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TELSIU R. LUOKES VYTAUTO KLEIVOS GIMNAZIJOS

NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq r.

Luokes Vytauto Kleivos gimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai)
reglamentuoja Tel5iq r. Luokes Vytauto Kleivos gimnazijos (toliau - Gimnazija) teising form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,
mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini
pagrind4, sriti, rflSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq
iSdavim4, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq
priemimq i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSas, jq naudojimo tvark4, finansines
veiklos kontrolg, Gimnazijos veiklos prieZi[r4, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2.

Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Tel5iq r. Luokes Vytauto Kleivos gimnazija,
trumpasis pavadinimas - Luokes Vytauto Kleivos gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq
asmenq registre, kodas

3.

-

290558380.

Gimnazijos ikfirimas:
3.1. 1648 m. - iklrimo istorine data;
3.2.1951 m. rugsejo 1 d. isteigta vidurine mokykla;
3.3.2014 m.'rugpjDdio 28 d. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. Tl-272
suteiktas Gimnazij os statusas.
3.4. 2016 m. birZelio 30 d. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T1-274
gimnazijai suteiktas Vytauto Kleivos vardas.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - Telsiq rajono savivaldybes istaiga.
6: Savininkas - Tel5ig rajono savivaldybe, adresas * Zemaites g.14, LT-87149 Tel5iai.
7. Gimnazijos savininko teises pareigas igyvendinanti institucija TelSiq rajono
savivaldybes taryba, kuri:
7. I . tvirtina Gimnazijos nuostatus;
7 .2. priima ir atleidlia Gimnazij o s direktoriq
;
7.3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;
7.4. prlima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo, strukt[ros pertvarkos ar
likvidavimo;
. 7.5. priima sprendim4 del Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisiq
nutraukia jos
igaliojimus;
7.7. sprendZia kitus istatymuose ir Gimnazijos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.
8. Gimnazijos buveine - Mokyklos g. 5, Luokes mstl., LT-88238 Telsiq r. sav.
9. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas gimnazija.
I 1. Gimnazijos pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokymo forma - grupinio ir pavienio mokymosi.
14. Vykdomos Svietimo programos:
14.f . ikimokyklinio ugdymo programa;
1 4.2. prie5mokyklinio ugdymo programa;
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14.3. pradinio ugdymo programa;

4.4. pradinio ugdymo individuali zuota programa;
I 4.5. pagrindinio ugdymo programa;
I 4.6 . pagrindinio ugdyino individualizuota pro grama;
14.7. vidurinio ugdymo programa;
14.8. neformaliojo vaikq Svietimo programos.
1 5. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai :
1 5. 1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;
15.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
1 5.3. pradinio i5silavinimo paZymej imas;
1 5.4. pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas;
15.5. paZymejimas baigusiam pagrindinio ugdymo pirm4j4 dali;
1 5.6. pagrindinio i5silavinimo paZymejimas;
15.7. brandos atestatas irjo priedas.
16. Gimnazija yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir
Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos fregistruotuose
bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
1

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIV DOKUMENTU ISDAVIMAS
17. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
18. Gimnazijos Svietimo veiklos r[Sys:
18.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
18.2. kitos Svietimo veiklos rD5ys:
18.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85. I 0. 1 0;
| 8.2.2. prie5mokyklinis ugdymas, kodas

