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TELSIU NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq meno mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Tel3iq meno
mokyklos (toliau Mokykla) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

igyvendinandi4 institucij4, buveinE, rrokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir
mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, r[3is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi
pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davim4, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir
valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacijq, leSas, jq
naudojimo 1vark4 ir finansines veiklos kontrolE, reorganizavimo, likvidavimo ar perlvarkymo
tvarkq.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - TelSiq meno mokykla, trumpasis pavadinimas
Meno mokykla. Mokykla lregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190590637 .

3. Mokykla isteigta ir savo veikl4 pradejo 1955 m. lapkridio 1 d.

4. Mokyklos teisine forma biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas - TelSiq rajono savivaldybe.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Tel5iq rajono

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba), kuri:
7.1. tvirlina Mokyklos nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia Mokyklos direktoriq;
7.3. priima sprendimus del:
7.3.1. Mokyklos buveines pakeitimo;
7.3.2. Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.3.3. Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo.
7.4. nustato mokiniq priemimo i Mokykl4 tvark4;
7.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia j os

igaliojimus;
7.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir mokyklos nuostatuose jos

kompetencijai priskirrus klausimus.
8. Mokyklos buveines adresas: Justino Staugaidio tak. 2, Tel5iai, LT-87131.
9. Mokykla turi:
9.1. Vamiq skyriq, esanti adresu: Dariaus ir Gireno g. 56, Varniai, LT-88321 Tel5iq r..

kuris vykdo nelormaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietimq papildandio ugdymo programas.
Mokymo kalba lietuviq, mokymo forma - grupine ir paviene. Varniq skyrius isteigtas 1978 m.

9.2. TrySkiq skyriq, esanti adresu: Lazdynq Peledos g. 18, Try5kiq mstl., LT-88155 Tel5iq r.,
kuris vykdo neformaliojo vaikq Svietimo ir formahji Svietim4 papildandio ugdymo programas.
Mokymo kalba - lietuviq, mokymo forma - grupine ir paviene. Try5kiq skyrius isteigtas 1988 m.

9.3. Nevarenq skyriq, esanti adresu: Liepq g. 34, Nevarenq mstl., LT-88468 Tel3iq r., kuris
vykdo nelormaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programas. Mokymo
kalba lietuviq, mokymo forma - grupine ir paviene. Nevarenq skyrius isteigtas 2015 m.

9.4. Luokes skyriq, esanti adresu: Mokyklos g. 5, Luokes mstl., LT-88238 Tel5iq r., kuris
vykdo neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqii Svietimq papildandio ugdymo plogramas. Mokymo
kalba lietuviq, mokymosi lorma grupine ir paviene. Luokes skyrius isteigtas 2020 m.

10. Mokyklas turi patalpas IZdines g. 2,LT-81128 Tel5iuose.

11. Mokyklos grupe neformalio.lo vaikq Svietimo mokyklq ir formalqji Svietim4
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papildandio ugdymo mokykla, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo mokykla.
12. Mokyklos paskirtys:
12.1. pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildanti ugdymo mokykla.
12.2. kitos paskirtys:
12.2.1 . neformaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla;
12.2.2. neformalioj o vaikq Svietimo grupes dailes ugdymo mokykla;
12.2.3- neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla;
12.2.4. neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes dailes ugdymo mokykla;
12.2.5. Mokyklos iniciatyva ir Savivaldybes tarybos sprendimu gali blti patvirlintos ir kitos

paskirtys.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokymo formos - grupinio ir pavienio mokymo.
15. Mokykla vykdo neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqj! Svietim4 papildandio ugdymo,

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programas.
16. Mokykla, baigusiems neformalaus vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4 papildandias

pagrindinio ugdymo programas, mokiniams i3duoda Neformaliojo vaikq Svietimo- paZymejimus
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro nustatyta tvarka.

