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OS 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, priklausomybE,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, tip4,
pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4,
uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, gimnazijos teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5as, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg, Gimnazijos
veiklo s prieLiur 4, r eor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Gimnazijos oficialusis pavadinimas - Tel5iq r. Luokes Vytauto Kleivos gimnazija,
trumpasis pavadinimas - Luokes Vytauto Kleivos gimnazija. Gimnazija iregistruota Juridiniq
asmeriq registre, kodas - 290558380.
3. Gimnazijos iklrimas:
3.1. 1648 m. - iklrimo istorine data;
3.2.1951 m. rugsejo 1 d. isteigta vidurine mokykla;
3.3. 2014 m. rugpjudio 28 d. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. TI-272
suteiktas Gimnazij os statusas.
3.4. 2016 m. birZelio 30 d. Tel5iq rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T1-274
gimnazljai suteiktas Vytauto Kleivos vardas.
4. Gimnazijos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Gimnazijos priklausomybe - Tel5iq rajono savivaldybes istaiga.
6. Savininkas - Tel5iq rajono savivaldybe, adresas - Zemaites g.14, LT-87149 Tel5iai.
7: Gimnazijos savininko teises ir pareigas iglvendinanti institucija - Tel5iq rajono
savivaldybes taryba, kuri:
7 .1. tvttina Gimnazijos nuostatus;
7 .2. priima ir atleidLia Gimnazij o s direktoriq ;
7.3. priima sprendim4 del Gimnazijos buveines pakeitimo;
7 .4. priima sprendim4 del Gimnazijos reorganizavimo, pertvarkymo, struktlros pertvarkos ar
likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del Gimnazijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
. 7.6. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir 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 Tel5iq r. sav.
9. Gimnazijos grupe - bendrojo ugdymo mokykla.
10. Mokyklos tipas - gimnazija.
11. Gimnazija turi Upynos skyriq, esanti adresu: Kur5enq g. 45, Upynos k., LT-88028, Tel5iq
r., kuris vykdo ikimokyklinio, prieSmokyklinio, pradinio ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo
programas.
12. Gimnazijos pagrindine paskirtis - bendrosios paskirties mokykla.
13. Mokymo kalba- lietuviq.
14. I\z{okymo forma - grupinio ir pavienio mokymosi.
15. Vykdomos Svietimo programos:
15.f . ikimokyklinio ugdymo programa;
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prie5mokyklinio ugdymo programa;
pradinio ugdymo programa;
pradinio ugdymo- individual izuota pro grama:
pagrindinio ugdymo programa;
pagrindinio ugdymo individualizuota progmma;
vidurinio ugdymo programa;
neformaliojo vaikq Svietimo programos.
1 6. I5duodami mokymosi pasiekimus
iteisinantys dokumentai :
1 6. 1. mokymosi pasiekimq paZymejimas;
16.2. pradinio ugdymo pasiekimq paZymejimas;
1 6.3. pradinio i5silavinimo paZymejimas;
| 6.4 . pagrindinio ugdymo pasiekimq paZymej imas ;
16.5. paLymejimas baigusiam pagrindinio ugdymo pirm4j4 dali;
I 6.6. pagrindinio i5silavinimo paZymejimas;
16.7.brandos atestatas ir jo priedas.
17, Grmnazija yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir
Gimnazijos pavadinimu, atsiskaitomqq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos fregistruotuose
bankuose, atributikq, savo veikl4 grindZiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
5.2.
15.3.
1 5 4.
1 5.5.
1 5.6.
15.7.
15.8.
1

.

II. GIMNAZIJOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOI(YMOSI PASIEKIMUS ITEISINANEIU DOKUMENTV ISDAVIMAS
18. Gimnazijos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Gimnazijos Svietimo veiklos ruSys:
19.1. pagrindine Svietimo veiklos ruSis - vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
19.2. kitos Svietimo veiklos rt5ys:
19.2.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas 85. 1 0. 1 0;
19 .2.2. prie5mokyklinis ugdymas, kodas 8 5. i 0.20 ;
19.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
19.2.4. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
19.2.5. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
19.2.6. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
19.2.7. kitas, niekur nepriskirtas, Svietipas, kodas 85.59;
19.2.8.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
20. Kitos ne Svietimo veiklos rDSys:

.