8

5. 1 0. 20

;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2.+. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
18.2.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.6. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2.7. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.8. Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
19.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
19.2.kita informaciniq technologrjq ir kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62.09;
19.3. ekskursijq organizavimo veikla, kodas 79.12;
19.4. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01;
19.5. muziejq veikla, kodas 91.02;
19.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
20. Gimnazijos veiklos tikslas pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, butinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savaranki5kam gyvenimui, ugdyti kflrybingum4, pilieti5kum4 ir lyderystg.
2 1. Gimnazijos uZdaviniai:
21 .1 . teikti mokiniams kokybi5k4 pradini, pagrindini ir vidurini i5silavinim4;
2l.2.teikti vaikams geros kokybes ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4;
21.3. sudaryti mokiniams s4lygas tenkinti paZinimo,lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
2I .4 . teikti mokiniams reikiam4 Svietimo pagalb 4;
2L5. uztikrinti sveik4 saugi4 mokymo(-si) aplink4 bei savitarpio pagalba grist4
bendradarbiavim4;
21.6. atskleisti ir pletoti k[rybines mokiniq galias, ugdyi mening ir esteting kompetencijas;
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21.7. puoseleti mokiniq iniciafyvum4, savarankiSkum4, gebejim4 mokytis vis4 gyvenim4;
21.8. padeti mokiniui i5siugdyti atsakomybes, humanizmo ir demokratijos principais bei
vertybemis pagrist4 doroving ir pilieting savimong bei nuostat4 vadovautis Siomis verlybemis savo
gyvenime ir veikloje.
22. Gimnazija atlikdama savo funkcijas:

22.I. rcngia ir vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio

ugdymo, neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus,
uZtikrina Svietimo kokybg;
22.2. konk'retina ir individualizuoja ugdymo turini vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo
sporto ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, egzaminq
programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsiZvelgdama i vietos ir Gimnazijos bendruomenes
reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos rezultatus, mokiniq
pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese gaut4 informacij4, pasiekimq tyrimq, gimnazijos
veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenis;
22.3. ruo5ia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildandius bei mokiniq
poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformaliojo vaikq Svietimo progftlmas;
22.4 dalyvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, vykdo pagrindinio ugdymo
pasiekimq patikrinim4, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka;
22.5. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kulttring ir socialing
brand4, padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;
22.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
specialiqj4 pagalb4,'profesini orientavim4, vykdo vaiko minimalios prieZiuros priemones;
22.7. atlieka mokinio speciatiqjq ugdymosi poreikiq pirmin! ivertinim4, organizuoja
mokiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi porbikiq, ugdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
22.8. organinnja tevq (globejq, r[pintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, b[relius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
22.9. sudarc s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis ger4ja patirtimi;
22.10. uZtikrina teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi ir darbo
aplinkq;
22.1I. kwia ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
22.12. organizuoj a mokiniq maitinim4 Gimnazij oj e;
22.13. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcdas.
23. Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos
Respublikos5vietimo,moksloirsportoministronustat5rtatvarka.
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III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
24. Gimnazrja, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
.
funkcijas, turi teisg:
.
24.1. parinkti mokymo metodus ir mokymo$i veiklos btdus;
24.2.kwti naujus ugdymo(si), mokymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybisk4 i5silavinim4;
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
, 24.5 . stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje :
24.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
istatymo nustatyta tvarka;
24.7. teises aktq nustagrta tvarka teikti investiciniq projektq parai5kas Europos S4jungos
finansinei paramai gauti;
24.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
25 . Gimnazij os pareigos :

J
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25.1. uZtikrinti geros kokybes Svietim4,'ugdymo ir 5vietimo programq vykdym4, mokymo
sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
25.2. ullil<'rinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams ugdymo aplink4;
25.3. uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei, vie5ai skelbti informacij4 apie Gimnazijos
veikl4;
25.4. vykdfii kitas pdreigas, nustatytas Lietuvos Respubiikos Svietimo istatyme ir kituose

