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Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp 
mokyklos vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių, jų tėvų, globėjų ar 
rūpintojų.		

Mokykla	yra	vaikų	ir	jaunimo	ugdymo	švietimo	įstaiga.	Vyriausiasis	Lietuvos	
išlaisvinimo	komitetas	tremtyje	1949	metų	birželio	14	d.	paskelbė	Lietuvių	chartiją,	
kuri	įpareigojo	visus	už	Lietuvos	ribų	gyvenančius	lietuvius	siekti	išlaikyti	lietuvių	
tautos	gyvybę:	jos	kalbą,	papročius,	tradicijas	ir	remti	nepriklausomos	Lietuvos	
valstybę.	Šios	chartijos	7	ir	8	skyriuose	parašyta,	kad	
		
"Mokykla	yra	tautinės	dvasios	židinys.	Kiekvieno	lietuvio	kilniausioji	pareiga	būti	lietuvių	
mokyklos	rėmėju.	Draugija	yra	tautinės	kultūros	veiksminga	talkininkė.	Lietuvis	kuria	ir	
palaiko	religines,	kultūrines,	jaunimo,	savišalpos,	profesines	ir	kitas	lietuvių	draugijas".	

Steigėjai. Mokyklos steigėjai yra prof.dr.Audra I. Mockaitis, Irmantas Domarkas ir Teresa 
Rukšėnas.  
 
Mokykla savo veiklą grindžia LB Švietimo Tarybos parengta mokymo programa ir vadovaujasi 
mokyklos nuostatais.  
 
Lituanistinės mokyklos tikslai: 

 Ugdyti jaunąją lietuvių kartą mokant lietuvių kilmės vaikus lietuvių 

kalbos, istorijos, literatūros, geografijos ir kultūros. 

 Išlaikyti lietuviškas tradicijas, dainų, šokių, tautosakos ir tautodailės 

pavidalais. 

 Puoselėti meilę tėvynei ir kalbos išlikimą jaunojoje kartoje. 

 Vesti visus užsiėmimus tik lietuvių kalba. 

 

I. MOKYKLOS VALDYMAS 

 
1.1. Mokykla yra  finansiškai nepriklausoma  ir veikia  iš  surenkamų  lėšų. Mokyklą  remia 

Lietuvių  Bendruomenė,  įvairios  organizacijos  ir  privatūs  asmenys. Mokyklos  lėšas 
sudaro: 
1. Mokslapinigiai; 
2. Pelnas iš visų renginių, daromų mokyklos vardu; 
3. Mokyklų rėmėjų ir kitos aukos, paaukotos ar surinktos mokyklų vardu. 
4. Parama iš vyriausybinių institucijų ir fondų Australijoje ir užsienyje. 
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5. Visos lėšos įnešamos į bendrą iždą, esantį tėvų komiteto žinioje. 
 

1.2. Mokyklos taryba  yra  aukščiausia  savivaldos  institucija,  jungianti mokinių,  jų  tėvų 
(globėjų ar rūpintojų)  ir pedagogų atstovus svarbiausių mokyklos veiklos uždavinių 
sprendimui.  Mokyklai vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia mokyklos Taryba, 
tėvų  komitetui  ir  pedagogams  pritarus.  Mokyklos  Tarybą  sudaro  direktorius, 
direktoriaus pavaduotojas, sekretorius ir iždininkas.  

1.3. Mokyklos Taryba: 
1. Rūpinasi mokyklos dokumentacija ir einamaisiais reikalais. 
2. Rūpinasi mokyklos materialiniais  ir  informaciniais  ištekliais, moka mokytojams 

honorarą (nustatytą tėvų komiteto). 
3. Kreipiasi  į  institucijas  dėl  finansinės  paramos,  akreditacijos  ir  kitų  mokyklai 

aktualių klausimų. 
4. Skatina mokytojus pagal galimybes tobilintis seminariuose ir rengia atitinkamas 

paraiškas. 
5. Palaiko ryšius su Viktorijos valstijos, Lietuvos ir kitomis užsienio institucijomis. 

