TELSIU RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA
SPRENDIMAS

DEL TELSIV,,ATEITIES" PROGIMNAZIJOS NUOSTATU PATVIRTINIMO
2016 m. birZelio 30 d. Nr.

Tl-279

TelSiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo 6 straipsnio 5 dalimi,
Tel5iq rajono savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a;
1 . Patvirtinti Tel5iq,,Ateities" progimnazij os nuostatus (pridedama).
2. [galioti TelSiq ,,Ateities" pagrindines mokyklos direktorg Rit4 Motiejunieng pasiraSyti
patvirtintus Tel5iq ,,Ateities" progimnazijos nuostatus ir juos iregistruoti Juridiniq asmenrl registre
teises aktq nustatyta tvarka.
3.PripaLinti netekusiu galios TelSiq rajono savivaldybes tarybos,2011 m. rugpjDdio 18 d.
sprendim4 Nr. T1-200 ,,Del Tel5iq ,,Ateities" pagrindines mokyklos nuostatq palvirtinimo" 1 p.
4. Nustagrti, kad Sio sprendimo 3 punktas isigalioja nuo Sio sprendimo l punktu patvirtintq
idiniq asmenq registre dienos.

Petras Kuizinas

Savivald

Kopija

tiba

Arlinas Ju5ka, tel. (8 444) 60 278, el. p. arunasjuska@telsiai.lt
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d. sprendimuNr. T1-279

TELSIU ,,ATEITIES"
NUOSTAT
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

TelSiq ,,Ateities" progimnazijos nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Tel5iq
,,Ateities" progi^n-ijos (toliau - Mokykla) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tipq, pagrinding paskini,
mokymo kalbE ir mokymo formas, veiklos teisin!pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas,
mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos
organizavim1 ir valdymq, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir
atestacij4, leSq Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Mokyklos veiklos
prieL\ir1, Mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - TelSiq ,,Ateities" progimnazija, trumpasis
pavadinimas - ,,Ateities" progimnaztja. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas
191873143.

3. Mokykla isteigta 1995 m.

4. 2000 m. rugsejo 26 d. Tel5iq r. savivaldybes tarybos sprendimu Nr.202 mokyklai'
suteiktas,,Ateities" vardas.
5. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga, priklausomybe - savivaldybes mokykla.
Mokyklos savininkas - TelSiq rajono savivaldybd, kodas llll0l724, Zemaitds g. 14, LT- 87133
TelSiai, savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Tel5iq rajono savivaldybes taryba.
Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandioji institucija sprendZia LR biudZetiniq fstaigq
jq kompetencijai priskirtus klausimus.
istatyme, kituose isakymuose ir nuostatuose
6. Mokyklos buveine - Lygumr+ 47,LT - 87125 Tel5iai.
7. Mokyklos grupe - bendrojo ugdymo mokykla, mokyklos tipas - progimnazija,
pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla, mokymo kalba - lietuviq, mokymo formos grupinio ir pavienio mokymosi; vykdo pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo
ivietimo progr*ur, iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus: pradinio
i5silavinimo, pradinio ugdymo pasiekimq, pagrindinio ugdymo pirmosios dalies ir mokymosi
pasiekimq paZymejimus.
8. Mokykla turi Degaidiq skyriq, fsteigl4 2007-05-17, esanti Degaidiq seniUnijoje, TelSiq r.
savivaldybeje; mokymo kalba - lietuviq, mokymo formos - grupinio ir pavienio mokymosi; vykdo
ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo programas.
9. Mokykla yra viejasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4i4 ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikos lregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 gtindLia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdITT DOKUMENTU ISDAVIMAS

10. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
11. Mokyklos Svietimo veiklos rlSys:
1 1 .1. pagrindine veiklos rDSis - pagrindinis ugdymas, kodas 85.3 1 .10;
11.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
lI.2.l. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
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11.2.2. prieSmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
11.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