Y 17. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Mokyklos pavadinimu ir
valstybes herbu, atributikq, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose
bankuose. Savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro
isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS,TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
19. Mokyklos Svietimo veiklos r[Sys:
19.1. pagrindine mokyklos veiklos rl5is - kultlrinis Svietimas g5.52;
19.2. kitos veiklos ru5ys:
19.2.1. Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas 85.60
19.2.2. koncertine veikla, kodas 85.59.
l9'2 3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.2.4. vaikq poilsio storyklq poilsio veikla, kodas 55.20.20;
19.2.5. kfirybine, menine ir programq organizavimo veikla, kodas 90.0;
19.2.6. kitas, niekur nepriskirlas Svietimas, kodas 85.59;
19.2.7. bibliotekos veikla, kodas 91.01.
20. Mokyklos veiklos tikslas - teikti kokybiSk4, atitinkant! mokiniq amZiq ir saviraiskos

poreikius ugdyma, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti klrybing4,
atsaking4 piliet!, igijusi kompetencijq, bfltinq sekmingai socialinei integracijai ir mokymuisi vis4
gyvenim4.

21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. teikti mokiniams kokybi5k4 neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqif svietim4

papildanti ugdymq;
2l.2. lgdyti vaiko gyvenimo ig[dZius, asmenines, socialines kompetencijas;
21.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
21.4. uLlikrinti sveikq ir saugi4 mokymo(-si) aplinkq;
21.5. pletoti tarptautinius bendradarbiavimo rySius;
21.6. organizuoti tarptautinius proj ektus;
2\.7. dalyva i tarptautiniuose projektuose;
21.8. tobulinti metoding veiklq mokykloje, keistis ger4ja darbo patirtimi;
21.9. gerinti Mokyklos materialing bazg;



21 .10. rengti muzikos ir dailes tematikos projektus;
21. 1 1. pletoti Svieteji3kq veikl4;
21.12. gilinti mokl,tojq ir mokiniq tevq dialog4, teikti informacij4 tevams apie vaikq

mokymosi pasiekimus ir paZang4 bei formuoti teigiam4 jq nuomong apie Mokyklq ir jos veikl4;
21. 13. pletoti bendradarbiavim4 su socialiniais parlneriais;
21 .14. per projekting veikl4 pritraukti daugiau leSq, kurias bltq galima skirli Mokyklos

veiklai tobulinti;
21.15. skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos ir dailes mokymuisi auk5tosiose

mokymo istaigose.
22. {gyvendindama savo funkcijas, Mokykla:
22. 1 . kon-kretina ir individualizuoja ugdymo turin[, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporlo ministro (toliau Svietimo, mokslo ir sporto ministras) patvirlintais
muzikos ir dailes mokyklq programiniais reikalavimais;

22.2. rengia individualias programas, laisvai pasirenka veiklos organizavimo bldus, formas

ir metodus;
22.3. rengia dalyko (specializacijos) programas;
22.4. remdamasi Savivaldybes tarybos sprendimu suteikia mokiniams mokesdio uZ moksl4

Y lengvatas;
22.5. sudaro mokymo ir kitas sutartis;
22.6. sudaro palankias sqlygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini, tautin!, pilietini sqmoningum4, patriotizm4, puoselejandioms kultiiring ir socialinq brandq,

padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;
22.7 . organizuoja mokiniq laisvalaiki, uZimtum4, prevencini darb4;

22.8. organizroja projektus bei kitus renginius, kultiiros sklaid4 vietos bendruomeneje,

Salyje ir tarptautinej e erdveje;
22.9. sttdaro s4lygas darbuotojams profesiSkai tobuleti;
22.10. palaiko ry5ius su pana5aus profilio ir auk5tesniojo lygmens profesinio ugdymo

istaigomis, sprendZiandiomis muzikinio ir dailes parengimo, dvasingumo ir vertybiq ugdymo
uZdavinius;

22.1 1 . bendradarbiauja su Salies bei uZsienio muzikos ir dailes mokyklomis, kaupia meninio
ugdymo metoding patirli ir jq skleidZia;

22.l2. tiltikrinateises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi ir darbo

aplink4;
22.13. organiztoja mokiniq veZiojimq pagal Savivaldybes tarybos patvirtint4 mokiniq

veZioj imo tvark4;
22.14. organiznoja tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

(klubus, blrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teises aktq nustatyta tvarka;
22.15. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikaling4 materialinE bazg ir

edukacines aplinkas;
22.16. viesai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4;
22)7 , atliekaMokyklos veiklos isivertinimq, planuoja ir vykdo mokytojq atestacijq;
22.18. atlieka kitas istatymrl ir kitq teises aktq nustatytas funkcij as.