1.4. Pedagogų taryba, kuri yra nuolat veikianti mokyklos savivaldos  institucija, svarsto 
mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo formas ir metodus.   

 
1.5. Mokyklos tėvų komitetas dalyvauja mokyklos tarybos veikloje: 

1. Veikdamas  savarankiškai  inicijuoja  ir  koordinuoja  tėvų  įtaką  ugdymo 
organizavimui mokykloje; 

2. Sprendžia bendruosius, finansinius bei kultūrinio mokyklos gyvenimo klausimus;  
3. Aktyviai atstovauja mokyklai visuomenėje. 
4. Organizuoja lėšų pritraukimo renginius. 
5. Rūpinasi mokyklos patalpomis, patalpų paruošimu darbui, sanitarija ir higiena. 

1.6. Lituanistinės mokyklos išlaikymo reikalai sprendžiami visuotiniame tėvų susirinkime, 
kuris kviečiamas du kartus per metus: mokslo metų pradžioje, pabaigoje ir/ar metų 
viduryje, komiteto sprendimu. Visuotinis susirinkimas kviečiamas Tėvų komiteto arba 
mokyklos  direktoriaus  arba  1/3  tėvų  nutarimu.  Susirinkimas  išklauso  mokyklos 
direktoriaus,  tėvų  komiteto pranešimų,  tvirtina  apskaitą bei  sąmatas,  renka naują 
Tėvų komiteto pirmininką, tvirtina mokyklos tarybos pasiūlytą mokyklos biudžetą  ir 
mokestį už mokslą.  

 
1.7. Mokyklos veiklai vadovauja direktorius. Jį skiria mokyklos taryba.  

 
1.7.1. Direktorius: 

1. Inicijuoja  mokyklos  veiklos  programų  rengimą,  aiškina  mokyklos 
bendruomenės nariams švietimo politiką;   

2. Telkia mokyklos  bendruomenę  švietimo  politikai  įgyvendinti, mokyklos 
veiklos  programai  vykdyti,  priima  ir  atleidžia  darbuotojus,  skiria 
drausmines nuobaudas ir paskatinimus;   

3. Organizuoja  ugdymo  plano,  bendrųjų  programų  vykdymą,  pamokų 
tvarkaraščių sudarymą;   

4. Inicijuoja darbuotojų pareiginių instrukcijų rengimą ir jas tvirtina; rūpinasi 
pedagogų kvalifikacijos tobulinimu;  



Melburno	Baltijos	lituanistinė	mokykla	 	 Nuostatai	ir	taisyklės 

 

-3- 
 

5. Rengia mokyklos vidaus darbo  tvarkos  taisykles, organizuoja  jų projekto 
svarstymą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti, kartu su mokyklos taryba 
nustato moksleivių ir darbuotojų skatinimo sistemą. 

6. Rengia paraiškas finansinei paramai gauti. 
7. Plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar globėjais);   
8. Palaiko ryšius su mokyklos rėmėjais, vietos bendruomene;   
9. Rūpinasi  mokyklos  intelektiniais,  materialiniais  ir  finansiniais  ištekliais, 

darbo ir civiline sauga;  
10. Kartu  su  iždininku  sudaro  metinę  mokyklos  pajamų  ir  išlaidų  sąmatą, 

organizuoja  mokyklos  veiklos  auditą  bei  sąvado  (metinės  ataskaitos) 
rengimą ir teikia mokyklos tarybai aprobuoti;   

11. Atstovauja mokyklai kitose institucijose. 
12. Skelbia  su mokykla  susijusią  informaciją  vietinėje  ir  užsienio  spaudoje, 

interneto tinklapyje. 
 