20.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;
20.2.kita informaciniq technologrjq ir kompiuteriq paslaugq veikla, kodas 62.09;
20.3. ekskursijq organizavimo veikla, kodas 79.12;
20.4. bibliotekq ir arohyvq veikla, kodas 91.01 ;
.
20.5. muziejq veikla, kodas 91.02;
20.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
21. Gimnazijos veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas, bftinas tolesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir
savarankiSkam gyvenimui, ugdyti klrybingum4, pilieti5kum4 ir lyderystg.
22. Gimnazij os uZdaviniai :
22.I. teikti mokiniams kokybiSk4 pradini, pagrindini ir vidurini i5silavinim4;
22.2.terkti vaikams geros kokybes ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4;
22.3*sudaryti mokiniams s4lygas tenkinti paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
22.4. teikti mokiniams reikiam4 Svietimo pagalb4;
22.5. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4 bei savitarpio pagalba grist4
bendradarbiavima:

22'6. atskleisti ir pletoti klrybines mokiniq galias- ugdlri mening ir esteting
kompetencijas;'
22.7 - puoseleti mokiniq iniciatyvum4, savarankiSkum4 gebejim4
mokltis vis4 gyven i^4;
22.8. paddti mokiniiri i5siugdlti atsakoml'bes. humanizrno ir demtkrati.los-p.ln"ipais
uei
vertybemis pagrlst4 doroving ir pilieting savimong bei nuostaq r.adovautis
siomis vertybemis savo
gyvenime ir veikloje.
23. Gimnazija, atlikdama savo funkcijas:
23'I' rengia ir vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo, neformaliojo vaikq Svietimo programas, mokymo sutartyse s'utartus
isipareigojimusuZtikrina Svietimo kokybg;
23'2' ko*retina ir individualiztoja ugdymo turini vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Svietimo' mokslo ir sporto ministro tvirtinamomis tendrosiomis programomis,
egzaminq
programomis, bendraisiais ugdymo planais, atsiZvelgdama vietos
ir
Gimnazijos
bendniomends
i
reikmes, taip pat i mokiniq poreikius ir interesus, Svietimo stebesenos rezultatus,
mokiniq
pasiekimq ir paZangos vertinimo ugdymo procese gaut4 informacij4, pasiekimq
tyrimq, gimnazijos
veiklos isivertinimo ir i5orinio vertinimo duomenisf
23'3' ruosia pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas papildandius
bei mokinirl
poreikius tenkinandius Siq programq modulius, neformufiojo ,ruikqlrri.ti-o
i.ogru-ur;
23'4' dallvauja mokiniq ugdymo pasiekimq tyrimuose, r.ykdo pagrind'inio
ugdymo pasiekimq
"
patikrinim4, brandos egzaminus Lietuvos Respublikos Svietimo,
-o[stJ ir sporto -lrrirtro nustag,ta
tvarka;

23'5' sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini, tautini, pilietini s4moniqgum4, patriotizm4,puoselejandioms kuituring
ir socialing brand4ir savirai5ko, po."iki,rr;
23.6. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
speciali4i4 pagalb}, profesiniorientavim4,'vykdo vaiko minimalioJpti.ziutor
prie-L.res;
23'7 ' atlieka mokinio specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini
ivertinim4, organizuoja mokiniq.
turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, ugdym4 telses aktq nustatl.ta tvarka;
23'8' organizuoja tevq (globejq, rupintojq) pageidavimu jq mokamas papildomas paslaugas
(klubus, burelius, stolyklas, ekskursijas ir kita) teises aktu nustaga tvarka:
23.9. sudaro s.4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis giqupatirtimi;
23.T0. uztikrina teises aktq reikalavimus atitinkandiE sveik4, iu"lia'mokymosi
ir darbo
aplink4;
23'll' kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg vad.ovaudamasi Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises af.tais;
23 . 12. or ganizuoj a mokiniq maitinim4 Gimnazij oj e
;
23.13. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
24' Mokiniams i5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai Lietuvos
'Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nurtutytu tvarka.
padedandioms tenkinti saviugdos

