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VILNIAUS,,ATGAJOS( SPECIALIOSIOS M0KYKLoS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus ,,Atgajos" specialiosios mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) nurodo Vilniaus
,,Atgajos" specialiosios mokyklos (toliau - Mokykla) teising fo*4, priklausomybg, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tip4, pagrinding
paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius,
funkcijas, apra5o mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimq, teises ir pareigas, veiklos
organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jr4 darbo apmokejimo tvark4,
kvalifikacijos kelim4 ir atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, veiklos
pri eZi iir4, reorganizavimo, I i kvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas - Vilniaus ,,Atgajos" specialioji mokykla, trumpasis
pavadinimas - ,,Atgajos" mokykla. Mokykla iregistruota juridiniq asmenq registre, kodas
190981 194.

3. Mokyklos veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo,
kult[ros ir sporto departamento Svietimo skyrius.

4. [steigimo data - 1958 m. birZelio ld. Lietuvos TSR Svietimo ministro 1957 m. gruodZio 6 d.
isakymu Nr.l960 isteigta Vilniaus 2-oji pagalbine mokykla.

5. Teisine forma - biudZetine istaiga.
6. Priklausomybe - savivaldybes mokykla.
7. Savininkas - Vilniaus savivaldybe. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija -

Vilniaus miesto savivaldybes Taryba (toliau - Taryba), identifikavirno kodas -188710061, adrlsas
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

8. Taryba sprendZia visus Lietuvos Respublikos BiudZetiniq [staigq istatyme ir kituose
istatymuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Mokyklos buveine - Vir5uli5kiq g. 103, LT-05 I 15, Vilnius.
l0.Grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
1 l.Tipas - pagrindine mokykla.
12. Pagrindine paskirtis - Pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, intelekto sutrikim4

turintiems mokiniams.
13. Kitos paskirtys - Pagrindines mokyklos tipo specialioji mokykla, ivairiapusiq raidos

sutrikimq turintiems mokiniams.
14. Mokymo kalbos * lietuviq, rusq.
15. Mokymo formos - grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu) ir pavienio

(individualiu mokymo proceso organizavimo biidu) mokymo.
16. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turi herbini antspaud4 su Mokyklos pavadinimu,

s4skait4(as) Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, gali tureti savo atributik4. Savo veikl4
grindZia Lietlrvos Respublikos Konstitucija ir kt. istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto iavivaldybes tarybos
sprendimais, administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.
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Ir. MOKYKLOS vEIKLos sRrrys IR RoSys, TIKSLAS, uZoavtNIAI, FUNKCTJos,
MoKyMosI rASIEKIMUS ITEISTNANdTq DoKUMENTq rSuavrMAS

17. Pagrindine Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas-85.
18. Pagrindines Svietimo veiklos r[Sys:
18.1. prieSmokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.10;
I 8.2. pradinis ugdymas, kodas-85. I 0;
I 8.3. pagrindinis ugdymas, kodas-85.3 l. 10.
19. Kitos Svietimo veiklos sritys:
19.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas-85.21;
19.5. kitas niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas-85.59;
19.3. Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas-85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos rfiSys:
20.1. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas-88.91;
20.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas-68.20;
20.3. kita Zmoniq sveikatos prieZi[ros veikla, kodas-86.90 ;
20.4.kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla, kodas-

88.99;
21. Mokyklos veiklos tikslas - sudaryti tinkamas s4lygas mokiniams pletoti dvasines,

intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti k[rybing4, atsaking4 Lietuvos Respublikos pilieti, igtjusi
kompetencijq, butinq sekmingai socialinei integracijai ir mokymuisi vis4 gyvenim4.

22. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
22.1. teikti kokybi5k4 prie5mokyklini, pradini, pagrindini ir socialiniq ig[dZiq ugdym4 pagal

individual izuotas bendr4sias programas;
22.2. Ladinti ir puoseleti kiekvieno vaiko individualias galias, k0rybiSkum4, ugdyti mokiniq

pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyvum4, savaranki5kum4, nusiteikim4 imtis atsakomybes kuriant
savo gyvenim4, nuostat4 ir gebejim4 mokytis vis4 gyvenimq;

22.3 . tenkinti special iuosius ugdymosi, saviu gdo s poreiki us ;

