
 

 

        
                                                       PATVIRTINTA  

                                                           Vilniaus miesto savivaldybės tarybos                       
                2016 m. vasario 24 d.                                                                                            

                                                                                          sprendimu Nr. 1-357 
 
 

VILNIAUS „GIJOS“ JAUNIMO MOKYKLOS NUOSTATAI 

I.  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  1. Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) nustato Vilniaus 
„Gijos“ jaunimo mokyklos (toliau – Mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko 
teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, 
mokymo kalbą, mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, 
mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, aprašo 
veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš jo, jų darbo 
apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos 
veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.  
  2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokykla. Mokykla 
įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 290010850. 
      3. Mokyklos istorija: Vilniaus 2-oji jaunimo mokykla (dabartinė  Vilniaus „Gijos“ 
jaunimo mokykla) įsteigta 1994-07-14 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1401 V. 1996 m. 
gruodžio 20 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu  Nr. 198 mokyklai suteiktas Vilniaus  „Gijos“ 
jaunimo mokyklos pavadinimas. 

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. 
5. Mokyklos priklausomybė –  savivaldybės mokykla. 
6. Mokyklos savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė. 

  7.  Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto 
savivaldybės taryba, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, kuri:  
      7.1. tvirtina  Mokyklos  nuostatus; 

7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos vadovą; 
7.3. priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo; 
7.4. priima sprendimą dėl Mokyklos pertvarkos, reorganizavimo ar likvidavimo; 
7.5. priima sprendimą dėl Mokyklos  filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; 

  7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos 
įgaliojimus; 
   7.7. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus 
klausimus.  
  8. Mokyklos  veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius. 
  9. Mokyklos buveinė – Kauno g. 43, LT-03203  Vilnius. 
  10. Švietimo įstaigos grupė – bendrojo ugdymo mokykla. 
  11. Mokyklos  tipas – pagrindinė mokykla.  

12. Pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo jaunimo mokykla. 
 13. Mokymo kalba – lietuvių. 
 14. Mokymo (-si) formos – grupinis ir pavienis mokymas (-is), ugdymo (-si) būdai – 
kasdienis, savarankiškas. 
 15. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas 
sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veikloje Mokykla 
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vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais. 
 

II. SKYRIUS 
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, 

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 
  
 16. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas – 85. 
 17. Mokyklos švietimo veiklos rūšys: 
 17.1. pagrindinė veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas – 85.31.10. 
 17.2. kitos švietimo veiklos rūšys: 
 17.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas – 85.51; 

17.2.2. kultūrinis švietimas, kodas – 85.52; 
17.2.3. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas – 85.59; 
17.2.4. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas – 85.60. 
18. Kitos ne švietimo veiklos rūšys: 
18.1. nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas – 68.20; 
18.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas – 56.29; 
18.3. ekskursijų organizatorių veikla, kodas – 79.12. 
19. Mokyklos veiklos tikslai: 
19.1. padėti bendrojo ugdymo mokyklose nepritapusiems mokiniams atstatyti 

mokymosi ir gyvenimo motyvaciją, saugiai ir sėkmingai mokytis, sveikai gyventi ir ilsėtis, įgyti 
pagrindinį išsilavinimą, išsiugdyti bendrąsias esmines, dalykines, praktines kompetencijas, būtinas 
tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui; 

19.2. skatinti mokinių kūrybinį mąstymą, pagarbą darbui, padėti suvokti ir priimti 
bendrąsias žmogaus vertybes, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos 
pagrindą, puoselėti ir plėtoti dvasines, intelektines ir fizines galias, mokyti mokinius atjautos, 
mandagumo, paslaugumo, gebėjimo atsakyti už savo veiksmus, formuoti taikaus problemų 
sprendimo įgūdžius; 

19.3. padėti mokiniams tapti savarankiškais, atsakingais Lietuvos Respublikos 
piliečiais, perteikti tautinės ir pasaulinės kultūros, technologijų pagrindus, ugdyti tautinę savimonę, 
dorovines ir estetines nuostatas, kurios garantuotų lietuvių tautos krašto kultūros tęstinumą, 
tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį dvasinių bei materialinių vertybių kūrimą. 