III. GIMNAZIJOS TEISES IR PAREIGOS
igyvendind ama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
.ojy?ttt,
rutKcuas,
turr
telsg:
^-^,-^?1^
25.i. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos b'dus;
25'2'kurtinaujus ugdymo(-si), mokymo(-si) modelius, uZtikrinandius kokybiska
issilavinim4;
25.3. bendradarbiauti su savo veiklai
itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
25.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
25.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
25'6' gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros iiparamos
istatymo nustatyta tvarka:
25.f teises aktq nustatytatvarkateikti investicinirl projektq paraistas
Europos Sqjungos
fi nansinei p ar amai gauti ;
25.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
26. Gimnazijos pareigos yra:
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26.1, ultllcrinti geros kokybes Svietimq ugdlmo ir Srietimo programq vykdym4, mokymo
sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq rykdym4:
26.2. fitikrinti sveik4,- saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems
iprodiams ugdymo aplink4;
26.3. uZrifuinti atvirum4 vietos bendruomenei, vie5ai skelbti informacij4 apie Gimnazijos
veiklq;
26.4. vykdyi kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose

teises aktuose.

IV. GIMNAZIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
27

. Gimnazijos veikla organizuojam a pagal

27.1. direktoriaus patvirtint4 strategini plan4, kuriam yra pritarusios Gimnazijos taryba ir
Tel5iq rajono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos fgaliotas asmuo;
27.2. direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarta teises aktq nustatyta
tvarka;

27.3. direktoriaus patvirtintE ugdymo planq, kuriam yra pritarusi Gimnazijos taryba ir kuris
yra suderintas su Tel5iq rajono savivaldybes vykdomEja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
'28. Gimnazliai vadovauja direktorius, nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuris yra tiesiogiai
pavaldus ir atskaitingas Tel5iq rajono savivaldybes tarybai ir savivaldybes merui. Direktorius
skiriamas i pareigas vie5o konkurso budu penkeriems metams ir atleidliamas i5 jq teises aktq
nustatlta tvarka.
29 . Gimnazij os direktorius :
29.1. organizuoja ir koordinuoja Gimnazijos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igywendinti, analizuoja ir vertina Gimnazijos veikl4, materialinius ir intelektualinius
iSteklius;
29.2. suderings su Gimnazijos savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija ar jos
igaliotu asmeniu, tvirtina Gimnazijos vidaus struktDr4, darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas
nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
29.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir
atleidLia i5 jo Gimnazijos darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, nustato veiklos uZduotis ir
vertina kasmeting veikl4, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teises aktq nustatyta
tvarka;
29.4. vadovaudamasis teises aktais, nevir5ydamas TelSiq rajono savivaldybes tarybos
patvirtinto darbo uZmokesdio fondo, nustato mokyklos darbuotojq tarnybiniq atlyginimq
koeficientus ir kitas darbo apmokejimo s4lygas, esant teises aktq reikalavimams, suderina su
darbuotojq atstovais;
. 29.5. priima mokinius i Gimnanjq TelSiq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro
mokymo sutartis teises aktq nustatytdtvarka ir uZtikrina sutartq isipareigojimq vykdym4;
29.6. suderings su Gimnazijos taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina darbo tvarkos taisykles;
29.7. uZtikrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4, skatina sveik4 g).vensenq, sudaio sqlygas kiekvienam mokiniui nuolat dall,vauti
bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje programoje;
29.8. ul mokinio elgesio nonml paLeidimq gali skirti drausmines auklejamojo poveikio
priemones, numatytas Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
29.9. Yaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatymo nustatyta tvarka kreipiasi i Tel5iq
rajono savivaldybes administracijos (toliau - Administracija) direktoriq del minimalios ir vidutines
prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo ir I ar kompleksines pagalbos vaikui teikimo;
29.10. organizuoja Gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano, Svietimo programrl
rengim4, lmurto prevencijos rekomendacijq mokykloje iglwendinim4, juos tvirtina, vadovauja jq
vykdymui;
29.11. valdo, naudoja Gimnazijos turt4, le5as ir jomis disponuoja teises aktq nustatlfta tvarka,
vadovaudamasis visuomends naudos, efektyvumo, racionalumo, vie5osios teises principais;