III. MOKYKLOS TEISES IRPAR.E,IGOS

23. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

23.1. parinkti ugdymo (si) metodus ir veiklos bfidus;
23 .2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 iSsilavinim4;
23.3. bendradarbiauti su savo veiklai [takos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
23.4. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti rajono, Salies ir tarptautiniuose projektuose;

23.5. stoti irjungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
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23.6. gauli param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat)ta tvarka;
23.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
24. Mokyklos pareigos:
24.1. uZtikinti Mokyklos tikslq, uZdaviniq igyvendinim4, funkcijq atlikim4;
24.2.littkrinti kokybi5k4 ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, iBplestinio, suaugysiqiq

Svietimo ir saviraiSkos ugdymo programq vykdymE;
24.3. sudaryti s4lygas ugdl.tis ivairiq poreikiq mokiniams;
24.4. teikti informacij4 apie Mokyklq, vykdomas Svietimo programas, jq pasirinkimo

galimybes, mokiniq priemimo I Mokykl4 s4lygas, mokamas paslaugas, mok).toiq kvalifikaciiq,
Mokyklos veiklos kokybes vertinimo rezultatus ir pasiekimus.

25. Mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, rlpintojq) teises, pareigas ir atsakomybg
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
26.1 . direktoriaus patvirtint4 mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir savivaldybes vykdomoji institucija arjos igaliotas asmuo;
26.2. direktoriaus patvirtintq Mokyklos metinf veiklos plan4, kuriam yra pritarta teises aktq

nustat).ta tvarka;
26.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba

ir kuris suderintas su savivaldybes vykdomoji institucija arjos igaliotu asmeniu.
27. Mokyklai vadovauja direktorius, nepriekaiStingos reputacijos asmuo, kuris yra tiesiogiai

pavaldus ir atskaitingas Tel5iq rajono savivaldybes tarybai ir merui. Direktorius skiriamas ipareigas
vieSo konkurso biidu penkeriems metams ir atleidZiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka.

28. Direktorius:
28.1 . organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti,

uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir veftina Mokyklos veiklq, materialinius ir intelektualinius
iSteklius;

28.2. suderings su Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandia institucija arjos
igaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktiir4, Mokyklos darbuotojq pareigybiq s4ras4,
nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

28.3. nustato Mokyklos tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq veiklos
sritis;

28.4. tvirtina mokltojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatlta tvarka priima i darbq ir atleidZia is jo Mokyklos
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.5. vadovaudamasis teises aktais, nevirSydamas Savivaldybes tarybos patvirtinto darbo
uZmokesdio fondo, nustato Mokyklos darbuotojq tamybiniq atlyginimq koeficientus ir kitas darbo
apmokejimo sqlygas, esant teises aktq reikalavimams, suderina su darbuotojq atstovais;

28.6. nustato direktoriaus pavaduotojams ir nepedagoginiams darbuotojams metines veiklos
uZduotis ir atlieka jq veiklos vertinimq teises aktrl nustatlta tvarka;

28.7. kiekvienais metais teikia Mokyklos tarybai svarstlti bei viesai paskelbia savo praejusiq
metq veiklos ataskaitq Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat),ta tvarka;

28.8. priima mokinius i Mokykl4 Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo
sutartis teises aktrl nustatyta tvarka;

28.9. vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklese
nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;