20. Mokyklos veiklos  uždaviniai: 
20.1. teikti kokybiškas  ugdymo paslaugas kiekvienam mokymosi ir gyvenimo 

motyvaciją praradusiam, specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio problemų turinčiam mokiniui, 
individualizuoti ugdymo turinį, skatinti mokymosi sėkmingumą, savarankiškumą, mokymąsi 
orientuoti į bendrųjų ir pagrindinių dalykinių, praktinių kompetencijų ugdymą, padėti mokiniams 
įveikti mokymosi sunkumus, likviduoti mokomųjų dalykų žinių spragas; 

20.2. tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, kuo daugiau mokinių įtraukti į 
kūrybiškas ikiprofesinio ugdymo, neformaliojo švietimo veiklas, kuriose kiekvienas vaikas patirtų 
sėkmę, teigiamai save vertintų, pamiltų save, mokyklą, aplink esančius žmones; 

20.3. sukurti saugią ir sveiką fizinę ir psichologinę aplinką mokykloje, vykdyti žalingų 
įpročių, patyčių, smurto, nusikalstamumo prevencinę veiklą, mokyti mokinius tolerancijos, 
pagarbos kitiems žmonėms, skatinti juos rūpintis savo ir šeimos narių sveikata, padėti jiems ligų, 
kitų sunkių išbandymų atvejais; 

20.4. teikti pedagoginę, psichologinę, socialinio pedagogo pagalbą įvairių fizinės ir 
psichinės sveikatos sutrikimų, asmenybės raidos problemų, suicidinių mėginimų turintiems 
mokiniams, pagimdžiusioms mokinėms; 

20.5. inicijuoti pedagoginį, psichologinį poveikį šeimoms, kuriose naudojamas fizinis 
ir psichologinis smurtas prieš vaikus, teikti pagalbą tose situacijose, kai socialiniai, psichologiniai, 
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ekonominiai  barjerai trukdo mokiniams tinkamai gyventi, mokytis ir ilsėtis. Suteikti tėvams žinių 
apie geranoriškumo principais grindžiamo mikroklimato svarbą formuojant šeimos vertybines 
nuostatas. Mokyti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) taikiai spręsti susidariusias 
konfliktines situacijas. Organizuoti gydytojų specialistų paskaitas mokiniams ir jų tėvams 
(globėjams, rūpintojams) įvairių priklausomybių prevencijos, sveiko gyvenimo būdo, reprodukcinės 
sveikatos klausimais; 

20.6. ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, imtis atsakomybės kuriant savo 
gyvenimą, vykdyti mokinių ugdymo karjerai programas, praktines veiklas, suteikti kuo daugiau 
žinių apie tolesnio mokymosi, įsidarbinimo galimybes, organizuoti veiklas, kuriose mokiniai turėtų 
galimybes atsiskleisti, kuo nuodugniau pažinti save, savo poreikius, asmenines savybes, ateities 
gyvenimui, profesinei  karjerai reikalingus gebėjimus. 

21. Siekdama tikslų ir vykdydama uždavinius Mokykla atlieka šias funkcijas: 
21.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis 

bendrosiomis ugdymo programomis, atsižvelgdama į vietos ir Mokyklos bendruomenės reikmes, 
mokinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį; 

21.2. rengia pagrindinio ugdymo programas papildančius ir mokinių saviraiškos 
poreikius tenkinančius programų modulius, neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo 
programas; 

21.3. vykdo pritaikytas ir individualizuotas pagrindinio ugdymo, neformaliojo 
švietimo programas, mokymoi(-si) sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės 
švietimą, paslaugų prieinamumą skirtingų gebėjimų, specialiųjų ugdymo (-si) poreikių turintiems 
mokiniams, pasirenka programų turinio perteikimo būdus; 
 21.4. teikia individualią pedagoginę, psichologinę, socialinę, informacinę pagalbą, 
vykdo mokinių sveikatos priežiūrą, rengimo profesinei karjerai programas, taiko minimalios 
priežiūros priemones; 

21.5. vykdo įvairių krypčių ikiprofesinio ugdymo programas, gali steigti 
išlyginamąsias klases, skirtas mokinių mokymosi spragoms likviduoti; 
             21.6.  sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių 
dorovinį, pilietinį, tautinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, 
padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; 
             21.7. organizuoja mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį, kultūrinį švietimą, 
teikia jiems psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą įvairių krizių, vaikų agresijos, pabėgimų iš 
namų, suicidinių mėginimų ir kt. atvejais; 

21.8. vertina mokinių specialiuosius ugdymo (-si) poreikius, teikia pedagoginę 
psichologinę pagalbą specialiųjų poreikių turintiems mokiniams teisės aktų nustatyta tvarka; 

21.9. vykdo rūkymo, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo,  
smurto, patyčių, nusikalstamumo  prevencinę veiklą; 

21.10. organizuoja mokinių maitinimą; 
21.11. Mokyklos valdymą grindžia demokratijos principais; 
21.12. plėtoja dalyvavimą projektuose, vykdo reikalingus tyrimus; 
21.13. kuria Mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį; 
21.14. vykdo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą; 
21.15. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti; 
21.16. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios 

priežiūros priemones, steigia Mokyklos vaiko gerovės komisiją, kuri organizuoja ir koordinuoja 
prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, 
atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas; 
 21.17. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintais standartais;             
             21.18. viešai skelbia informaciją apie  Mokyklos    veiklą teisės aktų nustatyta tvarka; 
 21.19. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią 
mokymosi ir darbo aplinką. 
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 21.20. vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, išduoda mokymosi pagal 
pagrindinio ugdymo (I ir II dalių) programų pasiekimus įteisinančius dokumentus Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