:. --:-:".." ::-_:<tiniais,
finansiniais. informaciniais i5tekliais, uZtikrina u :---::- "- -, -- .- : . - : r- im4;
29.13. leid2ia isakyrnus personalo r-aldr:::- :-,:!_, , :'_r.! ,_r:simais,
29.12. atsako uZ Gimnazijos veiklos ri-----:j

materialiniais,

,-

organizuoja ir
kontroliuoja ju r1-kdym4;
29.14. sudaro teises aktq nustatltas komisir "... :,::,- ;--Jri
29.15. uZtikrina bendradarbiavimu g{srus
l--':.;- ---.---s kodekso reikalavimq
laikrm4si, skaidriai priimamus sprendimus. -.:.-.--,:::-.-_"'-:.. rra,l:-:------> nariq informavim4,
peda-eoginio ir nepedagoginio personalo prolesil --r :_--.-- ; ,-,-- -..'. J-i arestuotis teises aktq
nustaty'ta tvarka;
29.16. vykdo Svietimo stebesen4 ir prie2irlra. ::::-- -.--, ---:-:,.* . -: -. i'ioS isivertinim4;
29.17. kiekvienais metais teikia gimnaziit: r=r:r---,-..-=r:. -- --.---.:=i sr-arstyti bei viesai
paskelbia savo metq veiklos ataskait4 pa-eal Lie:--. -. !-:,:-r--r-- j .- -::-::o. mokslo ir sporto
ministro nustatltus reikalavimus ;
29.I8. inicijuoja Gimnazijos savivaldos insri:-;-'-:r:--::-: r _:r,---_r-. ': reikl4;
29.19. bendradarbiauja su mokiniq te\ais .*---s ----<--r: - - :-:--. =:s r. Sr'ietimo pagalbos,
teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq. sveii..:,:5 -:-j-:-:--i- -,=-.-- -;--.'.- apsaugos tarnybomis
ir kitomis institucijomis;
29.20. organizuoja Gimnazijos dokumenru -*;-':::-' : -. ' j.::r.. :=--=s :-\ru nustatlta tvarka;
' 29.2I.
sudaro Gimnazijos vardu sutartis GL::--r_ - s :-:-.--,- .::-. =:--.:-:
29.22. atstovauja Gimnazijai kitose instiruciic-- ::--.*= -. '.-.1.:Ej : -;-ii:r rajono savivaldybes
institucijoms, Administracijos padaliniams pa-.- -: .--=-:t-;:-;-'" ::..k1k1os dokumentus,
informacij4, ataskaitas bei uZtikrina teikiamos im..:::,=;-'-- -. :::-.-::-::- ,
29.23. igyvendina valstybes politika kt'rruN::;: ::--.-:,:_':_- _i:-i.:i. uztikrina, kad bDtq
vykdomi korupcij os prevencij 4 nustatantl s teises ar:: ::l-.".' .-. -:: =' :
29.24. dali savo funkcijq teises aktu nus,a:.:::.--<" -'-: :"'.:s:: ailikri pavaduotojams.
Gimnazijoje nesant direktoriaus, jo pareigas laiki;:.-=i ::--e<. ::i,\:t:::-"i l'.i aduotojas;
29.25. vykdo kitas teises aktuose ir pareiginiuLr- :::lLr-<--:r.jr-S-= ri'i-<r.J:.--a-. funlicijas.
30. Gimnazijos direktorius atsako uz Lieru..,-.s Res:;:-i-<t s lsi:r,.mu ir kitq teises aktq
laikym4si Gimnazijoje, uZ demokratini Gimnazi-its raldr:na L.eniru..rnenJs nariq informavim4,
tinkani4 funkcijq atlikim4; pagal Lietuvos Resputlikos rieicir-r sel,roriaus atskaitomvbes istatym4
teikiamq ataskaitq teisingum4, nustaty-tq Gimnazi-ios tik:iu ir u2dariniu isnendini-4, Gimnazijos
veiklos rezultatus, uL. ger1 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq ig5-endinim4.
31. Gimnazijos valdyme dalyvauja direktoriaus par aduotoiai. kurie:
31. i. dalyvauja priimant strateginius sprendimus del mokr klos r eiklos pletros;
3I.2. telkra siulymus del metines veiklos plano. Gimnaziios strukt[ros- Nuostatq pakeitimq;
31.3.tiesiogiai vadovauja kitoms jq kompetencijai priskirtoms r eiklos sritims.
32. Ugdymo turinio formavimo ir ugdl'mo proceso or-eanizavimo klausimais Gimnazijos
direktorius gali organizuoti mokl'tojq ir Sr,ietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su
nagrinej amu klausimu, pasitarimus.
33. Gtmnazijos mokyojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines
grupes ir metodine taryba. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokyojai.
Gimnazijos metoding taryb4 sudaro metodiniq grupiq vadovai ir direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
34. Metodine grupe:
34.1. planuoja ugdymo turini, aptaria mokiniq mokymosi poreikius ir susitaria del mokomqjq
dalykq, dalykq moduliq, pasirenkamqjq dalykq galimos pasiulos;
34.2. atrenka, integruoja ir derina dalykq mokymo turini;
34.3. susitaria del mokomqjq dalykq planq rengimo principq ir tvarkos;
34.4. nagrineja dalykq ugdymo programas, aprobuoja mokomqjq dalykq teminius planus ir
teikia rekqmendacijas mokyklos vadovui del jq tvirtinimo;
34.5. parenka vadovelius ir mokymo priemones, aptaria jq naudojim4;