I
i

teises aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGAI\IZAVIMAS IR VALDYMAS
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26. Gimnazij os veikla organizuojam a pagal:
.26.1. direktoriaus patvirtint4 strategini plan4, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir
Tel5iq rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
26.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarta teises aktq nustatyta
tvarka;
26.3 direktoriaus patvirtint4 ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir kuris
yra suderintas su Tel5iq rajono savivaldybes vykdomaja institucija ar jos
igaliotu asmeniu.
27. Gimnazijai vadovauja direktorius, nepriekaiStingos reputacijos asmuo, kuris yra
tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tel5iq rajono savivaldybes tarybai
savivaldybes merui.
Direktorius skiriamas i pareigas vieSo konkurso budu ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta
tvarka.
28 Gimnazij os direktorius:
28.1. organizuoja
koordinuoja Gimnazijos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektualinius
iSteklius;
28.2. sudering-s su Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija ar jos
igaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktflr4, darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevir-sydamas
nustat5rto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
28.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima darb4
i
ir atleidZia i5 jo Gimnazijos darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, nustato veiklos uZduotis
ir vertina kasmeting veikl4, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktrl
'nustatyta tvarka;
28.4. vadovaudamasis teises aktais, nevir5ydamas Tel5iq rajono savivaldybes tarybos
patvirtinto darbo uZmokesdio fondo, nustato mokyklos darbuotojq tarnybiniq atlyginimq
koeficientus ir kitas darbo apmokejimo s4lygas, esant teises aktu reikalavimams.- suderina su
darbuotojq atstovais;
28.5. priima mokinius gimnazij4 Tel5iq rajono savilaldybes tarybos nustatyta tvarka,
. sudaro mokymo sutartis teises aktq nustatyta tvarf<a ir uZtikrina sutartq isipareigojimq rrytay*4;
28.6. suderings su Gimnazijos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina darbo warkos taisyties;
28.7. ttLtilcrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingierns
iprodiams aplink4, skatina sveik4 gyvensdn4, sudaro s4lygas kiekvienam -bkitriui nuolat dalfvafiti
. bent vigngje nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir dmocine kompetencijas ugdandioje programoje;
28.8. uL mokinio elgesio normq p.aieidim4 gali skirti drausmines auklejarnojo pon.itio
priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq
lstatyme;
28'9. Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi Telsiq
i
'rajono savivaldybes administracijos (toliau - Administracija) direktoriq del minimalios ir vidutines
prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo ir I ar kompleksines pagalbos vaikui teikimo;
28.10. organizuoja Gimnazijos strateginio plano, metinio'veiklos plano, Svietimo progftrmrl
rengim4, smurto prevencijos rekomendacijq mokykloje igyvendinim4, juos wirtina, vadovauja jq
vykdymui;
28.II. valdo, naudoja Gimnazijos turt4, lesas ir jomis disponuoja teises aktq nustatyta tvarka,
vadovaudamasis visuomenes naudos, efektyvumo, racionalumo, vie5osios teises principais;
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28-12. atsako uy', Gimnazijos veiklos rezultatus, r[pinasi intelektiniais, materialiniais,
finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
28.13. IeidLia isakymus; personalo valdymo, mokyklos-veii<los klau"simais, organizuoja ir
kontroliuoja jq vykdym4;
28.14. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
28.15. uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, P"dagogq etikos kodekso reikalavimq
laikym4si, skaidriai priimamus sprendlmus, mokyklos bendruomenes narir+ informavim4,
pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sudaro
s4lygas atestuotis teises akq
nustatyta tvarka;
28.16- vykdo Svietimo stebesen4 ir priehiir4inicijuoja Gimnazijos veiklos
isivertinim4;'vie5ai
28.17. kiekvienais metais teikia gimnazijos bendruomenei
tarybai svarstyti bei
paskelbia savo metq.veiklos ataskait4 pagal iietuuos Respublikos
svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatytus reikalavimus;
28.18. inicijuoja Gimnazijos savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veikl4;
28.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais teisetais jq atstovair;, s"i"ti-o pagalbos,
teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis
ir kitomis institucijomis;
28'20. organizuoja Gimnazijos dokumentq saugojimq ir valdym4 teises aktq
nustatyta
tvarka;
28.2I. sudaro Gimnazijos vardu sutartis Gimnazijos funkcijoms atlikti;
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28'22. atstovauja Gimnazijai kitose institucijose, teilia valstybes ir Tel5iq rajono
'savivaldybes institucijoms, Administracijos padaliniams pagal j.l
kompetencij4 mokyklos
dokumentus, informacij4, ataskaitas bei uztikrid teikiamos informacijos
teisingum4;
28'23' dali savo funkcriq teis€s aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti pa'vaduotojams;
28"24. vykdo kitas teises aktuose ir pareigini ror. ,,uo-rtatuose nustatytas
funkcijas..
29. Gimnazijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos
fstatymq ir kiiq teises aktq
laikym4si Gimnazrjgle, uZ demokratini Gimnazijos valdym4, bendruomenes
nariq informavimq,
tinkam? funkcijq atlikim4, pagal Lietuvos Resputlikos viesojo sektoriaus
atskaitomybes istatym[
teikiamq ataskaitq teisingum4, nustatytq Gimnazijos tikslq ir uZdaviniq
igyvendinimi, cimnazi3os
"
veiklo:^rezultatus,.uZ ger4 ir veiksming4 dk9 minimalios prieZiuros pil"itroniq
igyvendinim4.
30. Gimnazijos valdyme dalyvauja direkroriaus pavaduotojai, kurie:
30.1. dalyvauja priimant strateginius sprendimui del mokyklos veiklos pletros;
30.2. teikia si[lymus del metin€s veiklos plano, gimnazijos struktiiros,
nuostatq pakeitimq;
30.3. tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms veiklos
sritims.
3l' Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo pio..ro organizavimo klausimais Gimnazijos
direktorius gali organizuoti mokytojq ir svletlmo pagalbos specialistq,
kuriq veikla susijusi'su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.
32' Gimnazijos mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupes ir metodine taryba. Metodines- grupe.s nariai yra vieno
ar keliq -oto-6q dalykq
mokytojai' Gimnazijos metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq vadovai
ir direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.