III.  SKYRIUS 
MOKYKLOS, JOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
22. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas 

funkcijas, turi teisę: 
22.1.  parinkti mokymo (-si) metodus ir veiklos būdus; 
22.2. kurti   naujus    mokymo ir   mokymosi   modelius, užtikrinančius    kokybišką 

išsilavinimą; 
22.3. bendradarbiauti su savo veiklai teigiamos įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais 

asmenimis, sudaryti bendradarbiavimo sutartis; 
22.4. įgyvendinti šalies ir tarptautinius švietimo projektus; 
22.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 
22.6. įstatymų nustatyta  tvarka jungtis į asociacijas ir klubus, dalyvauti jų veikloje; 
22.5. vykdyti neformaliojo švietimo programas; 
22.6. naudotis  kitomis  Lietuvos  Respublikos   įstatymų  ir   teisės  aktų  suteiktomis 

teisėmis. 
23. Mokykla privalo: 
23.1. teikti geros kokybės švietimą, vykdyti patvirtintas bendrojo ugdymo, 

neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo programas, užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymo (-si) ir darbo aplinką; 
             23.2. atsižvelgus į mokinių gebėjimus, poreikius, galimybes, fizinės ir psichinės 
sveikatos sutrikimus, individualizuoti ugdymo turinį, vykdyti mokymo (-si) sutartyse prisiimtus 
įsipareigojimus; 
             23.3. naudoti lėšas šiuose Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal 
asignavimų valdytojo patvirtintas sąmatas; 
             23.4. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos 
Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas; 
                      23.5. vykdyti kitas teisės aktais nustatytas pareigas.  

23.6. palaikyti ryšius su vietos bendruomene; 
23.7. sudaryti mokymo(-si)  sutartis ir vykdyti įsipareigojimus; 
23.8. užtikrinti   Mokyklos  vaiko  gerovės  komisijos  veiklą,  įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 
24. Mokiniai turi teisę: 
24.1. pagal savo gebėjimus, poreikius gauti geros kokybės švietimą, ugdytis savitarpio 

pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus 
atitinkančią vietą veiklai; 

24. 2. į pirminę sveikatos priežiūrą, subalansuotą mitybą; 
24.3. pagal savo gebėjimus ir poreikius nemokamai įgyti (I ir II dalių)  pagrindinį 

išsilavinimą; 
24.4. į saviraiškos laisvę, netrukdant kitiems; 
24.5. ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių kultūros pagrindus, papročius, tradicijas; 
24.6. naudotis   visomis    Lietuvos   Respublikos Konstitucijoje, kituose įstatymuose, 

Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis; 
24.7. gauti   visą   informaciją   apie    Mokyklą,   jos   vykdomas   bendrojo  ugdymo, 

neformaliojo   švietimo,   ikiprofesinio  ugdymo  programas,  mokymo (-si)  formas,  individualios 
pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo galimybes; 
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24.8. laisvai pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir jo saviraiškos 
poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo 
programas;  

24.9. nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais, kita literatūra, 
kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

24.10. esant būtinybei nustatyta tvarka gauti mokymą namuose; 
24.11. dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 
24.12. įstatymų   nustatyta   tvarka  ginti   savo   teises,  naudotis   kitomis   įstatymų 

numatytomis teisėmis; 
24.13. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso, neformaliojo švietimo,  popamokinės 

veiklos tobulinimo; 
24.14. gauti individualią pedagoginę, psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą,  

informaciją apie savo ugdymo (-si) pažangą ir pasiekimus, kitą su mokymusi susijusią informaciją, 
pagalbą rengiantis tolesniam mokymuisi ar renkantis profesinės karjeros kelią; 

24.15. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba 
etikos) programą; 

24.16. į  nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 
24.17. gauti Mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 
24.18. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 
24.19. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo kūrybinius 

gebėjimus bei talentą; 
24.20. burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina 
kūrybinius gebėjimus; 

25.  Mokiniai privalo: 
25.1. būti mandagūs, draugiški, laikytis mokymo(-si) sutarties sąlygų, Mokyklos 

darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 
25.2.  gerbti Lietuvos valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas, laikytis 

visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų, gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, kitas 
kalbas ir kultūras; 

25.3.  nesivedžioti į Mokyklą pašalinių asmenų; 
25.4. derinti savo veiksmus ir norus su tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų mokinių, 

Mokyklos bendruomenės bei visuomenės narių interesais; 
25.5. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį, laikytis mokinio saugaus darbo 

ir elgesio taisyklių, saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 
25.6. tausoti visuomeninį ir Mokyklos turtą, pametus vadovėlį ar grožinės literatūros 

knygą, tyčia sugadinus ar sunaikinus mokymo priemones, Mokyklos inventorių, tėvai (globėjai, 
rūpintojai) privalo atlyginti padarytą žalą geranoriškai arba įstatymų nustatyta tvarka; 