28.10. suderings su Mokyklos taryba, tvirlina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
28.1 1. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sqlygas

visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;
28. 12. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinio veiklos plano rengimui, jq
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!gi'vendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikr4 pavestoms funkcijoms atrikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vefiina Mokyklos veiil4, materialinius ir intelektinius
iSteklius;

28.13. leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
28.14. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;
28.15. sudaro Mokyklos vardu sutartis del mokyklos funkcijq atlikimo;
28.16. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojimq ir valdymq teises aktri nustatyta tvarka;
28.11. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turi4, lesas irjais disponuoja,

rlpinasi i,telektiniais, materialiniais, finansiniais, infoimaciniais istekliais:
. 28.18. garanluoja. kad pagal Lietuvos Respubrikos vieSo.io sekroriaus arskaitomybis
lstatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bntq teisingi;

28.19. rlpinasi metodines veiklos organizavimu, <lalbuoiojq pr6fesiniu tobulejimu, sudarojiems sqlygas kelti kvalifikacii4, rnokJtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg
atestuotis ir organizuojaiq atestacii 4 svietimo ir mokslo ministro nuiratr,ta tvarka:

28.20. inicijuoja Mokyklos savivaldos instituciiq sudarym4 ir statina;q veitt4;
28.21. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalt4 mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis fstaigomis, teritorinamis poiicijo-s, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisiq apsaugos srityje;

, 28.22. atstovauja Mokyklai teismuose, kitose institucijose, paraiko rysius su vietos
bendruomene;

28.23. vykd'o kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktorius uztikrina ir atsako uZ Lietuvos Resputlikos istatymq ir kitq teises

aktq laikym4si Mokykloje, uZ demokratini Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4,
tinkamq funkcij q atlikimq, nustatltrl mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Moiyklos veiklos
rezultatus, uz gerq ir veiksming4 vaiko minimalios prieziuros priemoriq igyr"na'iri-4.'

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

_ 30. Mokyklos taryba (oliau - Taryba) yra auk5diausia mokyklos savivaldos institucija.
Taryba telkia Mokyklos mokinius, mokytojus, tevus (globejus, rupintojus), vietos bendiuomeng
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti mokyklai aktualius 

'klausimus, 
dir.ektoriui

atstovauti teisetiems mokyklos interesams.
31. Taryba sudaroma i5 mokykloje nedirbandiq tevq (globejq, rnpintojq), mokytojq,

pagrindinio ugdymo programos mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq. raiyL4 sudaro 
"9 

nariai, jos
veiklos kadencijos trukmg nustato mokyklos direktorius.

32.1Taryb4 lygiomis dalimis tevus (globejus, rlpintojus) deleguoja tevq (globejq,
rlpintojq) komiteto susirinkimas, mokyojus - Mokytojq taryta,'mok;iu; - M;ki;iq ,uri.inkirnu..

33. Tarybos nariu asmuo gali buti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tarybos nario
igaliojimai nutrlksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pu."lgq aet sveikatos
blkles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesyJ nesuderinu*u, ,i Tarybos nario
pareigomis. Naujas Tarybos narys paskiriamas atitinkamai vot<yto;q tarybos, Mokiniq tarybos arba
visuotinio darbuotojq susirinkimo sillymu.

34. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du karlus per metus. Posedis teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq
balsq dauguma. Mokyklos direktorius tarybos posedZiuose [ali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

35. Tarybai vadovauja pirmininkas, iirinktas atviru balsavimu Tarybos posedyje.
36. Taryba:
36.1. teikia siilymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq iriq igyvendinimopriemoniq;
36.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo tvarkos
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taisyklems, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos
direktoriaus;

3 6.3. kiekvienais metais ivertina Mokyklos direktoriaus veiklos ataskaitq ir sprendim4 del
ataskaitos pateikia Savivaldybes merui;

36.4. teikia siDlymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos vidaus struktlros tobulinimo;

36.5. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus;
36.6. aptaria keliamqjq ir baigiamqjq egzaminq tvarkq;
36.7. svarsto mokiniq priemimo ir Salinimo i5 mokyklos klausimus;
36.8. iSklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus mokyklos direktoriui

del mokyklos veiklos tobulinimo;
36.9. svarsto mokyojq, mokiniq ir tevq (globejq, rlpintojq) savivaldos institucijq ar

Mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus Mokyklos direktoriui;
36.10. teikia sillymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir darbo

sqlygq sudarymo, talkina formuoj ant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;
3 6.1 1. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
37. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
38. Mokyklos taryba ti. savo veikl4 vienq kart4 per metus atsiskaito Mokyklos

bendruomenei.
39. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Mokyklos direktorius,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo
procese dalyvauj antys asmenys.

40. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
41. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja du treddaliai Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq
balsq dauguma.

42. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktrl nustatltais ir mokyklos
d irek toriaus teik iamais klausimais.

vr. DARBUOTOJV PRTEMTMAS I DARBA,
JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

43. Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktrl nustat).ta tvarka.

44. Mokyklos darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktr+ nustat).ta tvarka.

45. Mokyklos mokltojai atestuojami Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo
ministro nustat)ta tvarka.

VII. MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, F'INANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

46. Mokykla valdo patikejimo teise perduotq savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Tel5iq raj ono savivaldybes tarybos sprendimq nustat).ta tvarka.

47. Mokyklos le5as sudaro:
47.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos leSos ir

TelSiq rajono savivaldybes biudZeto Ie5os, skiriamos pagal patvifiintas sqmatas;
47.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
47.3. nebiudZetines leSos:

47.3.1. gyventojq pajamq mokesdio parama. Sios leSos naudojamos Mokyklos
reikmems Tarybos nutarimu;
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4Ti2 Saries ir u2sicnio rarsrlbiq. fiziniq irjuridiniu asrnenu aukojamos ir dovanojarnosIcios' naudojrrnos paBar naramos darelo ,ru, aoJ.notolo pagcicraiim4 pagrir rd in iarrrs Mokykrostikslerrrs.-u2dar.iniams jgyvcndirr,; O.i fr.,*.l"rr ri,li.'i,",
47 3 3 proiekto reSos' naudojamos prgat roif J.".1" nusrar) rq rvarka ir surarri;47 3 4 kitos teisetu hrrdu jgyror t"so.."nrraol uro.- vot l Lto, tikslams ir u2dar irriamsigyvendinti bei funkci joms atlikti.
48. Leios naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
49' Centro buhaltering apskait4 rvarko r.rsi,I .rj"r" savivaldybes administracijosCentraliz_uoras.biudZetiniq 

istaigq buhalterin". ufrtlir* rf.r.,rr.

t"rtr"tilollilirflos 
finansines veikos kontrolg 

"vta" v"irtvu* kontroles igalioros instirucijos bei
5l \lokl klos veiklos prie2iurq vykdo Telsiq rajono savivaldybes aclminisrracija reises aktqnusrar\1a rrarka. pr.ireikus pasirelkiami iioriniai verrin-ro1;i,;;.r;l,,,;;fi;; l.r;:;J." 

,

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52 1\4ok1'kla turi internetinE svetainE, atitirkaniiq teises aktr-I nustalytus reikalavimus.

t"i,6, ui'; lliil ffiT'"iff] 
ir inrormacija ;p. M;k kl;;eina steruiamJi*,,"i"'.,",,me:.

5'1. Mokykros nuostatus, jq pakeitimus ir papirdymus, suderintus su Taryba. tvirtinaSavivaldl bes taryba. - " rgrrsrrrru'

55' Mokyklos nuostatai keidiami ir papil<10mi savininko teises ir pareigas igyvendinandiosinstitucijos arjos !galiotos institucijos, r-yu", 
"r 

i,aJtvtio, ai."t to.iuu. iniciatyva.56' Mokykla reorganizuojama, riwiaro.;u-u 
". i".i)u.to.u t"ir"s aktq nustatyta tvarka.

SUDERINTA
Teliiq ntuzikos rnokykjos tarr bos
2020-04-23 pr.otokolirriu nurarimu rprotokolas Nr. 2.;

rV