1.7.2. Pedagogų tarybos pirnininkas/-ė: 
1. Talkina direktoriui palaikant ryšius su plačiaja bendruomene; 
2. Užtikrina metinių planų vykdymą. 
3. Vadovauja pedagogų tarybai ir koordinuoja pedagogų darbą.  
4. Tvarko moksleivių ir mokyklos baigimo dokumentų apskaitą. 
5. Plėtoja bendradarbiavimą su moksleivių tėvais (ar globėjais);   
6. Užtikrina, kad mokytojai turi reikalingus dokumentus bei priemones darbui 

(pvz., Working with Children Check). 
7. Kontroliuoja,  kad  mokyklos  aplinkoje  nebūtų  vartojami  ar  platinami 

alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos; 
8. Skelbia  su  mokykla  susijusią  informaciją  vietinėje  ir  užsienio  spaudoje, 

interneto tinklapyje. 
 

1.7.3. Sekretorius/Iždininkas: 
1. Tvarko mokyklos banko sąskaitas ir biudžetą. Rengia kasmetines ataskaitas 

Tėvų komitetui. 
2. Tvirtina mokytojų išlaidų sąmatas ir apmokėjimus.  
3. Prižiūri mokyklos inventorių ir tvarko inventorizaciją. 
4. Skelbia  su  mokykla  susijusią  informaciją  vietinėje  ir  užsienio  spaudoje, 

interneto tinklapyje. 
5. Ruošia susirinkimų protokolus.  
6. Tvarko oficialią mokyklos registravimo ir mokesčių dokumentaciją. 
7. Palaiko ryšius su plačiąja bendruomene. 

 
1.8. Pedagogai: 

  1. Mokyklos pedagogai privalo turėti atitinkamą išsilavinimą ir gerai išmanyti savo darbą.
  2. Mokytojai privalo turėti mokslo metams galiojantį Viktorijos valstijos darbui su vaikais

pažymą (Working with Children Check). 
3. Bent vienas pedagogas privalo būti  išlaikęs pirmosios pagalbos kursą. Kurso mokestį

padengs mokyklos vadovybė.  
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4. Pedagogas  iš savo darbo vietos gali pasitraukti  tik esant  labai svarbiom aplinkybėm,
pvz., jei skubiai reikia suteikti pagalbą nukentėjusiam mokiniui ar bendradarbiui. 

1.8.1. Pedagogų teisės:  
1. laisvai rinktis pedagoginės veiklos organizavimo formas ir metodus, 

laikantis mokyklos mokymo strategijos; 
2. rengti individualias ugdymo programas; 
3. teikti  siūlymus  dėl  mokyklos  vadybinės  ir  pedagoginės  veiklos,

dalyvauti mokyklos savivaldoje. 
4. dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje. 
5. Dalyvauti  tobilinimosi  seminaruose Australijoje  ir  Lietuvoje pagal

galimybes. 
1.8.2. Pedagogų pareigos:  

1. Planuoti savo darba: paruošti metinius,  trimestro  ir kiekvienos pamokos 
planus,  vadovaujantis  Švietimo  Tarybos  lituanistinių mokyklų  programa 
bei laikantis AusVELS standartų. 

2. pagal  moksleivių  siekius  ir  galimybes  individualizuoti  ugdymo  turinį, 
laiduojant gerus ugdymo rezultatus; 

3. skatinti  moksleivius  mokytis,  padėti  turintiems  mokymosi  sunkumų, 
objektyviai vertinti moksleivių pasiekimus 

4. padėti moksleiviams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti 
kultūrinius  interesus,  skatinti  vertybinių  nuostatų  formavimąsi,  ugdyti 
moksleivių pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratiniais bendravimo 
principais;   

5. bendrauti  su  kiekvienu  moksleiviu  ir  jo  šeima,  informuoti  tėvus  (ar 
globėjus) apie  jo mokymąsi  ir elgesį; neatidėliojant  išsiaiškinti mokyklos 
nelankymo priežastis;   

6. suteikti moksleiviui pagalbą pastebėjus, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, 
prievarta,  seksualinis  ar  kitokio  pobūdžio  išnaudojimas,  ir  apie  tai 
informuoti mokyklos vadovus; 

7. laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų bei mokyklos vidaus darbo 
tvarkos taisyklių.   