25.7. gerbti savo tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus šeimos narius, artimus žmones,  
globoti juos ligos ar kitos nelaimės atvejais, pagarbiai bendrauti tarpusavyje, su mokytojais, kitais 
Mokyklos bendruomenės, visuomenės nariais; 

25.8. laikytis asmens higienos reikalavimų, į Mokyklą atvykti švariai, tvarkingai 
apsirengus ir tinkamai susišukavus, kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą; 

25.9. mokytis iki 16 metų formaliojo švietimo įstaigoje, įgyti pakankamai žinių ir 
patirties, praktinės ikiprofesinės veiklos įgūdžių, kad būtų galima teisingai pasirinkti tolesnio 
mokymosi ar profesinės veiklos kelią, atsakingai pasiruošti savarankiškam gyvenimui; 

25.10. nuolat lankyti Mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties, 
stropiai mokytis, gerbti mokytojus, vykdyti jų nurodymus, netriukšmauti, gerbti klasės draugus, 
kitus mokyklos bendruomenės narius, pertraukų ir renginių metu kultūringai elgtis, vykdyti 
budinčių mokinių ir mokytojų nurodymus, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų 
situacijų; 
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25.11. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose pagrindinio ugdymo pasiekimų 
patikrinimuose, testavimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis; 

25.12. baigus mokyklą ar pareiškus norą keisti ugdymo įstaigą, pilnai atsiskaityti su 
Mokykla; 

26. Mokiniams  draudžiama: 
26.1. vartoti, platinti, nešiotis į Mokyklą energetinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir 

psichotropines medžiagas, savigynai skirtas priemones (šaunamuosius ginklus, peilius, kitus aštrius 
daiktus, antrankius, elektros šoko priemones), kitus su ugdymo procesu nesusijusius daiktus, 
pavojingus mokinių saugumui ir sveikatai; 

26..2. tyčiotis, pravardžiuoti, naudoti fizinę, psichologinę ir emocinę prievartą prieš 
klasės draugus, mokytojus, kitus Mokyklos bendruomenės ar visuomenės narius; 

26.3. žaisti azartinius žaidimus, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus 
mokinius, sugadinti Mokyklos inventorių, patalpas; 

26.4. atsinešti į mokyklą garso įrašus, laikraščius, žurnalus, kitus leidinius, kurie 
tiesiogiai skatina ir propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

26.5. pamokų metu dėvėti striukes, paltus, kepures, kapišonus, pirštines; 
26.6. triukšmauti, keiktis, rūkyti (ir elektronines cigaretes), meluoti, apgaudinėti, 

užsiimti reketu, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, sprogdinti pirotechnikos 
priemones, prekiauti jomis ar kitais nepageidautinais veiksmais pažeidinėti saugaus darbo ir elgesio, 
Mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; 

26.7. pasisavinti svetimus daiktus, mokymo priemones, atidarinėti individualias 
mokinių spinteles, skolinti ir skolintis pinigus, be reikalo lankytis kitose klasėse; 

26.8. pamokų, neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo užsiėmimų, popamokinių 
renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinėmis, be leidimo klausytis 
muzikos, skleisti įvairius garsinius signalus, sąmoningai trukdyti dirbti mokytojams ir klasės 
draugams; 

26.9. griežtai draudžiama sėdėti ant palangių, šokinėti pro langus, svertis per laiptinių 
turėklus, stumdytis, spardyti sienas, baldus, gadinti kitą mokyklos inventorių, trankyti duris, deginti 
žiebtuvėlius, degtukus, šiukšlinti klasėse, mokykloje, aplink esančioje teritorijoje, viešose miesto 
erdvėse; 

27. Už netinkamą elgesį mokiniams gali būti  taikomos poveikio priemonės arba  
nuobaudos: 

27.1. mokinio ir tėvų (globėjų, rūpintojų) pokalbis su klasės vadovu, socialiniu 
pedagogu, psichologu; 

27.2. mokinio pokalbis su mokyklos administracija; 
27.3. mokinio elgesio svarstymas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje; 
27.4. mokinio individualios pažangos rašinio (300 žodžių apimties) rašymas; 
27.5. žodinė pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pasirašytinai supažindinant 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 
27.6. kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl poveikio 