b)
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34.6. nagnneja mokiniq ugdymo sekmingumE ir jq pasiekimus, susitaria del mokinirl
pasiekimq ir paZangos vertinimo b[dq;
34.7. konsultuojasi tarpusavy'je ir su Svietimo pagalbos specialistais del specialiqjq poreikiq
mokiniq ugdymo, pedagoginiq problemq sprendimo bDdq ir darbo metodikq, dalijasi gerqa
patifiimi;

34.8. organizuoja olimpihdas, konkursus, kitus renginius ir Sventes Gimnazijoje;
34.9. uLtlkrina gabiq mokiniq dallvavim4 miesto, respublikos olimpiadose, konkursuose,
projektuose;

34.10. teikia sillymus metodines veiklos organizavimo, ugdymo turinio formavimo ir
organizavimo gerinimo klausimais mokyklos metodinei tarybai, vadovui, jo pavaduotojams
ugdymui, mokytojq tarybai.
35. Metodinei grupei vadovauja dvejiems metams grupes nariq iSrinktas pirmininkas, kuris
organizuoj a grupes veikl4.
36. Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
37. Metodine taryba:
37.l.kartu su gimnazijos vador,u, jo pavaduotoju ugdymui nustato mokytojq metodines
veiklos prioritetus Gimnazij oj e;
37.2. koordinuoja gimnazijoje veikiandiq metodiniq grupiq veikl4, telkdama mokyojus
ugdyriro dermei, tgstinumui ir kokybei uZtikrinti;
37 .3. nagrineja mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus;
37.4. inicijuoja mokytojq bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4,
bendradarbiavim4 su mokltojq asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizacijomis ir
Svietimo pagalbos istdigomis; ,
37.5. nagrineja ir planuoja ugdymo proceso aprupinim4, ugdymo kokybg ir ugdymo inovacijq
diegim4;
37.6. prirelkus vertina mokyojq metodinius darbus bei mokyojq prakting veikl4;
37.7. dalyvauja uZsakant vadovelius, groZing literatflr4, kitas mokymo priemones iS mokinio
krepSelio leSq;
37.8. teikia sillymus metodinems grupems del veiklos tobulinimo, mokytojq tarybai ir
adminiitracijai del ugdymo.turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
38. Gimnazijos metodine taryba ir metodines grupes veikia pagal direktoriaus patvirtintus
metodines tarybos ir metodiniq grupiq nuostatus.
3 9. Profesines sqjungos veikl4 Gimnazij oj e reglamentuoj a
istatymai.

Y. GIMNAZIJOS SAVIVALDA

40. Gimnazrjoje veikia Sios savivaldos institucijos: Gimnazijos taryba, Mokytojq taryba,
Mokiniq prezident[ra.
4l.Gimnazijos taryba (toliau - Taryba) - auk5diausioji savivaldos institucij4 telkianti
Gimnazijos mokinius, tevus (globejus, rupintojus), vietos bendruomeng demokratiniam Gimnazijos
valdymui, padeda sprgsti aktualius klausimus, atstovauti teisetiems Gimnazijos interesams.
42. I Taryb4 penkis tevus (globejus) deleguoja mokiniq tevq (globejrl) susirinkimas, penkis
mokytojus - mokyojq taryba, penkis mokinius - mokiniq prezidentura, vien4 bendruomenes
atstov4 siUlo Luokes bendruomend.
43. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame

dallwauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq
dauguma.

