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GIMNAZIJOS

TELSIU ,,A

I. BENDROSIOS NUOSTAT'OS
liau

-

nuostatai) reglamentuoja Tet5iq ,,Ateities"

pertvarkYnno tvark4.
,,Ate itie s " 1>t o gimnazij a, trump

asi

s p avadinimas

-,,Ateities " pro gimnazija.
3. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 191873143'
4. Mokykla isteigta 1gg5 m. 2000 m. rugsejo 26 d. Telsiq rajono savivaldybes tarybos
sprendimu Nr. 202 mokyklai suteiktas ,,Ateities" vardas'
5. Mokyklos teisine forma - Tel5iq rajono savivaldybes biudZetine istaiga.
institucija
6. Savininkas - TelSiq rajono savivaldybe, savininko teises ir pareigas igyvendinanti
- TelSiq rajono savivaldybes taryba, kuri:
6.1. tvirtina mokYklos nuostatus;
6'2.priima|pareigasiriSjqat|eidLiamokyklosdirektoritl;
6.3. priima sprendim4 del mokyklos buveines pakeitimo;
6.4. prrimasprendim4 del mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo;
jq veiklos nutraukimo;
6.5. priima sprendim4 del mokyklos skyriq steigimo ir
jos kompetencijai
6.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos fstatymuose ir Siuose nuostatuose
priskirtus klausimus.
7. Mokyklos buveine - Lygumq 47,LT - 87125' Tel5iai'
8. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla'
9. Mokyklos tiPas - Progimnazija.
10. Pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla'
11. Mokymo ialba - lietuviq, mokymo formos - grupinio ir pavienio mokymosi. Vykdo
pradinio ugdymo, pagrindinio ugdyrno pirmosios dalies, neforrmaliojo Svietimo programas' i5duoda
motymori puri"[ini.,r iteisin;dius dokumentus: pradinio i5silavinimo, pradinio ugdymo
pasiekimq, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ir mokymosi pasiekimq paZymejimus'

Mokyklaturi:
l2.l.Degaidiq skyriq, esanti Degaidiq g. 5, Degaidiq k., Tel5iq r., kuris vykdo ikimokyklinio
ugdymo ir priesmokyklinio ugdymo programas;
12.2. ,,Satletekio" skyriq, esanti Kepyklos g. 30, Tel5iuose, kuris vykdo ikimokyklinio
ugdymo, priesmokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo programas'
13. TelSiq ,,Ateities" progimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4,
atributik4, savo
atsiskaitom q4 ii kitas s4skaitas iietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose,
veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos fstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutaiimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teisds
aktais ir Siais nuostatais.
12.

II.MoKYKLosvEIKLossRlrrsrRFUSYS,TrKqLAj!:-u?lYlrtS'FUNKCTJOS'
pOTUMENTU ISDAVIMAS
MoKyMoSI PASIEKIMUS ITEISINANdTT;
14. Mokyklos veiklos sritis

-

Svietimas'

Mokyklos Svietimo veiklos ruSys:
kodas 85.3 1 .10;
15.1 . pagrindine veiklos r[Sis - pagrindinis ugdymas,
15.2. kitos Svietimo veiklos ruSYs:
15.2.|.ikimokyklinioamZiausvaikqugd;rmas,kodas85.10.10;
15.2.2.priesmokyklinioamZiausvaikqugdymas,kodas85'10'20;
15.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85'20;
15.2.4. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;
15.2.5. kulturinis Svietimas, kodas 85'52;
85.59;
15.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas
15.2.7.Svietimui btrdingq paslaugq veikla, kodas 85'60;
15.