11.2.4. sportinis irrekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
I1.2.5. kulturinis Svietimas, kodas 85.52:
1I.2.6. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
II.2.7.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
1I.2.8. kitas mokymas, kodas 85.5;
II.2.9. kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62.09
1 1.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
1 1 .3.1 . sporto irangos nuoma, kodas 77 .21.40;
I1.3.2. kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
11.3.3. kompiuteriq nuoma, kodas 77.33.10;
1I.3.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .01 ;
1 1.3.5. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
1 1.3.6. kita leidyba, kodas 58.19;
II.3.7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksplotavimas, kodas 68.20.
12. Mokyklos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti
k[rybing4, atsaking4 pilieti, igrjusi bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, bltinas
tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savaranki5kam gyvenimui, sekmingai socialinei
integracijai ir mokymuisi vis4 gyvenim4.
13. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
13.1. teikti mokiniams kokybiSk4 ikimokyklini, prie5mokyklini, pradin! ir pagrindinio
ugdymo I dalies iSsilavinim4;
1 3.2. tenkinti mokiniq paLinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
13.3. teikti mokiniams reikiam4 pagalbE;
13.4. uLtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) ir gyvenimo aplink4.
14. Vykdydama pavestus uZdavinius, Mokykla:
14.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turini, vadovaudamasi Svietimo ir mokslo
ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsiZvelgdama i vietos ir mokyklos
bendruomends reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus;
14.2. rcngia neformaliojo vaikq Svietimo programas;
14.3. vykdo ikimokyklinio ugdymo, prieSmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo,
pagrindinio ugdymo I dalies, neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus
isipareigoj imus; uZtikrina geros kokybes Svietim4;
14.4. iSduoda mokyrnosi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo I dalies programas pasiekimus
iteisinandius dokumentus Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
14.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kultUring ir socialing brand1,
padedandioms tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;
14.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
specialiqj4 pagalb4, vykdo mokiniq sveikatos prieLitn4, profesiniorientavim4;
I4.7. lvertina mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqj! ugdym4 teises
aktq nustatyta tvarka;
14.8. organizuoja tevq (globejq, riipintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustafrtatvarka;
14.9. sudaro s4lygas darbuotojams profesi5kai tobuleti;
14.10. uZtikrina higienos nonnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mokymosi ir darbo aplink4;

I4.ll. kuria ugdymo turinio

reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprupinimo standartais;

bazQ
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14.12. organizuoja mokiniq maitinim4 ir paveLejimE;
14.13. vie5ai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 Svietimo

ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;
14.14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numaty'tas funkcijas.

III. MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
15. Mokykla, lgyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama
1ai priskirtas
funkcijas, turi teisg:
15.1. parinkti mokyrno metodus ir mokymosi veiklos bldus;
15.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;
15.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
15.4. Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyi Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
15.5. stoti ir jungtis I asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
15.6. gauti paramQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
istatymo nustatyta tvarka;
15.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
16. Mokyklos pareiga yra uZtikrinti jai pavestq tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4, paskirtq
funkcij q kokybi5k4 atlikim4.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
1

7. Mokyklos veikla

-l

organizuojam a pagal:

direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini veiklos plan1, kuriam yra pritarusios
Mokyklos tarybair savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
17.2. dtrektoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan;, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba ir savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
17.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba ir Mokyklos Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija ar jos
lgaliotas u.-.,o.
18. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso bridu ir
atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Direktorius:
18.1. tvirtina Mokyklos vidaus strukt[r4, Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ra54,
nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
18.2. nustato Mokyklos tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
direktoriaus pavaduotojo Dkio ir bendriesiems reikalams, skyriaus vedejo veiklos sritis;
18.3. tvirtina mokyojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidLia iS jo Mokyklos
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
18.4. priima mokinius i Mokykl4 Tel5iq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo si sutartis teise s aktq nustatyt a tv arka;
18.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
18.6. suderings su Mokyklos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos
17

taisykles;

18.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo ir
mokymosi s4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
18.8. vadovauja Mokyklos strateginio ir metinio veiklos planq rengimui, jq
lglwendinimui,
organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams
igyvendinti,
analizuoja ir vertina Mokyklos veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;
18.9. leidZia isakymus, kontroliuoja jq rykdym4;
18.10. sudaro teises aktq nustatl'tas komisijas, darbo, projektines ir metodines grupes,
metoding taryb1;
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18.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis del Mokyklos funkcijq atlikimo;
I8.I2. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
18.13. teises aktq nustat5rtatvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, leSas ir jais disponuoja;
rDpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais;
18.14. uZtikdna racionalq ir taupq leSq, turto naudojim4, veiksming4 Mokyklos vidaus
kontroles sistemos k[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
18.15. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis
ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
18.16. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudar5,m4 ir skatina jq veikl4;
I 8. 1 7. skiria asmeni, organizuoj anti mokiniq maitinim4 ir paveZej im4;
18.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui ugdymui, skyriaus vedejui;
18.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatltas funkcijas;
1 8.20. atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose;
18.2I. Mokyklos direktorius uZtikrina ir atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises ukt+ laikym4si Mokykloje, uZ demokratini Mokyklos valdym4, bendruomends nariq
informavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq Mokyklos tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4,
Mokyklos veiklos rezultatus, uL ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZitros priemoniq
fgyvendinim4;
18.22. Mokyklos direktorius pavaldus ir atskaitingas TelSiq rajono savivaldybes tarybai.
19. Mokykloje sudaromos metodines grupes ir metodine taryba:

I9.1. Metodines grupes skirtos mokytojams kartu su Svietimo pagalbos specialistais
pasirengti ugdyi mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi

metodus, kontekst4, mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo bldus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si)
priemones ir patirti, sukaupt4 ugdymo procese), pritaikyti jE mokiniq individualioms reikmems,
nagrineti prakting veikl4, pletoti mokytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas su
Mokl'-klos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokiniq ir mokyklos paZangos. Metodines grupes
nariai 1ra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokytojai. Metodinei grupei vadovauja dvejq metq
kadencijai metodines grupes nariq iSrinktas mokyojas, patvirtintas direktoriaus
isakymu. MLtodiniq
grupiq veikl4 organizuoja ir koordinuoja Metodine taryba. Metodiniq grupiq vadovai yra Mokyklos
metodines tarybos nariai;

19.2. Metodine taryba nustato mokl.tojq metodines veiklos prioritetus, mokltojq
kvalifftacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovacijq diegim4 Mokykloje, teikla
Mokl'klos direktoriui suderintus metodiniq grupiq siDlymus del ugdymo turinio formavimo ir jo
iglvendinimo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja Metodines tarybos pirmininkas,
jo veikl4 koordinuoja Mokyklos direktorius.
20. Mokyklos bendruomenes nariai gali dalyvauti Svietimo valdyme, burtis i ivairiq grupirl
(mokiniq, studentq, mokyojq, tevq (globejq, rupintojq), mokyklq, Svietimo valdymo lygiq vadovq;
interesq asociacijas, organizacijas, s4jungas, vykdandias jq nariq nustatytus Svietimo, kult[ros,
mokslinio tyrimo pletotes uZdavinius ir funkcijas, numatytas jq veiklos istatuose.
21. 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.

22. Profesines sEiungos veikl4 nustato Lietuvos Respublikos profesiniq s4jungq istatymas.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA

23. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija.
Taryba telkia mokyklos mokiniq, mokyojq, tevq (globejq, rilpintojq) bendruomeng, vieios
bendruomeng demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti mokyklai aktualius klausimus
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direktoriui atstovauti teisetiems mokyklos interesams.
24. Taryba sudaroma dvejq metq veiklos kadencijai i5 mokykloje nedirbandiq mokiniq tevq
(globeiq, rupintoiq), mokytoiq, mokiniq ir vietos rendruomenes atstovq.
25. I taryb4 lygiomis dalimis (po penkis asmenis) tevus (globejus, rupintojus) deleguoja
Mokyklos tevq komitetas, mokytojus - mokytojq taryba ir mokiniur- -oki.rir1 piezidentu*.
Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame
dalyvauja
ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsrldungr-u.
26. Tatybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.
27. Taryba:

27.I. teikia sillymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq
igyvendinimo
priemoniq;
27.2- pritaria Mokyklos strateginiam veiklos planui, Mokyklos metinei veiklos programai.
Mokyklos darbo tvarkos taisyklems, Mokyklos ugdymo planui; peispektyvinei pedagog,.l at"Ita"ijoi
programai; Mokyklos vadovq atestacijai;
27.3. teikia sitlymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Mokyklos vidaus strukturos tobulinimo;
27 '4- svarsto Mokyklos lesq naudojimo klausimus, talkina
formuojant Mokyklos
.
materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius:
27.5. i5klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siDlymus Mokyklos
direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo:
27.6. teikia siDlymus Savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucijai del Mokyklos
materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo :
27.7. svarsto mokl'tojq metodines tarybos, mokiniq Prezidentlros ir tevq (globejq,
rupintojq) komitetq ar Mokyklos bendruomenes nariq iniciatryas ir teikia sirllymus Mirydo,
direktoriui;
2 7. 8. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
28. Tatybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieStarauja teises aktams.
29. Mokyklos taryba

bendruomenei.

uL savo veikl4 vien4 kart1 per metus atsiskaito

Mokyklos

30. Mokltojq taryba nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokyojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Mokyklos
direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyriaus vedejas, visi Mokykloje dirbantys mokytojai,
aukletojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialist ri, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo pio."r.

dalyvaujantys asmenys.