11:tYTi*il,?-ffur*o ,Jrr,,

ir

aptaria -orinru mokymosi poreikius
,,rrit*iu a.r
mokomqiq dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqiq dalykq galimos purfrlor;
33.2. atrenka, integruoja ir derina dalykq mokymt twini;
33.3. susitaria del
Sgkomqiq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos;
33'4' nagrineja dalv-$ ugdymo programas, aprobuoja motimqjq dalykq
teminius planus ir
"
teikia rekomendacij as mokyklos vadovui aet
;.1 wirtinimo ;
33.5. parenka vadovelius ir mokymo priernones, aptariaiq naudojim4;
33'6' nagrineja mokiniq ugdymo sekmingum4 -ir jq pasieki-ur,'susitaria del
mokiniq
pasiekimq ir paZangos vertinimo bUdq;

.,

b

33.7. konsultuojasi tarpusavy'je

ir

su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq poreikiq

mokiniq ugdymo, pedagoginiq problemq sprendimo btrdq
patirtimi;

ir

darbo metodikq, dalijasi gerqa

33.8. organiruojaolimpiadas, konkursus, kitus renginius ir Sventes Gimnazijoje;
33.9. uZtikina gabiq mokiniq dalyvavim4 miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose,
projektuose;
33.10. teikia si[lymus metodines veiklos organizavimo, ugdymo turinio formavimo ir
organizavimo gerinimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams
ugdymui, mokytojq tarybai.
34. Metodinei grupei vadovauja dvejiems metams grupes nariq i5rinktas pirmininkas, kuris
organizuoj a grupes veikl4.
35. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
36. Metodine taryba:
36.1. kartu su gimnazijos vadovu, jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojq metodines
veiklos prioritetus Gimnazij oje;
36.2. koordinuoja gimnazijoje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, telkdama mokytojus
ugdymo dermei, tgstinumui ir kokybei uZtikrinti;
36.3. nagrineja mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
36.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4,
bendradarbiavimE su mokyojq asociacijomis, kitomis nevyriiusybinemis organizacijomis ir
Svietimo pagalbos istaigomis;

36.5. nagrineja

ir planuoja ugdymo

proceso aprupinim4, ugdymo kokybg

ir ugdymo

inovacijq diegim4;
36.6.

prireikui vertina mokytojq metodinius darbus bei mokytojq prakting veikl4;

36.7..dalyvauja uZsakant vadovelius, groZing literatflr4, kitas mokymo priemones i5 mokinio
krepSelio lesq;

36.8. teikia sitlymus metodinems grupems del veiklos tobulinimo, mokytojq tarybai ir
administracijai del ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
37. Gimnazijos metodine taryba ir metodines grupes veikia pagal direktoriaus patvirtintus
metodines tarybos ir metodiniq grupiq nuostatus.
"
3 8. Profesines sqj uhgos veikl4 Gimnazij oj e regl amentuoj a
lstatymai.
V. GIMNAZIJOS SAVIVALDA
39. Gimnazijoje veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytoju taryba,
Mokiniq prezidentfira
40. Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) - auk5diausioji savivaldos institucija, telkianti
Gimnazijos
mokinius, tevus (globejus, rDpintojus), vietos bendruomeng demokratiniam
.
Gimnazijos valdymui, padeda sprgsti aktualius klausimus, atstovauti teisetiems Gimnaziios
interesams.