15.2.8. kitas mok)rynas, kodas 85'5;

veikla, kodas 62'09'
15.2.9.kita informaciniq technologijq ir l<ompiuteriq paslaugq
15.3. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
15.3.1. sporto irangos nuoma, kodas 77 '2'l'40;
kodas 49'39,
15.3.2.kitas niekuikitur nepriskirtas kel:ivinis sausumos transportas,
15.3.3. kompiuterirl nuoma, kodas 77 '33'101'
15.3.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91'01;
15.3.5. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55'20'20;
15.3.6. kita leidyba, kodas 58.19;
ir eksploatavimas, kodas 68'20'
15.3.7 .nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo hrrto nuoma
ir fizines asmens galias' ugdyti
16. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines

butinas
kurybing4, atsaking4 pilieti, igrj"ti bend:r4sias ir esmines dalykines kompetencijas,
sekmingai socialinei
tolesniam mofymuisi,'proi.sinii karjerai ir savarankiSkam gyvenimui,
integracijai ir mokymuisi vis4 glvenim4'
17. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
17.1. teikti mokiniams kokybisk4

ikimokyklini, prieSmokyklini, pradini ir pagrindinio ugdymo

pirmosios dalies i5silavinim4;
s poreikius ;
17 .2. tenkinti mokiniq pa1inimo, lavinirnosi ir saviraiSko
17.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalb4;
17.4. uztikrinti sveik4 ir saugi4 mokym,c (-si) ir gyvenimo aplink4.
mokykla:
1 8. Vykdydama pavestus uZdavinius,
mokslo ir sporto
1g.1. konkretina ir individualiztojaugclymo turin!, vadovaudamasi Svietimo,
mokyklos
ministro tvirtinamomis bendrosiomis pt.ogt nomii, atsiZvelgdama i vietos ir
rezultatus,
stebdsenos
bendruomends reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus, Svietimo
mokiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo
gimnazijos veiklos isivertinimo ir iSorinio vt
18.2. rengia neformaliojo vaikq Svietim

18.3. r,ykdo ikimokyklinio

ugdynno,

individualizuot4 ir pritaikl't4 pradinio ugdyrno, p
vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse
Svietim4;

dalies programas
18.4. isduoda mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo pirmosios
tvarka;
pasiekimus iteisinandius dokumentus Svietirno, mokslo ir sporto ministro nustatyta
sqlygas veikti mokiniq oryanizacljoms, skatinandioms mokiniq dorovini,
1g.5. sudaro palankias
tautini, pilietinf s4moningum4, patriotiz:m4 puoselejandioms kulturinq ir socialing btand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiS kos poreikius ;

specialiqj4 pedagoging'
1g.6. teikia informacinq, psichologino, socialing pedagoging, .

profesini orientavim4;
speciali4j4 pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prieZifr4,
specialqli ugdym4 teises aktq
1g.7. ivertina mokiniq specialiuosius ugctymosi poreikius, skiria
nustatyta tvarka;
papildomas paslaugas
rjq)

organi
(klubus, burelius,
18.9. sudaro
1g.g.

) te
am

andi4 sveik4' saugi4
18.10. uZtikrina higienos norrnas' teises
mokymosi ir darbo aPlink4;
bazg
18.11. kuria .rgav-o turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing
standartais;
Svietimo apr[pinimo
vadovaudamasi svietimo mokslo ir sporto ministro patvirtintais
18.12. organizuoiamokiniq maitinimq ir paveZej im4;
mokslo ir sporto ministro
1g.13. viesai stltUia informacij4 apie rnokyklos veikl4 Svietimo,
nustatyta tvarka;

18.14'atliekakitas|statymqirkitqteisesaktqnumatytas funkcijas.

III. MOKYKLO|S TEISES IR PAREIGOS
atlikdama
19. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius,
funkcijas, turi teisg:
19.1. parinkti mokymo metodus ir mokynosi veiklos b[dus;

jai priskirtas

l9.2.ktfiinaujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 iSsilavinim4;
ir juridiniais asmenimis;
19.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos rindiais fiziniais
tarptautinius
iq.+. Sui.timo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka vykdl'ti Salies ir

Svietimo projektus;
19.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvarrti jq veikloje;
nustatyta tvarka;
19.6. gauti parainqii.trrrro, Respublikosr labdaros ir paramos istatymo
19.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis'
paskirtq
20. Mokyklos pareiga yra uZtikrinti jai p'avest4 tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4,
tunkcijq kokybi5k4 atlikim4.