31' Mokltojq

tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, sekretorius renkamas atviru
balsavimu dvej iems metams.
32' Mokltojq tarybos posedZius Saukia mokyklos direktorius. Posedis yra teisdtas, jei jame
dallwauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq
narirl
balsq dauguma.

33' Mokytojq taryba svarsto
direktoriaus teikiamais klausimais.

ir

priima nutarimus teises aktq nusta[tais

ir

mokyklos

34. Mokykloje nuolat veikia Mokyklos mokiniq savivaldos institucija mokiniq
Prezidentlra. Jos veikla vykdoma vadovaujantis Prezident[ros nuostatais. Prezidentlros
nuostatus
isakymu tvirtina Mokyklos direktorius. Mokiniq Prezidentlra inicijuoja ir padeda organizuoti
Mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia ,iuty*r, del mokyrno,
vaikq
neformaliojo Svietimo programq pldtros, soci Llines veiklos, organiziola savanoriq judejimq,
dalyvauja rengiant Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentris, svarsto Mokyklos
direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria del Prezident[ros veiklos organizavimo,
deleiuoja
narius i Mokyklos taryb4.
35. Mokykloje veikia klasiq tevq komitetai. Klases tevq komitet4 sudaro 3-5 nariai, iSrinkti
dvejiems metams atviru balsavimu klases tel.q (kitq teisetq mokinio atstovq) susirinkime.
Tevq
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komiteto nariai atviru balsavimu renka pirminink4, kuris, kartu su klases vadovu, Saukia posedZius
ir apie jq laik4, svarstyti parengtus klausimus informuoja narius ne veliau kaip 3 dienos iki posedZio
pradZios. Klases tevq komiteto pirmininkai yra Mokyklos tevq komiteto nariai. Klases tevq
komitetas mokslo metq pabaigoje atsiskaito juos rinkusiam klases tevq (kitq teisetq mokinio
atstovq) susirinkimui.
36. Klases tevq komitetas padeda organizuoti klases renginius, i5vykas, kurti edukacines
aplinkas, vykdyti profesini orientavim4, lgyvendinti kitas iniciatlvas.
37. Mokyklos tevq komitetas teikia pasiulymus Mokyklos direktoriui, deleguoja narius i
Mokyklos taryb1.
38. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikrinimo ir kitais
mokiniq tdvams (globejams, rlpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali
organizuoti klasiq, grupiq mokiniq ter,q (globejq, rDpintojq) komitetq vador,r4 pasitarimus.
39. Mokykloje gali veikti ir kitos mokyklos savivaldos institucijos (mokytojq, mokiniq,
tevq (globejq, rlpintojq).

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
40. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos
kodekso it kitq teises aktq nustatyta tvarka.
41. Mokyklos darbuotojams tL darb1 mokama Lietuvos Respublikos istatymrl ir kitq

darbo
teises

aktq nustat5rta tvarka.

42. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedejas, Svietimo pggalb4
teikiantys specialistai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo ministro nustatyta
tvarka.

YII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA
43. Mokykla turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq nustatyta tvarka.
44. Mokyklos lesq Saltiniai:
44.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir
Tel5ir4 r. savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
44-2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

44.3. -fondq, orgarizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos l65os, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
44.4. kitos teisetu bUdu fgytos leSos.
45. Le5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka.
46. Mokykla buhaltering apskait4 tvarko, finansines ir biudZeto vykdymo ataskaitas sudaro
teises aktq nustatyta tvarka.

47. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka, Mokyklos
veiklos prieZilr4 rykdo Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, prireikus pasitelkiami
iSores vertintojai.

VIII.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Mokykla turi interneto svetaing (trttp:liwww.ateltis.eu). Pranesimai ir informacija
r"izuomenei apie Mokyklos veikl4 skelbiami viesai Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta
tvarka.
49. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, suderinus su Mokyklos taryba, tvirtina
Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
50. Mokyklos nuostatai keidiami ir papildomi Savininko teises ir pareigas igyvendinandios
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idihrcijos

ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

5l- Mokykla gali biiti
eutra*a
ST

reorganizuojama, pertvarkoma,

ar likviduojama teises aktq

nustatytawarki.

DERINTA Mokyklos tarybos //046-DG

posedZio protokoliniu nutarimu
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