22.4 teikti mokiniams specialiqj4 pedagoging, psichologing, socialing pagalb4, neformalqji
ugdym4;

22.5. uLtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4;
23. Vykdydama jai pavestus uZdavinius Mokykla:
23.1. vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro tvirtinamu ikimokyklinio ugdymo programq

kriterijq apraSu, bendrosiomis programomis, bendraisiais pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
planais ir atsiZvelgdama i vietos ir Mokyklos bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir
interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

23 .2. rengia ne formal ioj o Svietimo programas ;

23.3. igyvendina prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio individualizuoto ugdymo, neformaliojo
Svietimo programas, socialiniq igudZiq programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus,
uZtikrina geros kokybes Svietim4;

23.4. i5duoda mokymosi pagal pradinio individualizuoto ugdymo, pagrindinio individualizuoto
ugdymo ir socialiniq igiidZiq ugdymo programas pasiekimus iteisinandius dokumentus teises aktq
nustatlrta tvarka;

23.5. sudaro palankias s4lygas pletoti socializacines s4veikas bendruomeneje, skatinandias
neigaliqjq asmenLl dorovinf, tautini, pilietini s4moningumq, patriotizm4, puoselejandias kultiiring ir
socialing brand4, padedandias tenkinti kiekvieno asmens saviugdos ir savirai5kos poreikius;

23.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoginq, speciali4j4 pedagoging, speciali4jq
pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prieZiiir4, profesini orientavim4 bei minimalios prieZi[ros
priemones;
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23.7. organizuoja tevq (globejq, r[pintojq) pageidavimu jq atlyginamas papildomas paslaugas
(klubus, b[relius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

23.8. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij41'23.9. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq
reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi ir darbo aplink4;

23.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams, Mokyklos funkcijoms igyvendinti reikiam4
materialinE bazg;

23.11. organizuoja mokiniq maitinim4 ir veZiojim4 i Mokykl4 ir i5 jos i namus;
23.12. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos vykdom4 veikl4;
23.13. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatSrtas funkcijas.

III. MOI(YKLOS, JOS BENDRUOMEhI-ES NARIU TEISES IR PAREIGOS

24. Mokykla,
turi teisg:

24.1. parinkli mokymo metodus ir mokymosi veiklos bndus;
24.2.k.rti naujus mokymo ir mok5rmosi modelius, uZtikrinandius kokybi5kq i5silavinim4;
24.3.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. igyvendinti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
24.5. gauti param4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
24.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos istatymq ir teises aktq suteiktomis teisemis.
25. Mokykla privalo uZtikrinti kokybi5k4 Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei, sudaryti

mokiniams higienos nornas atitinkandias ugdymosi sqlygas.
26. Mokyklos pareiga yra uZtikrinti jai pavestq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, priskirtq

tunkcijq kokybi5k4 atlikim4.
27. Mokinys turi teisg:
27.1- nemokamai gauti informacij4 apie veikiandias mokyklas, Svietimo programas, mokymosi

formas;
27 .2. pagal savo gebej imus ir poreikius mokytis mokykloj e;

27.3. gauti geros kokybes Svietimq;
27.4. i psichologing, specialiqi4 pedagoging, speciali4j4, socialing pedagoging pagalb4, profesini

orientavim4 ir Svietimo informacing pagalb4, informacij4 apie savo pasiekimq vertinim4 ir kitq su

mokymusi susij usi4 informacijq;
27.5. mokfiis savitarpio pagarba gr[stoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkandius mokymosi kr0vi ir aplink4;
27.6. i ne5ali5k4 mokymosi pasiekimq ivertinim4;
27.7. istatymq nustatyta tvarka ginti savo teises;

27.8. naudotis kitomis Svietimo ir kitq istatymq nustatytomis teisemis.
28. Mokinys privalo:
28.1. sudarius mokymo(si) sutarti, laikytis visq jos s4lyglt, mokyklos vidaus tvark4 nustatandiq

dokumentq reikalavimq;
28.2. lankyti mokykl4, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio norrnq, gerbti mokytojus ir

kitus mokyklos bendruomenes bei visuomenes narius, nepaZeisti jq teisiq ir teisetq interesq.
29.Tbvai (globejai, rfipintojai) turi teisg:
29.1. nemokamai gauti informacij4 apie veikiandias mokyklas, Svietimo programas, mokymo

formas;
29.2. dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programQ, fo*4, mokykl4 ar kit4