8. bendrauti su kolegomis, abipusiu susitarimu mokytis vienam iš kito. 
9. prisidėti  formuojant  sociokultūrinę  mokyklos  aplinką,  organizuojant 

mokyklos renginius; 
10. analizuoti  savo  pedagoginę  veiklą,  vertinti  ugdymo  rezultatus  ir  su  jais 

supažindinti moksleivius, jų tėvus (ar vaiko globėjus), kolegas ir mokyklos 
vadovus;  tobulinti savo kvalifikaciją. 

11. Dalyvauti  mokyklos  organizuojamose  šventėse  ir  ruošti  vaikus 
pasirodymams. 

 
12. Mokyklos direktorius turi teisę skatinti mokyklos darbuotojus:  

  a) žodine ir raštiška padėka, 
b) piniginėmis premijomis (jei yra galimybė); 
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1.9. Tėvai ir globėjai: 
 

1.9.1. Tėvų (ar globėjų) teisės:  
1. dalyvauti mokyklos  savivaldoje, rinkti/atleisti Tėvų komiteto 

pirmininką (‐ę); 
2. gauti informaciją apie savo vaiko mokymąsi, elgesį, mokymosi sąlygas;  
3. teikti pasiūlymus dėl mokymo formos ir turinio tobulinimo; 
4. formuoti įvairias darbo grupes pagal poreikius. 

1.9.2. Tėvų (ar globėjų) pareigos:   
1. bendrauti su mokyklos pedagogais ir vadovais, dalyvauti sprendžiant 

vaiko ugdymo klausimus;  
2. pranešti mokytojui, jeigu jų vaikas negali dalyvauti pamokose ar turi 

anksčiau išeiti iš pamokų.  
3. laiku apmokėti mokyklos registracijos ir mokslo mokestį; 
4. laikytis nustatyto budėjimo mokykloje grafiko. 

 
1.10. Moksleivių elgesio taisyklės: 

  1. Nevėluoti į mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų. 
2. Kiekvieną savaitę atsinešti visas pamokoms reikalingas mokymo priemones; 
3. Pamokos metu sėdėti savo vietoje. Išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui;  
4. Stengtis stropiai ir sąžiningai mokytis; praleidęs pamokas, sužinoti  iš mokytojų ar 

draugų ir paruošti praleistai ir ateinančiai savaitei paskirtus namų darbus. 
5. Prižiūrėti jam skirtą darbo vietą. Radus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti 

mokytojui.  
6. Tausoti vadovėlius ir kitas knygas.  
7. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet  ir pertraukų metu, neskriausti silpnesnių už 

save mokinių, nesistumdyti  su draugais, valgykloje nebėgioti,  sveikintis  su visais
vyresniaisiais mokytojais ir svečiais;  

8. Pavalgius sutvarkyti ir nuvalyti savo vietą prie stalo, išmesti šiukšles; 
9. Gerbti tėvus  ir vyresniuosius, mokytojus  ir kitus mokyklos bendruomenės narius,

vykdyti pedagogų, mokyklos vadovybės nurodymus; 
10. Už  besikartojantį  mokinio  taisyklių  nevykdymą  ar  pažeidimą,  pagal  mokyklos

nuostatus mokinys gali būti įspėjimas ir apie tai bus informuojami tėvai. 
11. Mokyklos  bendruomenės  narių  nuožiūra  ir  prašymu,  moksleiviai  gali  būti

skatinami: 
a) įvairiomis padėkomis ir pagyrimo raštais; 
b) esant galimybei, materialiniu skatinimu. 

 
II. MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
2.1. Mokyklos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai dirba mokykloje sekmadieniais. 
2.2. Priimtas  į  darbą  mokytojas  susipažįsta  su  pareiginėmis  nuostatomis,  mokyklos 

nuostatais.  Pedagoginį  personalą  instruktuoja  pedagogų  tarybos  pirmininkas/‐ė  ir 
mokyklos direktorė; 
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2.3. Pamokos mokykloje pradedamos 9:05  bendra sueiga. Pirma pamoka prasideda 9:15 
val.  Viena  pamoka  trunka  55  minučių,  o  pertraukos  5  min.  Dainavimo  ir  šokių 
pamokos vyksta 30 min. Didžioji pertrauka – 20 min. Būreliai (arba trečioji pamoka) – 
40 min. Pamokos baigiamos 12.45 val.  

