarsto ir pagal kompetencij4 priima sprendimus del mokyklos ugdymo planu.
71. Mokytojq tarybos teises:

7l ' 1' gauti i5 rnokyklos direktoriaus vis4 informacij4 apie mokyklos veikl4:
77'2' deleguoti atstovus dalyvauti kitq mokyklos savivaldos institucijtl veiklo;e,
72' lv{okytojtl taryba nutraukia veikr4, likvidaws mokykr4.
73' Mokyklos mokinir4 savivaldos institucijos demokratiniais

kuriamos atsiZvelgiant i mokiniq poreikius, mokyklos veiklos tradicijas.
74' Klasese renkami klasiq seni[nai. .Iie renkami mokslo melams klases

susirinkirne atviru balsavimu.
mokiniq

75. Mokykloje yra klasiq mokiniq tevq komitetai, kurie
vadovu, mokytoj ais, kitomis mokyklos savivardos institucijomis.

76' Mokykroje gali veikti ir kitos savivaldos institucijos.
77' Mokyklos mokiniq tevLl (globejq, r[pintojrl) atstovq visuotinis susirinkimas renka

savo atstovus i rnokyklos savivaldos institucijas, inicijuoja ir koordinuoja te,q ftak4 organizuojant
ugdvmq ir sudarant ugdymo s4lygas mokykl<rje.

rinkimq principais

bendradarbiauja su klases



VI SKYRIUS
DARBUOTO.IL] PRIEN{I}IAS I D.TRB,l, J(T DARBO APMOKE.IIMO TVARKA IR

.{TESTACIJA

78' Darbuotojai priimanri i darb4 ir atleidziami is darbo vadovau.jantis Lietu'osR'espublikos darbo kodeksu, Lietur os Respublikos svietimo istatymu. Lietuvos Respubrikos\'1'riausybes nutarimais ir kitais teises aktais. reglamentuojandiais darbo santykius. Direktoriauspa'aduotojus' mokyto'ius" kitus pedagoginitrs ir nepedagogi,ius darbuotojus priima i darb4 ir atteid,i.iai5 jo rnokyklos direktorius.

79. Darbuotojq darbo uZmokestis
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes

istatymu ir kitais teises aktais.

skaidiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

80' Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdyrnui ir mokytojai atestuojamiir tobulina kvalifikacij4 Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respubrikos vyriausybes nutarimq,Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro isakymq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, tr'INANSINES VEIKLOS

KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

81' Mokykla patikejimo teise valdo, naudoja savininko perduot4 ir mokyklos ig1t4 turt4ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir savininko nustatyta tvarka.
82' Mokyklos lesas sudaro valstybes biudZeto specialiq tiksliniq dotacijq savininkobiudZetui skirtos lesos, savininko biudZeto asignavimai, remeiq ir kitos resos.
83. Mokinio krepserio lesos naudojamos teises aktq nustat ytatvarka.
84' Mokykla savarankiSkai spren diia,kaipnaudoti remejq ir kitas teisetai gautas l6sas,kai tai nepriestarauja istatymams, kitiems teises aktams ir savininko nustatytai tvarkai.
g5' Mokykla savarankiskai r,ykdo finansing, fiking veikrE.
86' Mokyklos buhaltering apskai tq centralizuotai tvarko ir finansines operacijas vykdosavininko isteigtas juridinis asmuo.

87' Mokyklos finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikosleises aktais' Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles
igaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos valstybini audit4 atlieka vali;tybes kontrole. Mokyklosveiklos ir isores finansini auditq atlieka Kauno miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes



&--r:--:3s t audito tamyba). Mokyklos vidaus auCitas atliekamas vadovaujaniis Lietuvos Respublikos

' --= ;oniroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

.88. Mokyklos veiklos prieZi[r4 atlieka savininkas.

VfiI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS TIUGSTATOS

89. Mokyklos nuostalus, suderintus su mokyklos taryba, tvirtina Kauno miesto

-.ar ival dybes r.aryba,

90. Mokyklos nuostatr-i keitim4 ar papildym4 inicijuoja savininkas, mokyklos

direktorius ar mokyklos taryba.

91. Mokykia turi interneto svetainq (www.silas.kaunas.1m.1t), atitinkandiq teises aktq

nustatyh:s reikalavimus.

92. Mokykla reikalingus viesai paskelbti praneiimus ir informacrj4 apie savo veik14

skelbia interneto svetainej e.

93 Mokykl4 reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko savininkas, vadovaudamasis

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

aktais.

94. Apie mokyklos reorganizavim4, likvidavim4 ar pertvarkym4, mokykios grupes ar

tipo pakeitim4 praneiama kiekvienam mokyklos mokiniui Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme

nustatyta tvarka ir tenninais.

r-1ta GaidieneKauno ,,Si1o" pradines n-rokyklos