Iv.MOKYKLOSvEIKLosIORGANIZAVIMASIRVALDYMAS
20. Mokyklos veikla organizuoj am a pagal:

yra pritarusios
20.1. direktoriau, puwirtint4-mokytlos strategini veiklos plan4, kuriam
jo
asmuo;
mokyklos tarybair Tel5iq rajono savivaldybds vykdomoji institucija ar igaliotas
mokyklos
20.2. direktoriaus putui.titrt4 -okykior metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi
taryba1'

ir Tel5iq
20.3. direktoriaus patvirtint4 mokyklos ugdymo plaurt4, suderint4 su mokyklos taryba
rajono savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos fgaliotu asmeniu.
pareigas
21. Mokyklai ,radorru.r.lu-direktorius, nepriekai5tingos reputacijos asmuo, skiriamas i
jq teises aktq nustatyta tvarka.
vieso konkurso b[du penkeriems metams ir atleidZiamas i5
Direktorius:
nevir5ydamas
21.1. tvirtina mokyklos vidaus strukttrq, mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,
nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaiiiiaus;
1 ---..
21.2. ntstato mokyktoi tit rtrrs, uZdavinius, frrnkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
sritis;
direktoriaus pavaduoto.lo utio ir bendriesienrs reikalams, skyriaus vedejo veiklos
darbo
Respublikos
21.3. tvirtinu *okyto;q ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos
jo mokyklos darbuotojus,
kodekso ir kitq teises aktq nustatl'ta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobatrdas;
21.4. priima mokinius i mokykl4 TelSiq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo si sutarti s tei se s aktq nustatyt a tv atl<a;

darbo tvarkos taisykiese
2I.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, mokyklos

ir atsakomybq:;
mokyklos darbo tvarkos
2i.6. suderings su mokyklos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina
taisykles;
r -_-r_^_-^:__^^ darbo
r^-L^ imokymost
ir *^L-rmnc.
21.j. stdaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas
s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; ..
planq rengimui, jq igyvendinimui,
21.g. vadovauja mokyklos strateginio il metinio veiklos
okyklos veikl4 p avestoms funkcij oms atlikti, uLdavrniams igyvendinti,
s veikl4, materialinius ir intelektinius iSteklius;
ontroliuoj a jq r'rykdYm4;
ir metodines grupes, metoding
2l.l0.sudaro teisds aktq nustatytu, ko*'iti;as, darbo, projektines

nustato mokiniq teises, pareigas

taryb4;

2l.Il.sudaro mokyklos vardu sutartis det mokyklos funkcijq atlikimo;
teises aktq nustatyta tvarka;
21.12. organizuoiimokyklos dokumentq s ;ojim4 ir valdym4
turt4, le5as ir jais disponuoja;
21.13. teises akiq nustatyta tvarka valato .anao3u mokyklos

i5tekliais;
rupinasi intelektiniais, materialiniais, hnansil:dais, informaciniais
veiksming4 mokyklos vidaus
naudojim4,
21.14. uZtikrina racionalq ir taupq 1e:5q, turto
ulirrim4;
rnizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
atestuotis
tams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams
ir sporto ministro nustatyta tvarka;
stitucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
pavdLdjim4;
21.17. skiria asmeni, organizuojanti mokiniq maitinim4 it
bei viesai paskelbia
2r.rg.kiekvienais metais teikia mokyklc,s bendruomenei ir tarybai svars[ti
mokslo ir sporto ministro
savo metq veiklos ataskait4 pagal Lieiuvos Respublikos Svietimo,
nustatytus reikal avimus ;
funkcijas;
21.19. r,ykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatl'tas
2l .20. atstovauj a mokyklai kito se institucij os
21.21. uZtikrina ir atsako uZ Lietuvos' Res
mokykloje, uZ korupcijos prevencij4, demokr

informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, r
mokyklos veiklos rezultatus, uL get4 ir

fgyvendinim4;

2I.22. mokyklos direktorius pavaldus

merui.

ir

,
atskaitingas Tel5iq rajono savivaldybes tarybai rr
1

V. MOKYKI,OS SAVIVALDA

a. Tatyba
22. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) 1ra auk5diausia mokyklos savivaldos institucij
bendruomenq
telkia mokyklos mokiniq,'mokyojq, terq (globejq, rupintojq) bendruomeng, vietos
direktoriui
klausimus,
aktualius
demokratiniam mokyklos valdymui, paieJa sprgsti mokyklai
atstovauti teisdtiems mokyklos interesams.
tevq
23. Taryba sudaroma dvejq metq veiklos kadencijai iS mokykloje nedirbandiq mokiniq
(globejq, rupintojq), mokyojq, mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq.
penkis asmenis) terus (globejus, rlpintojus) deleguoja
24. I Taryb4"lygiomis daiimis @o
prezidentlra'
- nrokytojq taryba ir mokinius - Mokiniq
jame
jei
dalyvauja
teisetas,
kaip du kartus per metus. Posedis
arimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma'
25.Tarybaivadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.