2.4. Mokyklos darbuotojai privalo laiku atvykti į darbą ir baigti darbą. Mokytojai atvyksta 
10 min. prieš pamokos pradžią. Mokytojas, dėl svarbių priežasčių negalintis atvykti į 
darbą, privalo informuoti administraciją kaip galima anksčiau. 

2.5. Visi pedagogai privalo dalyvauti mokyklos renginiuose: posėdžiuose, susirinkimuose 
ir kt. Negalintys dalyvauti informuoja mokyklos tarybą  iš anksto.  

2.6. Prasidėjus  mokslo  metams  visi  mokytojai  privalo  supažindinti  mokinius  su 
reikalavimais ir su mokinio taisyklėmis; 

2.7. Visi  mokyklos  darbuotojai  sąžiningai  vykdo  savo  pareigines  instrukcijas,  privalo 
užtikrinti mokinių saugumą klasės teritorijoje, drausmę ir tvarką; 
1. Mokytojai  atsako  už mokinių  saugumą  pamokų metu,    reikalauja  iš mokinių 

kultūringo elgesio, švaros, drausmės; 
2. Tvarko mokinių asmens bylas, klasės dienyną, mokinių pažymių knygeles ir kitus 

klasės mokinių dokumentus; 
3. Ne rečiau kaip kartą į metus organizuoja savo klasės tėvų susirinkimus; 
4. Ugdo moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėti 

dorovę, sveiką gyvenseną; 
5. Planuoja  savo  veiklą  visam ugdymo periodui,  rengia metinius pamokos darbo 

planus,  vadovaujantis  JAV  Švietimo  Tarybos  parengta  lituanistinių  mokyklų 
programa, AusVELS bei pateiktais mokytojų planais LR išleistuose vadovėliuose; 

6. Pamokų metu pateikia ir išaiškina naują medžiagą, praveda pratybas, užduoda ir 
patikrina namų darbus, vertina ir skatina moksleivių žinias ir pasiekimus; 

7. Pamokų ir pertraukų metu nepalieka mokinių vienų; draudžiama mokinius išleisti 
iš pamokos anksčiau (išskyrus iš anksto su tėvais suderintais atvejais). Budintys 
tėvai prižiūri vaikus pertraukų metu. 

8. Rūpinasi klasės mokinių pamokų  lankomumu, mokymusi,  jų elgesiu, drausme, 
išvaizda, palaiko  ryšį visais klausimais su mokinių tėveliais, siekia 100% mokinių 
lankomumo, išsiaiškina, kodėl mokinys neatvyko į pamoką ar pavėlavo. 

2.8. Griežtai draudžiama ateiti į mokyklą išgėrus alkoholio ar gerti jį darbo vietoje. 
2.9. Mokyklos masinių renginių metu dalyvauja visi mokytojai. 
2.10. Prieš  išvykstant  į ekskursijas, klasės mokytojas praveda  instruktažą  ir  įrašo  į klasės 

žurnalą, paruošia visus reikalingus dokumentus pagal įstatymus.  
2.11. Kiekvienas mokytojas turi teisę pavaduoti bendradarbį.  
2.12. Pavaduojant  bendradarbį  mokytojas  veda  pamoką  pagal  programą,  sąžiningai 

sutvarkant  dokumentus;  atlieka  kitas  vaduojamojo  funkcijas,  pateikia  reikiamas 
ataskaitas. 