priemonių taikymo pagal Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; 
27.7. mokiniai, kurie piktybiškai pažeidinėja Mokyklos vidaus darbo tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, kelia realią grėsmę Mokyklos bendruomenės narių ir 
savo saugumui, nuolatos trukdo dirbti mokytojams ir klasės draugams, nevykdo savo pareigų, 
žaloja kūną, grasina mokiniams, mokytojams, kitiems Mokyklos bendruomenės nariams, kitais 
ypatingais atvejais, mokytojų tarybai nutarus gali būti terminuotai (savaitei, mėnesiui, trims 
mėnesiams) pašalinti iš mokyklos, užduodant visų mokomųjų dalykų užduotis namuose, teikiant 
individualias konsultacijas Mokykloje pagal iš anksto sudarytus ir su mokiniu bei jo tėvais 
(globėjais, rūpintojais) suderintus grafikus. Už nusikalstamą veiklą, šaunamojo ginklo, peilio 
nešiojimąsi į Mokyklą,  grasinimus, elektros šoko priemonių  naudojimą, fizinę, emocinę prievartą 
prieš klasės draugus, mokytojus, kitus Mokyklos bendruomenės narius, mokiniai gali būti pašalinti 
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iš Mokyklos visam laikui, informuojant Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybą 
jeigu mokiniui nėra suėję 16 metų). 

28. Už gerus ir labai gerus ugdymosi pasiekimus, pastangas mokantis, gerą elgesį, 
pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų lankomumą, aktyvų dalyvavimą Mokyklos savivaldoje, 
įvairiuose Mokykloje ir mieste organizuojamuose kūrybiniuose konkursuose, kultūriniuose 
renginiuose, mugėse,  kitą aktyvią sportinę, kūrybinę veiklą mokiniai skatinami padėkomis, 
diplomais, asmeninėmis dovanėlėmis, raštiškomis padėkomis mokinių tėvams (globėjams, 
rūpintojams), taip pat nemokamai organizuojant išvykas į teatrų spektaklius, koncertus, ekskursijas. 

29. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę: 
29.1 nemokamai gauti informaciją apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, 

taikomas ugdymo formas; 
29.2. reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos, 

individuali pedagoginė, psichologinė, socialinio pedagogo pagalba; 
29.3. dalyvauti parenkant vaikui ikiprofesinio ugdymo, neformaliojo švietimo 

programą, ugdymosi formą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją; 
29.4. gauti informaciją apie vaiko ugdymo ir  ugdymosi poreikius, daromą pažangą ir 

pasiekimus, pamokų lankomumą ir elgesį; 
29.5. dalyvauti    Mokyklos    savivaldoje,   šventėse,   mugėse,    kituose    Mokykloje 

organizuojamuose renginiuose; 
29.6. dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią 

informaciją apie įvertinimo rezultatus; 
29.7. reikalauti, kad vaikui būtų teikiamas geros kokybės ugdymas, teikti siūlymus dėl 

ugdymo proceso, Mokyklos veiklos organizavimo, mokinių popamokinio užimtumo tobulinimo, 
neformaliojo švietimo ir ikiprofesinio ugdymo programų pasiūlos ir pasirinkimo, maitinimo 
kokybės; 

29.8 kreiptis į Mokyklos vadovą įvairiais vaikų ugdymo, popamokinio užimtumo, 
psichologinės, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais atsiradus krizinėms situacijoms,  
mokinių agresijos atvejais, jiems kalbant apie savižudybę, pastebėjus vaiko narkotinio apsvaigimo 
požymius namuose ar socialinėje aplinkoje;  

29.9. kartu su Mokyklos mokytojais spręsti namų darbų, papildomų darbų skyrimo,  
vaiko kėlimo į aukštesnę klasę  klausimus; 

29.10. dalyvauti   mokiniams  renkantis  tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, 
padėti jiems apsispręsti; 

29.11. naudotis kitomis įstatymų numatytomis teisėmis. 
30.  Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 
30.1. rūpintis vaiko priežiūra, švara, sveikata, ugdymu, pamokų lankomumu, mokymo 

priemonėmis, subalansuotu maitinimu, atstovauti jo teisėms ir teisėtiems interesams; 
30.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo 

fizinio, emocinio ir psichologinio smurto, išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas turėtų tinkamas 
sąlygas namuose mokytis, gyventi ir ilsėtis, laiku pasitikrintų sveikatą, nuolatos lankytų Mokyklą; 

30.3. bendradarbiauti su Mokyklos ir klasės vadovais, mokytojais, specialistais, 
teikiančiais individualią pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, sprendžiant vaiko 
ugdymo(-si), sveikatos priežiūros, maitinimo, popamokinio užimtumo klausimus, vykdyti jų 
rekomendacijas; 

30.4. savo vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą; 
30.5. mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo ir 

elgesio normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, 
savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę; 

30.6.  kontroliuoti   pamokų   lankomumą, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį, apie 
vaiko   ligą   pranešti   klasės   vadovui   ar socialiniam pedagogui pirmą ligos dieną, taip  pat  apie 
Mokyklos nelankymą dėl kitų priežasčių; 
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30.7. užtikrinti vaiko parengimą Mokyklai, jo mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo 
programą iki 16 metų; 

30.8. dalyvauti parenkant vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo 
programą ir mokyklą; 