4l.l

Tarybe penkis,tevus (globejus) deleguoja mokiniq tevq (globeju) susirinkimas, penkis
mokytojus
mokytojq taryba, penkis mokinius'- mokiniq prezidenttra, vien4 bendruomends
atstovq siiilo Luokes bendruomene.
42.Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maliaukaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq
balsq
l
43. Tarybos pirmininku renkamas vienas i5 tevq (globejq, rdpintojq) ar mokytojq atviru
balsavimu. Gimnazijos direktorius negali b[ti Tarybos pirmininkas.
44.8e Tarybos nariq, ! posed!gali biiti kviediami Tel5iq rajono savivaldybes administracijos
atstovai, Luokes miestelio senitnas, Luokes miestelio bendruomenes pirmininkas ir kiti socialiniai
partneriai, Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai, mokyojai, ugdytiniq tevai (globejai,
riipintojai) fu kiti asmenys.

-

dauguma.

+

45. Taryba atlieka Sias funkcijas:
45.1. remia demokratizacrjos ir savivaldos vystymo procesus;
45 .2. telkia Gimnazij os bendruomeng Gimnazij os uZdaviniams sprgsti;
45.3. inicijuojaGimnazijos bendruomends, Seimos ir visuomenes bendradarbiavim4;

45.4. stiprina

ir pledia

Gimnazijos rySius su kitomis mokyklomis bei kitomis Lietuvos

Respublikos valstybinemis ir Svietimo

oryanizacijomis;

i

ir jq igyvendinimo
priemoniq;
45.6. pritaria Gimnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metq veiklos planui, Gimnazijos
45.5. teikia siUl;'rnus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq

ugdymo planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems

ir

kitiems Gimnazijos u.ikl4

reglamentuoj antiems dokumentams, teikiamiems Gimnazij os direktoriaus;
45.7. teikia siulymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del

Gimnazijos materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo;
45.8. teikia si[lymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq
ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ii
intelektinius i5teklius;
45.9. svarsto Gimnazijos mokytojq, mokiniq ir tevq (rupintojq) savivaldos institucijq ar
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siiilymus Gimnazijos direktoriui;
45.10. sprendZia kitq savivaldos institucrjq (mokiniq prezidentfiros, mokytojq tarybos,
Gimnazijos tevq komiteto), metodines tarybos ir Gimnazijos direktoriaus perduotus klausimus;
45.11. skiria atstovus mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4,
vertina Gimnazijos direktoriaus veikl4;
45.12. priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu,
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais
bendraisiais ugdy.mo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose Gimnazijos tarybai
deleguojamas sprendimq priemimas.
46. Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems mokyklos bendruomenes

i

nanams.

47. Mokytojq taryba

-

nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Gimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, Svietimo pagalb4
teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
48. Mokytojq taryba atlieka Sias
48.1. svarsto mokiniq ugdymosi rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo budus;
48.2. teikia si[lymus del Gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano
igyvendinimo,
mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinirno sistemos, informacijos kaupimo ir panaudojimo
tobulinimo;
48.3. analinnja mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokymosi, prevencines veiklos,
. mitybos, saugos klausimus;
48.4. derina ugdymo turini ir metodus su Gimnazijai keliamais uZdaviniais ir bendruomenes
poreikiais:
48.5. svarst6 ugdymo(si), nepamokines veiklos klausimus, skatina inovacijq paie5k4 ir
patirties sklaid4;
48.6. deleguoja atstows i Gimnazijos taryb4, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq
atestacijos komisij4;
48.7. priima nutarimus kitais, teises aktq nustatytais ar Gimnazijos direktoriaus teikiamais,
klausimais.
49. Mokytojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius, jei jo ndra - direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
50. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos narir+. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balsq dauguma.