44.Tarybos pirmininku renkamas vienas i5 tevq (globejq, rupintojq) ar mokyojq atviru
balsavimu. Gimnazijos direktorius negali b[ti Tarybos pirmininkas.
45. B"e Tarybos nariq, i posedi gali buti kviediami Tel5iq rajono savivaldybes administracijos
atstovai, Luokes miestelio seni0nas, Luokes miestelio bendruomenes pirmininkas ir kiti socialiniai
partneriai, Gimnazijos savivaldos institucijq atstovai, mokytojai, ugdyiniq tevai (globejai,
rflpintojai) ir kiti asmenys.
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46. T aryba atlieka Sias funkcij as:
46.r. remia demokratizacijos ir savivaldos rystymo procesus;
46.2. telkia Gimnazij o s bendruomeng Gimnazij os uZdaviniams sprgsti
;
46.3. inicijuojaGimnazijos bendruomenes, Seimos ir visuomenei bendradarbiavim4;

46-4. stiptina

ir

pledia Gimnazijos rySius su kitomis mokyklomis bei kitomis Lietuvos
Respubliko s val stybinemis ir Svietimo or ganizacijomi s ;
46.5. teikia siulymus del Gimnazijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq
igyvendinimo

priemoniq;
46.6. p.itaria Glmnazijos strateginiam planui, Gimnazijos metq veiklos planui, Gimnazijos

ugdymo planui, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklems

ir kitiems

reglamentuoj antiems dokumentams, teikiamiems Gimnazij os direktoriaus;

Gimnazijos ,r.lll4

46.7. teikia siuiymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas
igyvendinandiai institucijai del
Gimnazij os materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo;

46.8. teikia sillymus Gimnazijos direktoriui del Gimnazijos darbo tobulinimo, saugiq
ugdymo ir darbo s?lygq sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansiniusir

intelektinius iSteklius;
46.9. svarsto Gimnazijos mokytojq, mokiniq ir tevq (rdpintojq) savivaldos institucijq ar
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus Gimnazijos direktoriui;
'46.10. sprendZia kitq savivaldos
institucijq lmotiniq prezidentlros, moky.tojq tarybos,
Gimnazijos tevq komiteto), metodines tarybos ir Gimnazijos diieitoriaus perduotus kiausimus;46.11.skiria atstovus i mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4, vertina
Gimnazij o s direktoriaus veikl4;
46.12. priima nutarimus .vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu,
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais
bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuiiuose Gimnazijos tarybai
deleguoj amas sprendimq priemimas.
47. Gimnazijos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito i4 rinkusiems mokyklos bendruomends
:

nariams.

4^8. Mokytojq taryba nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojq
profesihiams bei bendriesiems ugdymo klausimamr rp.grii. J4 sudaro Gimnazijos direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Gimnazijoja dirbantys mokyojai, Svietimo pagalb4
teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
49. Moky.tojq taryba atlieka Sias funkcijas:
49.1. svarsto mokiniq ugdymosi rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo bfidus;
49.2. teikia siDlymus del Gimnazijos.metinio veiklos plano, ugdymo plano
mokiniq paZangos ir pasiekimq vertinimo sistemos, informacijos kaupimo ir igyvendinimo,
lanaudojimo
tobulinimo;
. 49.3. analizuoja mokiniq sveikatos, socialines paramos, mokyrnosi, prevencines veiklos,
mitybos, saugos klausimus;
49-4. detina ugdymo turini ir metodus su Gimnazijai keliamais uZdaviniais ir bendruomenes
poreikiais;
. 49.5. svarsto ugdymo(-si), nepamokines veiklos klausimus, skatina inovaciiq paiesk4 ir
patirties sklaid4;
49.6. deleguoja atstor,us i Gimnazijos taryb4, mokyojq ir pagalbos mokiniui specialistq
atestacijos komisijq;
49.7- ptiima nutarimus kitais, teises aktq nustatl.tais ar Gimnazijos direktoriaus
teikiamais
klausimais

50. Mokyojq tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius,
jo ndra direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
51. Mokl'tojq tarybos posedZius Saukia Gimnazijos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame
dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq
nariq
balsq dauguma.

institucija.
(globejais).