30.9.  laikytis Mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 
30.10. dalyvauti   tėvų  susirinkimuose,   Mokyklos   vykdomose   tėvų    švietimo 

programose;  
30.11. atlyginti Mokyklai už vaiko tyčinį Mokyklos inventoriaus ar priemonių 

sugadinimą, pamestus, suplėšytus ar kitaip sugadintus vadovėlius, grožinės literatūros knygas. 
31. Tėvai (globėjai, rūpintojai) už vaiko sveikatą, saugumą, ugdymą, nepriežiūrą 

atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
32. Mokytojas (klasės vadovas) turi teisę: 
32.1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius pagrindinio 

ugdymo nuostatas ir programas, rengti mokiniams individualius ugdymo planus, neformaliojo 
švietimo, ikiprofesinio ugdymo programas; 

32.2. kelti kvalifikaciją, ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos 
kėlimo renginiuose, persikvalifikuoti, atestuotis, įgyti kvalifikacinę kategoriją Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 

32.3. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą; 

32.4. dalyvauti    Mokyklos    savivaldoje,   teikti    siūlymus   dėl    Mokyklos  veiklos 
tobulinimo; 

32.5. siūlyti Mokyklos vadovui kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių mokiniui skyrimo, už grubius Mokyklos 
darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų pažeidimus, mokinio elgesio taisyklių 
pažeidimus ar skirti kitas drausmines auklėjamojo poveikio priemones; 

32.6. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti 
kvalifikaciją, tobulėti, naudotis kitomis įstatymų numatytomis teisėmis. 

33.  Mokytojas (klasės vadovas) privalo: 
33.1. užtikrinti geros kokybės ugdymą, mokinių saugumą pamokų, neformaliojo 

švietimo užsiėmimų, popamokinių renginių ir pertraukų metu; 
33.2. laikytis Mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, bendrosios 

ir pedagoginės etikos normų tiek Mokykloje, tiek už jos ribų; 
33.3. kelti savo kvalifikaciją, siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, 

psichologinių žinių, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais; 
33.4. ugdyti mokinių dorovines, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, lavinti 

gebėjimą jomis vadovautis gyvenime, pagarbą tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems šeimos 
nariams, suprantamai ir aiškiai, taisyklinga lietuvių kalba perteikti ugdymo turinį; 

33.5. pamokų, ikiprofesinio ugdymo, neformaliojo švietimo užsiėmimų metu stiprinti 
mokinių mokymosi ir gyvenimo motyvaciją, pasitikėjimą savo jėgomis, gebėjimais, teikti 
individualią pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, mokomųjų dalykų žinių spragų, 
specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaikyti ar individualizuoti jiems dalykų programos ugdymo turinį, 
veiklos formas ir metodus; 

33.6. nešališkai vertinti mokinių mokymosi pasiekimus, stebėti ir fiksuoti daromą 
pažangą, vykdyti analitinę veiklą, mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) nuolat informuoti apie 
pasiekimus akademinėje ir praktinėje kūrybinėje veikloje, elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti 
Mokyklos nelankymo priežastis; 

33.7. siekiant ugdymo tikslų, bendradarbiauti su kolegomis, Mokyklos savivaldos 
institucijomis; 

33.8. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir  teisėtų interesų.  
33.9. tinkamai pasirengti ugdomajai veiklai, renginiams, klasės valandėlėms, 

turiningai jas organizuoti, tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus; 



9 
 

 

33.10. padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos poreikius, formuoti socialinius, 
saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, padėti reguliuoti darbo ir poilsio rėžimą; 

33.11. suteikti mokiniams reikiamą pagalbą, pastebėjus jų atžvilgiu taikomą fizinį, 
psichologinį, emocinį smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą, apie tai informuoti 
Mokyklos vadovą, tėvus (globėjus, rūpintojus); 

33.12.  vykdyti žalingų įpročių, priklausomybių, nusikalstamumo prevencinę veiklą 
Mokykloje, prevencinius klausimus integruoti į mokomųjų dalykų turinį, ikiprofesinio ugdymo, 
neformaliojo švietimo programas; 

33.13. padėti mokiniams pasirinkti tolesnio mokymosi ar profesinės veiklos kelią; 
34. Mokytojas (klasės vadovas) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, 

mokinių sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu. 
35. Mokytojas (klasės vadovas), neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis 

netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka. 
36. Kitų Mokyklos darbuotojų pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių 

aprašymai, Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai. 
 

IV.  SKYRIUS 
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS 

 
 37. Į Mokyklą priimami 14–17 metų mokiniai, dėl psichologinių, pedagoginių, 
ekonominių priežasčių nepritapę bendrojo lavinimo mokyklose, turintys raidos,  emocijų, elgesio 
sutrikimų, silpnos fizinės ir psichinės sveikatos, patyrę netektis, susijusias su tėvų skyrybomis, 
mirtimis, išvykimu gyventi į užsienį, kenčiantys dėl įvairių priklausomybių, galvojantys apie 
savižudybę, žalojantys savo kūną, turintys kitų problemų su kuriomis patys negali susidoroti. 
Mokykloje gali mokytis nuo 50 iki 130 mokinių; 

38. Į Mokyklą mokiniai į Mokyklą priimami iš viso Vilniaus miesto, neatsižvelgiant į 
jų gyvenamąją vietą. 