2.13. Moksleivių žinių, gebėjimų  ir  įgūdžių  vertinimas  
1. Moksleivių  žinios,  gebėjimai  ir  įgūdžiai  nuo  1‐sios  klasės  vertinami  5  balų 

sistema.  
2. Siektina,  kad  vertinimas  atspindėtų moksleivio  siekius,  pastangas,  padarytą 

pažangą, leistų kiekvienam ugdytiniui pajusti asmenybės pripažinimą, skatintų 
mokymosi motyvaciją.  
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2.14. Namų darbai 
1. Esant trumpam mokymosi  laikotarpiui, mokomoji medžiaga negali būti pilnai 

įsisavinta  mokykloje,  todėl  mokiniai  privalo  ruošti  namų  darbus.  Tėvai  ar 
globėjai  peržiūri  ir  patikrina  namų  darbus  bei  užtikrina  jų  atlikimą.  Kilus 
neaiškumams, konsultuojasi su klasės mokytoju. 

2. Mokytojas  išdalina  namų  darbų  lapą    (ir  paskelbia  namų  darbus mokyklos 
tinklapyje) kiekvieną sekmadienį. Nebuvęs pamokose mokinys paruošia namų 
darbus  praleistam  ir  sekančiam  sekmadieniui. Apie  praleistus  namų darbus 
mokytojas praneša tėvams. 

3. Svarbią informaciją apie namų darbus būtina pateikti mokyklos tinklapyje. 
4. Mokinys, praleidęs daugiau kaip pusę semestro pamokų, turi pristatyti atliktus 

to laikotarpio darbus ir pagal mokytojo nurodymą išlaikyti egzaminus iš visų tą 
semestrą  dėstytų  dalykų.  Jeigu  namų  darbai  neatlikti  ir  egzaminai  iš  visų 
mokomųjų dalykų neišlaikyti, mokslo metų pabaigoje mokinys nekeliamas  į 
aukštesnę klasę.  

 
2.15. Mokinių maitinimosi ir sveikatos priežiūros tvarka: 

1. Mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sėdėtų taisyklingai; 
2. Mokytojai turi susodinti mokinius pagal ūgį ir regėjimą; 
3. Mokiniai  valgo  tik  didžiosios  pertraukos metu.  Prieš  pradėdami  valgyti,  visi 

mokiniai privalo plauti rankas; 
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui mokytojai privalo  informuoti administraciją  ir 

tėvus. 
 

2.16. Naudojimosi mokyklos turtu, patalpų ir inventoriaus priežiūros tvarka: 
1. Už visą mokyklos turtą, patalpas ir inventorių atsako mokyklos taryba; 
2. Darbuotojas  atsako  už  jo  darbo  vietoje  esamą  tvarką,  inventorių, mokymo 

priemones.  
 

2.17. Mokinių priėmimo ir išvykimo iš mokyklos, klasių komplektavimo tvarka 
1. Į mokyklą, esant laisvų vietų, priimami mokiniai nuo 2 m. 
2. Koalų ratelį lanko vaikai nuo 2 iki 4 m. amžiaus. Koalų ratelio metu tėvai privalo 

būti kartu su savo vaiku. Koalų ratelis renkasi kas antrą savaitę. 
3. Darželį  lanko vaikai, kuriems sueis 5 m. mokslo metų eigoje. Darželis renkasi 

kiekvieną sekmadienį.  
4. Į  pirmą  klasę  stoja  vaikai  kuriems  sueis  6 m. mokslo metų  eigoje.  Tėvų  ir 

mokytojų nuožiūra, vaikas gali stoti  į pirmą klasę anksčiau arba vėliau (pagal 
gebėjimus).  Vaikai  turi  jau  pažinti  raides  ir  jau  gebėti  šiek  tiek  skaityti 
nesudėtingus tekstus. 

5. Iš mokyklos tėvų prašymu mokiniai išleidžiami įteikus pažymą, kurioje surašomi 
mokinio gauti pažymiai. 

6. Mokykloje klasės komplektuojamos pagal mokinių amžių ir žinių lygį.  
7. Visi  atvykę  ir  išvykę mokiniai  registruojami mokyklos  registre.  Tėvai privalo 

pasirašyti registre atvedant ir išvedant vaiką iš mokyklos. 
 

 