Svietimo teikej4;
29.3. gauti informacij4 apie vaiko b[k19, ugdymo(si) poreikius, pa1ang4, mokyklos lankym4 ir

elgesi;
29.4. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
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29'5' dalyvauti ivertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti issami4 informacij4apie ivertinimo rezultatus;
29.6. reikalauti, kad vaikui butq teikiamas geros kokybes ugdymas;
29.7. naudotis kitomis lstatymq nustatytomis teisemis.
30. Tevai (globejai, r[pintojai) privalo:
30'l' sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo s4lygas, gerbti vaiko asmenybg, apsaugoti jinuo smurto, prievartos ir iSnaudojimo, uztikrinii, kad vaikas[iku;asitikrini,+;"ikata;
30'2' bendradarbiauti 

,su mokyklos vadovu, mokytojais, kitais s'pecialistais, teikiandiaisspecialiqi4, psichologing, socialing pedagoging,. speciali4j4 pedagoging pagalb4, sveikatos priezigr4,sprendZiant vaiko ugdymo(si) krausimus ir vykdyiiiq rek-omenaacil-as;' '
30.3. parinkti savo vaikams dorinio ugdymo (tikybos arba etiliosj programq;
30.4. ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koregu"ri:"?fg"li;
30'5' uztikrinti vaiko punktualq ir reguliarq mokyklos urfyrna,;eig-u 

-uaitas 
negali atvykti

imokykl4, nedelsiant informuoti mot<yHa. J

31. Mokytojas turi teisg:
31.1. pasirinkti pedagogines veiklos b[dus ir formas;
3l'2' ne maliau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose;3l'3' buti atestuotam ir igyti kvalifikacing kategori.l4 Svieiimo ir;.kri" ministro nustarlrtatvarka;
3l'4' dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasiskai ir fiziskai saugioje aplinkoje,tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 ir tinkamai api:pint4 darbo viet4;
3 1.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
3l'6' si[lyti mokyklos vadovui kreiptis i Savivaldybes administracijos direktoriq delminimalios ar vidutines prieZi[ros priemones vaikui skyrimo, taip pat siulyti mokyklos vadovui skirtivaikui uz Svietimo istaigos vidaus darbo tvarkos u. .ntkinio etgesio ,o.*,1 pJeidimus drausminesauklejamojo poveikio priemones, nurodytas. t,ietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq

istatyme (toliau - Vaiko teisirl apsaugos pagrindq lstatymas)
31.7. naudotis kitomis istatymq nustatytomis teisemis.
32. Mokytojas privalo:
32.1 ukikrinti ugdomq mokiniq saugum4, geros kokybes ugdym4;
32'2' ugdyti wirtas mokiniq doroves, pilietines, tautineJ ir put.iotines nuostatas, pagarb4

tdvams, savo kultfiriniatn identitetui, laiduoti 
ryo]<i1iq asmenybes galiq pletotg, rup.untumai ir aiskiai,taisyklinga lietuviq kalba perteikti ugdymo turin!, kai teises ut t*iJnr.iutyta, lad atitinkamas ugdymo

turinys perteikiamas lietuviq kalba;

- 32'3' Iaikytis Svietimo istaigos nusistatytq etikos nonnq ir Svietimo istaigos vidaus darbo
tvarkq nustatandiq dokumentq reikalavimq;

32.4. kelti savo kvalifi kacij 4;
32'5' remiantis mokiniq gebejimais ir..polinkiais ugdyti, stiprinti mokymosi motyvacij4 irpasitikejim4 savo gebejimais, suteikti pagalbq mokiniam-s,- turintiems ugdymo(si), mokymo(si)

sunkumq ir specialiqiq ugdymo(si) poreikiq, pritaikytijiems dalyko p.ogrurnf,, iurini, metodus;
32'6' nesaliskai vertinti mokiniq mokymosi pasiekimus i. nro-tut juos bei tevus informuoti

apie mokymosi rezultatus;
32'7. mokyklos nustaq/ta tvarka informuoti tevus (globejus, r[pintojus) apie jq vaikobuklg, lqdyrro ir ugdymosi poreikius , paLangL,mokykros rankym4 ii eG"ri;
32.8. bendradarbiauti su kitais mokytojais, kad btitq pasiekti mokfmo'tikslai;
32.9. gerbti mokini kaip asmeni, nepazeisti jo teisitl ir teisetq interesq.