39. Maksimalus mokinių skaičius klasėse – 16, minimalus – 8, mobiliose grupėse – ne 
mažiau kaip 5 mokiniai, neformaliojo švietimo grupėse  5 – 8 mokiniai.  

40. Mokyklos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus: 
40.1. Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Vilniaus 

miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo; 
40.2. Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba; 
40.3. Mokyklos ugdymo planą, suderintą su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja 

institucija ar jos įgaliotu asmeniu,  kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba; 
40.4. kitus Mokyklos veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, 

suderintus ir patvirtintus dokumentus; 
41. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas viešo konkurso būdu ir 

atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
42. Direktorius: 
42.1. vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu 

pavyzdiniu etatų sąrašu tvirtina pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino 
pareigybių skaičiaus; 

42.2. nustato direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis; 
42.3. vadovauja Mokyklos strateginio ir metinio veiklos planų rengimui, jų 

įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, 
uždaviniams įgyvendinti; 

42.4. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatyta tvarka, Mokyklos tarybos 
pritarimu, tvirtina strateginį ir metinį Mokyklos veiklos planus; 

42.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į 
darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas; 

42.6. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus; 
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42.7. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro 
mokymo(-si) sutartis teisės aktų nustatyta tvarka; 

42.8.  suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus darbo tvarką; 
42.9. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymo 

ir darbo sąlygas; 
42.10. analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius; 
42.11. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; 
42.12. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą; 
42.13. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti; 
42.14. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka; 
42.15. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos 

turtą ir lėšas, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina 
jų optimalų valdymą ir naudojimą; 

42.16. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, 
sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams, kitiems pedagoginiams darbuotojams 
galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka, inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą; 

42.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, 
mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, 
sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis, kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko 
teisių apsaugos srityje; 

42.18. atstovauja Mokyklai kitose institucijose, garantuoja, kad pagal Lietuvos 
Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų 
rinkiniai būtų teisingi; 

42.19. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Mokyklos 
vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą; 

42.20. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti Mokyklos 
direktoriaus pavaduotojams; 

42.21. nuolat kontroliuoja, kaip vykdo sutartyse numatytus įsipareigojimus mokytojai, 
Mokyklos valdymo ir pedagoginės psichologinės pagalbos funkcijas vykdantys specialistai, 
administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, mokiniai ir Mokyklos partneriai; 

42.22. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas; 
42.23. yra pavaldus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai 

bei atskaitingas Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir merui. 
43. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 

laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, 
tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų  Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos 
veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 

44. Mokykloje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės 
skirtos mokytojams kartu su švietimo pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir 
aptarti ugdymo turinį, planus, programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių 
pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones ir patirtį, kurią 
mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti ją mokinių individualiems poreikiams tenkinti, 
nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su 
Mokyklos strateginiais tikslais, kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinė taryba nustato 
mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja 
pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių 
siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo, individualizavimo, jo įgyvendinimo gerinimo. 

45. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. 
Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas ir direktoriaus įsakymu patvirtintas pirmininkas. 
Metodinę tarybą sudaro metodinių  grupių pirmininkai. Jai vadovauja tarybos narių išrinktas ir 
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direktoriaus įsakymu  patvirtintas pirmininkas. Metodinių grupių,  metodinės tarybos veiklą 
koordinuoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

46. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos 
direktorius gali organizuoti mokytojų (klasių vadovų), švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla 
susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 
 47. Mokykloje veikia Mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). Komisija 
sudaroma Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Savo veikloje 
Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko 
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais. Komisija dirba vadovaudamasi Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir 
jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. 
 

V. SKYRIUS 
MOKYKLOS SAVIVALDA 

 
48. Mokyklos taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos 

taryba lygiomis dalimis telkia Mokyklos mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų 
bendruomenės atstovus demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius 
klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams. 

49. Mokyklos taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, 
rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų. Tarybos narių skaičius yra 6, kadencijos trukmė – 2 metai. 
Į Mokyklos tarybą tėvus renka Mokyklos tėvų visuotinis susirinkimas, mokytojus – mokytojų 
taryba, mokinius  – visuotinis mokinių susirinkimas. Taryba renka tarybos pirmininką, pavaduotoją 
ir sekretorių. 

50. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis 
yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje 
dalyvaujančių narių balsų daugumą. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Tarybos nutarimus, 
prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams direktorius ar Mokyklos 
savininkas Tarybai siūlo svarstyti iš naujo, nutarimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų 
nustatyta tvarka. 