26.Taryba:

26.1. teikia si[lymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq

priemoniq;

ir jq

igyvendinimo
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planui, mokyklos metinei veiklos programai'
mo planui; perspektyvinei pedagogq atestacij os

iui del

mokyklos nuostatq pakeitimo

ar

papildymo, mokyklos vidaus struktDros tobulinimo ;
formuojant mokyklos materialinius'
26.4. svarsto mokyklos 1e5q naudojimo klausimus, talkina
finansinius ir intelektinius iSteklius;
metines veiklos ataskaitas ir teikia sifilymus mokyklos

26.5. i5klauso mokyklos

direktoriui del mokyklos veiklos tobulinimo;
ar jos igaliotai institucijai del
26.6. teikia .iuly-.r, Telsiq rajono savivaldybes tarybai
mokyklos materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo ;
ir tevq (globejq, rlnintojq;
26.J. svarsto mokltojq metodines tarybc,s, Mokiniq prezidenturos
teikia si[lymus mokyklos direktoriui;
komitetq ar mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir
26. 8. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
mokYklos bendruomenei'
cij a mokYojq Profesiniams
i. lq sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus
si rnokykloje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalb4
:siogiai r gdymo procese dallwaujantys asmenys'
os direk orius, sekretorius renkamas atviru balsavimu

ir

dvejiems metams.

Posedis yra teisetas, j.ei jame
31. Mokytojq tarybos posedZius Saukia mokyklos direktorius.
priimami posedyje dalyvavusiq nariq
dalyvauja du treddaliui -olyoiq tarybos niuirl' Nutarimai
balsq dauguma.
ir mokyklos direktoriaus
32. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatl'tais
teikiamais klausimais.
Mokiniq prezidentlra'
33. Mokykloje nuolat veikia mokyklos rnokiniq savivaldos institucija ezidentlros nuostatais, kuriuos isakymu tvirtina

zavimo, deleguoja narius i mokyklos taryb4'
3-5 natiai, iSrinkti
34. Mokykloje veikia klasiq tevq komitetai. Klases tevq komitet4 sudaro
Tevq
dvejiems metams atviru balsavimu kiases r:evq (kitq te
edZius
komiteto nariaiatviru balsavimu renka pirminink4, kuris
sedZio
klausimus informuoja . .
ir apie jq I
tevq
Klases
nariai.
pirmininkai yra mokyklos tevq komiteto

pradZios.
komitetas

e

atsiskaito

atstovq) susirinkimui.

j.ror rinkusiam klases tevq (kitq teisetq mokinio

klases renginius, i5vykas, kurti edukacines
aplinkas, vykdyti profesin ! orientavim4, i gyvendinti kitas iniciatyvas'
narius i
36. Mokyklos tevq komitetas teikia pasifllymus mokyklos direktoriui, deleguoja

35. Klases tevq komitetas

mokyklos

tarybE.

pade

da orgarizuoti

. i ..

.

elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitars
s) aktualiais klausimais mokyklos direktorius gali
bejq, rupintojq) komitetq vadovq pasitarimus'
organizuoti klasiq,
38. Mokykloje sudaromos metodinds gruptls ir metodind Iatyba:
3g.1. metodin"s grup"s skirtos moklto'jams kartu su Svietimo pagalbos specialistais pasirengti
ugdyti mokinius: ptui"oii ir aptarti ugdynio turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus,

37. Mokiniq
mokiniq tdvams

1,1.

inimo bfldus, mokymo (-si) ir ugdymo Csi)
aikyi j4 mokiniq individualioms reikmdms'
ines veiklos kompetencijas, suderintas su

metodines tarYbo s natiai;
38.2. metodine taryba nustato mokytojq meto
tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq
direktoriui suderintus metodiniq grupiq si[lyrnus
organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vado
koordinuoj a mokyklos direktorius'