IV. VEIKLOS ORGAMZAVIMAS IR VALDYMAS

33. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
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33.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarusios Mokyklos

taryba ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

33.2.direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba;
33.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuris

miesto savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu ir
taryba ir kitus DarZelio veikl4 reglamentuojandius ir teises aktq

yra suderintas su Vilniaus
pritarusi Mokyklos
tvarka parengtus,

Jam yra
nustatyta

suderintus ir pawirtintus dokumentus.
34. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas ! pareigas ir atleidZiamas i5 jq teises aktq

nustatyta warka. Mokyklos iirektorius yra tiesiogiai pavaldus Vilniaus miesto savivaldybes

administracij os direktoriui.
35. Direktorius:
35.1. tvirtina Mokyklos struktflr4, suderings su Vilniaus miesto savivaldybes administrlcl]os

direktoriumi ar jo igaliotu asmeniu, pareigybiq sqraS4, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino

pareigybiq skaidiaus;
35.2. nustato Mokyklos strukt[riniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, Mokyklos

strukt[riniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
35.3. tvirtina'darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kiq

teises aktq nustat5rta tvarka prii*u i Oaifq ir atleidZia i5 jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria

j iems drausmines nuobaudas;
35.4. priima mokinius Savivaldybes nustatyta tvarka ir sudaro mokymo(si) sutartis;

35.5. iengia Mokyklos vidaus darbo tvark4 ir, suderings su Mokyklos taryba, j4 tvirtina;

35.6. sudaro mok-iniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas;

35.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jq

igyvendinimui, organizuoja ii koordinuoia trrtotyklos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti ir
u-Zdaviniams lgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veikl4, materialinius ir Zmogiskuosius

iSteklius;
35.8. priima isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

35.9. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinq

taryb4;
35.10. sudaro'Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

35.1 l. organizuoja-Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka; 
.

35.12. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jais disponuoja;

r[pinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina racionalq ir

taupq le5q bei turo naudojim4;
35.13. rupinasi metodines veiklos organizavimu, pedagoginiq ir nepedagoginiq darbuotojq

profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacrj4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams

iarbuotojams gaiimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacrj4 teises aktq nustatyta tvarka;

lS.t+.inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

35.15. bendrajarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rilpintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui

ir mokyklai teikian6iomis" istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;
3 5. 1 6. atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose;

35.l7.dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tuarka gali pavesti atlikti pavaduotojams;

35.18. ,ykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustat54as funkcijas.

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

laikymqsi Mokyiloje, uZ demokratiniMokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4

funkcijq atlikima, nustagrtq Mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos

rezultaius; uZ ger4-ir veiksming4 vaiko minimalios prieZitiros priemoniq igyvendinim4.



37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos
direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su

nagrinej amu klausimu, pasitarimus.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

38. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia Mokyklos savivaldos institucija.
Taryba telkia Mokyklos mokytojq ir mokiniq tevq (globejq, riipintojq) bendruomeng demokratiniam
Mokyklos valdymui, padeda sprgsti Mokyklos aktualius klausimus.

39. Taryb4 lygiomis dalimis (po 4) sudaro Mokyklos mokytojai, kuriq vaikai nesimoko
Mokykloje ir tevai (globejai, riipintojai). Taryba renkama 3 metams.

40. Tevus (globejus, r[pintojus) i Taryb4 deleguoja visuotinis tevq susirinkimas, mokytojus -
mokytojq taryba.

41. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq

balsq dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

42. Tarybai vadovauja ir posedZius inicijuoja jos pirmininkas, i5rinktas Tarybos posedyje.

Mokyklos direktorius negali b[ti Tarybos pirmininku.
43. Taryba:
43.1. teikia si[lymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
43.2. aprobuoja Mokyklos strategini plan4, metini veiklos plan4, Mokyklos vidaus darbo

tuark4, kitus Mokyklos veiklq reglamentuojandius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
43.3. teikia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq keitimo ar papildymo,

Mokyklos vidaus struktiiros tobulinimo;
43.4. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus, kontroliuoja le5q panaudojim4;