51. Mokyklos tarybai vadovauja  pirmininkas. Mokyklos direktorius negali būti 
Mokyklos tarybos pirmininku. Direktorius, vietos bendruomenės, savivaldybės atstovai  Mokyklos 
tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario ar pranešėjo teisėmis. 

52. Mokyklos taryba: 
52.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo 

priemonių; 
52.2. pasirenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja 

įsivertinimo rezultatus, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 
52.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam Mokyklos veiklos planui, 

Mokyklos vidaus darbo tvarkai, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ir  
teikia juos tvirtinti mokyklos direktoriui; 

52.4. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar 
papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo, pagal kompetenciją svarsto mokyklos lėšų 
naudojimo klausimus; 

52.5. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos 
direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 

52.6. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Mokyklos materialinio 
aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 

52.7. svarsto mokytojų ir metodinės tarybų, mokinių savivaldos institucijų ar 
Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui; 
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52.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir 
darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius 
išteklius; 

52.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, priima sprendimą dėl 
ugdymo plano pakeitimų; 

53. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos 
bendruomenei. 

54. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų 
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, 
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros 
specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo 
procese dalyvaujantys asmenys. 

55. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. 
56. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei 

jame dalyvauja du trečdaliai tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų 
dauguma. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos 
direktoriaus teikiamais klausimais. 

57. Mokykloje veikia mokinių taryba. Mokinių tarybos  kadencijos trukmė 2 metai. 
Mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai. Mokinių tarybai vadovauja šios 
savivaldos institucijos narių išrinktas pirmininkas. Mokinių tarybos veiklą koordinuoja Mokyklos 
direktoriaus paskirtas darbuotojas. 

58. Mokinių taryba teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo,  neformaliojo švietimo 
programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant Mokyklos veiklą reglamentuojančius 
dokumentus, organizuoja savanorišką veiklą, svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, 
susitaria dėl mokinių tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Mokyklos tarybą, inicijuoja 
ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, įgyvendinti prevencines programas. Mokinių tarybos 
posėdžiai šaukiami Mokyklos direktoriaus ar mokinių tarybos pirmininko iniciatyva. Posėdžiai yra 
teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokinių tarybos narių. Nutarimai priimami 
posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. 

59. Mokykloje kasmet renkamas Mokyklos prezidentas, kuris atstovauja mokyklos 
mokiniams įvairios situacijose, inicijuoja įvairių mokiniams rūpimų klausimų svarstymą visose 
savivaldos institucijose, reprezentuoja Mokyklą už jos ribų, dalyvauja darbo grupės patyčių 
klausimams spręsti veikloje, dalyvauja mokinių tarybos veikloje, teikia siūlymus Mokyklos 
vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių tobulinimo, popamokinės veiklos organizavimo, mokinių 
drausminimo priemonių ir kt. klausimais. 
 

VI. SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA 
 
  60. Darbuotojai į darbą Mokykloje  priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos 
darbo kodekso, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
             61. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
              62. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojai, mokytojai,  pagalbą teikiantys specialistai 
kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministro ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento nustatyta tvarka, atestuojasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka.    
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VII.  SKYRIUS 
MOKYKLOS  TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS 

KONTROLĖ IR  MOKYKLOS  VEIKLOS PRIEŽIŪRA 
 
              63. Mokykla  patikėjimo teise valdo jai perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį 
naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
sprendimų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
              64. Mokyklos  lėšos:  
             64.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės 
biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas                    
sąmatas; 
             64.2. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais                     
būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos; 
             64.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos. 
              65.  Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų, Mokyklos steigėjo ir 
Mokyklos tarybos nustatyta tvarka. 
  66. Mokyklos finansines operacijas atlieka ir finansinės veiklos priežiūrą vykdo 
Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.  
              67. Mokyklos veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija, 
prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.           
 

VIII. SKYRIUS 
VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA 

 
              68. Pranešimai ir informacija, kuriuos pagal šiuos nuostatus ar Lietuvos Respublikos 
teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Mokyklos interneto svetainėje adresu 
www.gijos.vilnius.lm.lt, prireikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Mokyklos 
savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt.  
              69. Pranešimai apie Mokyklos likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros 
pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais 
atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba 
pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai arba registruotu laišku. 
Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos 
civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas. 
 

IX. SKYRIUS  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
              70. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina  Vilniaus miesto 
savivaldybės taryba.  
              71.  Mokyklos  nuostatai keičiami ir papildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos,  Mokyklos direktoriaus ar  Mokyklos tarybos 
iniciatyva. 
              72. Mokykla registruojama  teisės aktų nustatyta tvarka. 
              73. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

________________________________________ 
 
 

http://www.vilnius.lt/