funkcijas:

'

:

t
51. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokiniq savivaldos institucija, kurios veikl4
reglamentuoja Gimnazijos direktoriaus patvirtinti nuostatai. Mokiniq savivaldos institucija
inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas,
teikia siiilymq del mokymo organizavimo, vaikq neformaliojo Svietimo progfttmq pletros,
socialines veiklos, organizuoja savanoriq judejim4, dalyvauja rengiant Gimnazijos veikl4
reglamentuojandius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria
del institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius i Gimnazijos taryb4.
52. Gimnazijoje veikia tevq komitetas tevr+ bendruomenes savivaldos institucija,
dalyvaujanti planuojant Gimnazijos veikl4, stiprinanti rySius su mokiniq tevais (globejais).
Komitetas savo veiklq grindZia Gimnazijos direktoriaus patvirtintais nuostatais.
53. Mokiniq ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo uZtikdnimo ir kitais
mokiniams ir jq tevams (globejams) akfualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti
klasiq mokiniq ir mokiniq tevq (globejq) savivaldos institucijq vadovq pasitarimus.
YI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBOAPMOKEJIMO TVARKA
IR ATESTACIJA
54. Darbuotojai ! darb4 Gimnazijoje priimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
55. Gimnazijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktq nustat5rta tvarka.
56. Gimnazijos direktoriaus pareiging alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo
sqlygas nustato TelSiq savivaldybes taryba, vadovaudamasi teises aktq nustatyta tvarka.
57. Direktoliaus pavaduotojo, mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq ir kitq ugdymo
procese dalyvaujandiq darbuotojq pareiging alg4, priedus prie, jos ir kitas darbo apmolejimo
s4lygas nustato gimnazijos direklorius, vadovaudamasis teises aktais ir Telliu savivaldybes tarybos
sprendimais.

58. Gimnazijos direktorius, jo pavaduotojai ugdymui, mokytojai Svietimo pagalb4
teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo,
-bt ito it
sporto ministro nustatyta tvarka.

ir

VII. GIMNAZIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR GIMNAZIJOS

VEIKLOS PRIEZIURA

.

59. Gimnazrja patikejimo teise perdugt4 savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus TelSiq rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
60. Gimnazijos le5as sudaro:
60'1' valstybes biudZeto specialiqfq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir
TelSiq rajono savivaldybes biudZeto leSos, skirtos pagal patvirtintas s4matas;
60.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
60.3 afondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq ddVanotos ar kitaip teisetais btdais
perduotos le5os;
60.4. kitos teisetu b[du igytos le5os.
61. Le5os naudojamos teises aktq nustafrta tvarka.
62. Gimnazija buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustaqita tuarka.
63. Gimnazijos finansines veiklos kontrolg atlieka Tel5iq rajono savivaldybes Kontroles ir
audito tarnyba bei kitos valstybes lgaliotos institucijos LietuvOs Respublikos
istatymq nustatyta
tvarka.
64. Gimnazijos veiklos prieZilrq vykdo Tel5iq rajono savivaldybes administracija teises aktq
nustatyta tvarka. Prireikus pasitelkiami i5oriniai vertintoj ai.
65. Valstybing prieZiiir4 atlieka Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
66. Gimnazija turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
67. Intemeto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo priemonese skelbiama informacija
apie Gimnazijos vykdomas Svietimo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas,
mokytojq kvalifikacij4, i5orinio Gimnazijos vertinimo rezultatus,'bendruomenes tradiciias ir kitas
Gimnazijoje vykdomas veiklas.
68. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, suderinus su Gimnazijos taryba,
tvirtina Tel5iq rajono savivaldyb€s taryba.

69. Gimnazijos nuostatai keidiami ir papildomi Gimnazijos teises ir

v_

pareigas
igyvendinandios institucijos, Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva.
70. Gimnazija registruojama teises aktq nustat5rta tvarka.
71. Gimnazija reorganizuojama" likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

Direktore

Gimnazijos tarybos
2019 m. geguZes 28 d. posedZio
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