43.5. i5klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia si[lymus Mokyklos direktoriui
del Mokyklos veiklos tobulinimo;

43.6. teikia siiilymus savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del Mokyklos
material inio apriipinimo, veiklos tobulinimo ;

43.7. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokiniq ir tevq (globejq, r[pintojq) savivaldos

institucijq ar Mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sifilymus Mokyklos direktoriui;
43.8. teikia siiilymus del Mokyklos veiklos tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

s4lygll sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

43.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
44. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams. Tarybos posedZiai yra

protokoluojami.
45. Mokyklos taryba uL. savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos

bendruomenei.
46. Mokytojq taryba nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams nagrineti ir sprgsti. Jq sudaro mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZiiiros

darbuotojai. I posedZius gali bUti kviediami: mokyklos tarybos atstovai, mokiniai, jq tevai (globejai,

rflpintojai), atstovai i5 institucijq, susijusiq su Svietimu.

47. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, bet ne

rediau kaip vien4 kart4 per pusmet!, juos inicijuoja mokyklos direktorius. Prireikus gali biiti su5auktas

neeilinis mokytojq tarybos posedis.

48. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Mokytojq
mokytojq tarybos nariai.

49. PosedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213

priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

tarybos sekretoriq renka

tarybos nariq. Nutarimai

€



50. Mokytojq taryba:

50.1. aptaria praktinius mokiniq ugdymo organizavimo klausimus;

50.2. analizuoja Mokyklos ugdymo procesq ir numato Sio proceso tobulinimo b[dus;
50.3. analizuoja Mokyklos veiklos ir ugdymo programq realizavim4;

50.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkandiai Mokyklos veiklos krypti ir Vilniaus
savivaldybes Svietimo nuostatas (strategini plan4);

50.5. teikia si[lymus del Mokyklos vadovq atestacijos;

50.6. skatina naujoviq paie5kq ir gerosios patirties sklaid4;

50.7. kartu su Mokyklos asmens sveikatos prieZiiiros specialistu (slaugytoju) sprendZia

mokiniq sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus;

50.8. numato bendradarbiavimo su mokiniq tevais ir visuomene kryptis;

50.9. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu ir mokyojq veikla susijusius klausimus.

51. Mokykloje sudaromos metodines grupes. Metodines grupes nariai yra aukletojai, dalyko
ar keliq dalykq mokytojai. Metodine grupe planuoja ugdymo turini: aptaria vaikq, mokiniq
ugdymo(si) poreikius ir susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq ugdomqiq, mokomqiq dalykq planq
rengimo principq ir tvarkos; parenka vadovelius ir ugdymo priemones, aptaria jq naudojim4; ivertina
ugdymo procese mokiniq sukaupt4 patyrim4; susitaria del mokiniq pasiekimq ir paiangos vertinimo
biidr4; konsultuojasi tarpusavyje ir su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqiq poreikiq mokiniq
ugdymo galimybiq parinkimo klasese, pedagoginiq klausimq sprendimo bldq ir darbo metodikos;

aptaria mokiniq elgesi, jq lankomumo gerinim4; dalijasi gerqa patirtimi; aptaria kvalifikacijos kelimo
poreikius, juos derina su Mokyklos veiklos tikslais; keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia
metodinei tarybai si[lymus del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.

Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui

52. Mokykloje nuolat veikia klasiq mokiniq tevq (globejq, rtipintojq) komitetai. Klases

mokiniq tevq (globOjq, r[pintojq) komitet4 sudaro visq tos klases mokiniq tevai (globejai, r[pintojai).
Klases mokiniq tevr4 (globejq, riipintojq) komitetui vadovauja susirinkimo i5rinktas vadovas. Klases

mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) komitetas aptaria su klases vadovu klases mokiniq lankomumo,

elgesio ir paZangumo; saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda

organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacing aplink4, vykdyti profesini orientavim4, teikia
sifllymus Mokyklos tarybai ir direktoriui, inicijuoja paramos Mokyklai teikim4.

53. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniq tevams (globejams, r[pintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti

klasiq mokiniq tevq (globejq, r[pintojq) savivaldos institucijq vadovq pasitarimus.

vr. DARBUOTOJU pRrEn[rMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA,
KVALIFIKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

54. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
55. Mokyklos darbuotojams ul. darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises

aktq nustatyta tvarka.
56. Mokyklos direktorius, pavaduotojai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai

..x..
atestuojasi Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kvalifikacij4 kelia Lietuvos Respublikos

Svietimo istatymo, Svietimo ir mokslo ministro, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Svietimo, kultilros ir sporto departamento nustatyta tvarka.