Svietimo valdyme, burtis i ivairiq grupiq
mokyklq, Svietimo valdymo lygiq vadovq)
as jq nariq nustatltus Svietimo, kultfros'

u1;dv

40. Ugdymo turinio formavimo ir
^T:,L{lt:t
su
susuusl
direktorius-gali organizuoti mokltojq ir Svieti
nagrinej amu klausimu, pasitarimus'
profesiniq s4jungq istatymas'
41. profesirres s4iungos veikl4 nustato Lietuvos Respublikos
(mokytojq, mokiniq, tevq
42. Mokykloje lali veikti ir kitos mokl,klos savivaldos institucijos
(globejq, ruPintojq).

TVARKA IR
VI. DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARI|A, JU DARBO APMOKEJIMO
ATEIiTACIJA

jo Lietuvos Respublikos darbo
43. Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidZiami i5
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka'
ir kitq teises aktq
44. Mokyklos darbuotojams uZ darbqmokama Lietuvos Respublikos istatymq

nustatYtatvarka.

i

r:rr_^^..

ir kvalifikacij4
45. Mokyklos svietimo pagalbqteikiantys specialistai ir mokyojai atestuojasi
tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
VII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES
VEIKLOS KONTROT,n rn il,rriryfr,Os VEIKLOS PRIEZIURA
rajono savivaldybes
46. Mokykla turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus TelSiq
tarybos nustatYta tvarka.
47. Mokyklos leSq Saltiniai:
draudimo
47.1. valstybes biudZeto lesos, skirtos mokytojq darbo uZmokesdiui ir socialinio
veiklai,
paZintinei
mokiniq
ir vadoveliams,
imokoms, kvaiifikacijai, mokymo priemone rs
ugdl'tiniq profesiniam informavimui ;
47.2. savivaldybes biudZeto 1e3os, skirtos mokyklos komunaliniams patarnavimams,

kvalif,rkacijai ir
aptamaujandio p"rsorralo atlyginimui ir: socialinio draudimo imokoms,
sveikatos medicininiam
komandiruotems, pirmosios medtinines pagalbos priemon6ms, darbuotojq
patikrinimui, mokyklo s prie gaisrinei ap sau gai, inventoriui f si gyti ;
S

47 .3. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
teisetais budais
47.4. fondq, oryanizacilq, kitq juridiniLq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip
perduotos 165os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
47.5. kitos teisetu b[du ig1'tos leSos.
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48. Le5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka.
49. Mokykla buhaltering apskait4 tvarkc,, finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas sudaro
teises aktq nustatyta tv arka.
50. Mokyklos finansines veiklos kontrolE atlieka Tel5iq rajono savivaldybes Kontroles ir audito
tamyba bei k-itos valstybes igaliotos institucijos Lietuvos Respublikos istatymq nustatl'ta tvarka.
51. Mokyklos veiklos prieZiur4 vykdo 1'elSiq rajono savivaldybes administraciia teises aktq
nustatyta tvarka, prireikus pasitelkiami isoriniai u.rtlnto.lui. Valstybing prieLlnrE atlieka Svietimo,

mokslo ir sporto ministerija.

VIII.

BAIGIAN{OSIOS NUOSTATOS

52.Mokyklaturiintemetosvetain9(@).Prane5imaiirinformacija

visuomenei apie mokyklos veikl4 skelbiami viesai Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta
tvarka.

53. Mokyklos nuostatus, suderintus su rnokyklos taryba, tvirtina TelSiq rajono savivaldybes

taryba.

ir

papildomi, pasikeitus bendriesiems nuostatams arba
mokyklos vadovybes ar mokyklos tarybos inioiatyva. Nauj4 nuostatq redakcij4 arba pataisas tvirtina
ono savivaldybes taryba.
TelSiq raj-Vot<ykla
reorganiztojama, likvidtrojama ar pertvarkoma, vadovaujantis teises aktq
Si.

54. Mokyklos nuostatai keidiami

nustatyta tvarka.

SUDERINTA
TelSiq,,Ateities" progimnazij os tarybo s
2020 -04 -3 0 po sedZio protokoliniu nutarimu
(protokol V1-3)
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