\1. D.{RB[ OTOJU PRIEMIMAS DARBA, JU DARBO
I
APMOKEJIMO TVARKA
IR ATESTACIJA

-<-i' Darbuotojai i darbl Gimnazijoje priimami ir atleidZiami is jo vadovaujantis
Lietu'os
R.rspublikos darbo. kodekso ir kitq teises attrlnustatyta
tvarka.
-'6' Gimnazijos darbuotojams ul darb4mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq teises
akm nustaqta tuarka.
57 ' Grmnazijos direktoriaus pareiging
alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo
s*lr.eas
nustato Telsiq savivaldybes taryba, vadovaudain'uri
t"ir", uttq nurtutyta tvarka.
58' Direktoriaus pavaduotojo,. mokytojq, pagalbos mokiniui specialistq
ir kitq u_ed1mo
procese dalyvaujandiq darbuotojq pareiging.alg4,'ptieJus
prie jos ir kitas darbo apmokejimo sah gas
nustato Gimnaziios direktorius, vadovaudamasis teises
aktais ir Telsiq savivaldybes tan bos
sprendimais.
59' Gimnazijos mokytojai ir Svietimo pagalb4 teikiantys
specialistai atestuojasi ir kr alit-rka,--iia
tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, *okrio ir
sporto ministro nustatlta tvarka.

VII. GIMNAZIJOS

TY-!IAS,LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS
KONTROLE IR GiM-NA;IJOS
VEIKLOS PRIEZIURA

60' Gimnazija patlkejimo teise perduot4 savivaldybes
turt4 valdo, naudoja ir disponuo-ia juo
pagal istatymus Telsiqrajono savivaldybes
tarybos ,pr.rrdi-q nustatyta tvarka.
61. Gimnazijos leSas sudaro:
61'1' valstybes biudZeto specialiqirl tiksliniq dotacijq
savivaldybes biudZetui skirtos lesos ir
TelSiq rajono savivaldybes biudZeto lesos, skirtos
pagal pivirtintas s4matas;
67.2. pajamos uZ teikiamas paslausas:
61'3' fondq , organizacrjq, kitq
.luriainiq ir fizjniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos leSos;
61.4. kitos teisetu b[du
igy,tos le5os.
62. Le5os naudojamos teises aktq nustatl.ta
tvarka.
63' Gimnazija buhaltering apskaitq org.anizuoja ir finansing
atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatlta tvarka.
64' Gimnazijos finansines veiklos kontrolg atlieka Telsiq
rajono savivaldybes Kontroles ir
audito tamyba bei kitos valstybes
igaliotos inrtlt".f or Lietuvos itespublikos istatymq nustaty,ta
tvarka.
65' Gimnazijos veiklos ptieLiur4 vykdo TelSiq rajono
savivaldybes administracija teises aktq
nustatyta tvarka. prireikus pasitelkiami isoriniai
vertintol ai.
66' valstybing prieZiDr4 atlieka Lietuvos Respubli"kos
Svietimo, mokslo ir sporlo ministeriia.
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VIII. BAIGIAMOSIOS IruOSTATOS

. Gimnazrja turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustafrtus reikalavimus.
68. Interneto svetaineje ir kitose visuomends informavimo
iti"-otr"se skelbiama informacij
apie Gimnazijos vykdomas Svietimo programas, jq pasirialimo galimybes, pridmimo s4lygi
mokytojq kvalifikacij4, i5orinio Gimnazijos vertinimo rezultatus, bendruomenei tradicijas
ir kita
Gimnazij oje vykdomas veiklas.
69. Gimnazijos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, suderinus su Gimnazijos taryb4
tvirtin
TelSiq rajono savivaldybes taryba.
70. Gimnazijos nuostatai keidiami ir p?pildomi Gimnazijos teises ir pareigas
igyvendinandio
institucij os, Gimnazij os direktoriaus ar Gimirazij os tarybos iniciatyva.
77. Gimnazija registruojama teises aktq nustat5rta tvarka.
72. Gimnazija reorganiztojana,likviduojama ar pertvarkoma teises aktu nustatyt afrarka.
67

Direktore

SUDERINTA
Tel5iq r. Luokes Vytauto Kleivos gimnazijos tarybos
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