+



vIL MOKYKLOS ruRTAS, LESos, JU NAUDoJTMo TvARKA IR FINANsTNES
VEIKLOS KONTROLE, MOKYKLOS VEIKLOS PNTEZTUNA

. 57. Mokykla Savivaldybes perduot4 turtq, patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuojajuo istatymq bei vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustafoa tvarka.
58. Mokyklos le5as sudaro:
58.1. valstybes biudZeto per Savivaldybg skirtos lesos;
58.2. Savivaldybes biudZeto le5os;
58.3. kitos teisetu b[du igytos leSos.
59. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
60. Mokykloje buhalterine apskaita tvarkoma, finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitos

sudaromos teises aktq nustatyta tvarka.
61. Mokykla yra paramos gavejas.

tvarka.
Paramos le5os naudojamos Mokyklos tarybos nustatyta

62. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
63. Mokyklos veiklos prieZilr4 atlieka savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija

arba jos igaliotas asmuo. Mokykla savaranki5kai atlieka vidin! auditq,--isorini audit4 atlieia
Nacionaline mokyklq vertinimo agenttira Savivaldybes pra5ymu.

urr. vrEsv pRANESlVrq SKELBTMO TVARI(A

64. Prane5imai, kuriuos pagal Siuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teises aktus reikia
paskelbti vie5ai, skelbiami Mokyklos interneto svetaineje adresu www.atgajos.vilnius.lm.lt , prireikus
teises aktq nustatyta tuarka istaigos savininko teises igyvendinandios insiitucijos internito svetaineje
adresu www.vilnius.lt .

65. Prane5imai apie Mokyklos likvidavimq, reorganizavim4 bei kitais Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq ir kituose istatymuose numat5rtais atvejais istatymq nustatyta tvarka ir terminais
skelbiami vie5ai spaudoje * dienraStyje ,,Lietuvos Zinios" ir (arba) pranesama visiems istatymq
numatytiems asmenims pasira5ytinai ir (arba) registruotu lai5ku. Prane5imuose turi buti nurodyta visa
informacija, kuri4 pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatymas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas
igyvendinanti institucij a.

67. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi savininko teises ir pareigas lgyvendinandios
institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

68. Mokykla reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma strukt[ros pertvarka
teises aktq nustagrta tvarka.

69. Mokykla registruojama teises aktq nustatytatuarka.
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VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBES
TARYBA

SPRENDIMAS
DEL VILNIAUS MIESTO SAVTVALDYBES UGDYMO ISTAIGU NUOSTATU

TVIRTINIMO

2014 m. gruodZio l0 d. Nr. l-2181
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 4 dalimi,

Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Nuostatq, istatq

ar statutq iforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

2011 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. V-1164, Vilniaus miesto savivaldybes taryba nusp rendLia:
1. Patvirtinti Siq Vilniaus miesto savivaldybes ugdymo istaigq pridedamus nuostatus:

1.1. Vilniaus Sausio 13-osios mokyklos;

1.2. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Saulegr4Za";

1.3. Vilniaus lop5elio-darZelio,,Pu5yn0lis";

v 1.4. Vilniaus,,Atgajos" specialiosios mokyklos;

1.5. Vilniaus,,Taikos" progimnazijos;

1.6. Vilniaus Jono LauZiko bendrojo lavinimo konsultacinio centro;

1.7. Vilniaus Seskines pradines mokyklos;

1.8. Vilniaus,,Spindulio" pagrindines mokyklos;

1.9. Vilniaus,,Silo" specialiosios mokyklos;

1 . 1 0.Vilniaus Barboros Radvilaites pagrindines mokyklos;

I . 1 1 . Vilniaus Santari5kiq konsultacinio-mokymo centro.

2. [galioti I punkte i5vardytq ugdymo istaigq direktorius pasira5yti istaigq nuostatus

ir iregistruoti juos Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre.
,.,,,.,..i . -,r,,...

Meras ' :.
Arfirras Zuokas

,' ,'':: .i
.:.'..,,'

:-.,/:


