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IS.. NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1" Tel5iq lopSelio-darZelio ,,BerZelis" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja Tel5iq
lopSelio-darilelio ,,BerZelis" (toliau - mokykla) teising form4, priklausomybE, savinink4, savininko
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Brupg,tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalbq
ir mokymo formas, veiklos teisini pagrindq, sriti, rr1Sis, tikslq, uZdavinius, funkcijas, mokyklos
teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq i darbq, jq
darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos
kontrolg, veiklos prieiliiurq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Tel5iq lop5elis-darZelis ,,BerZelis'0, sutrumpintas
pavadinimas * lop5elis-darZelis ,,BerZelis". Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre. Kodas
t9059742s.

3. [steigimo data * 1973-07-01.
4. Teisine forma - savivaldybes biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes.
6. Savininkas - TelSiq rajono savivaldybe, Lemaites g, 14, LT-87149 Tel5iai. Kodas

1t1101724
7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Tel5iq rajono savivaldybes taryba

(toliau - Savivaldybes taryba), kuri:
7.1. tvirtina mokyklos nuostatus;
7.2. skiria i pareigas ir i5 jq atleidliamokyklos direktoriq teises aktq nustatytatvarka;
7.3. priima sprendimus del:
7 .3.1. buveines pakeitimo;
7 .3 .2. rcor ganizavimo, pertvarkymo, struktflros pertvarkos ar likvidavimo ;

7,3.3. priima sprendim4 del filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7,3.4. skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;
7.3.5. sprendZia kitus istatymuose ir mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus

klausimus.
8. Buveine - Kalno g. 20, LT- 87 133 Tel5iai.
9. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga, prie5mokyklinis ugdymas.
I 1. Mokymo kalba - lietuviq.
12. Ugdymo forma - dienine.
13. Mokykla vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo ir specialiqjq ugdymosi

poreikiq turintiems vaikams pritaikytas ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir neformaliojo vaikq
Svietimo programas.

14. Ugdymo pasiekimus iteisinantys dokumentai vaikams nei5duodami.
15. Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4j4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, savo veiklq grindilia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Siais

nuostatais.
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II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS

16. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
17. Mokyklos Svietimo veiklos rfiSys:

17 .1. Pagrindine veiklos rfiSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas. Kodas 85. 10.10.
17 .2. Kitos Svietimo veiklos rD5ys:

17.2,1. prie5mokyklinio amliaus vaikq ugdymas. Kodas 85.10.20;
17.2.2. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas. Kodas 85.59;
17.2,3.Svietimui bfldingq paslaugq veikla, Kodas 85.60;
t7.3. kitos ne Svietimo veiklos rflSys:

l7.3.l.nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. Kodas
68.20;

17 .3.2. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91 .01 ;
18. Mokyklos veiklos tikslai:
18.1. tapti modernia, efektyviai dirbandia mokykla, orientuota ivaik4, jo gebejimus,

propaguojandia tautini ir pilietini ugdym4;
18.2. padeti vaikui tenkinti prigimtinius kultfrros, socialinius, pailintinius poreikius ir

pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio ugdymo program4.
19. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
1 9. 1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4;
19.2. tenkinti vaikq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
19.3. teikti vaikams reikiamq pagalbq;
1 9.4. kur"ti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviqq pairti;
19.5. uZtikrinti sveik4 ir saugi4, uZkertandiq keli4 smurto, prievarlos apraiSkoms ir

Zalingiems iprodiams ugdymo aplink4;
19.6. ui:tikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo tgstinum4;
19.7. siekti deramo vaiko socializacijos lygio ir reikiamo pasirengimo mokyklai.
20. Vykdydama jampavestus uZdavinius mokykla:
20.1. vykdo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas bei rengia kitas vaikq

amli,4, asmenines jq ypatybes atitinkandias individualizuotas ugdymo programas;
20.2. oryanizuoja ugdym4 specialiqjq poreikiq vaikams, teikia speciali4j4 pedagoging

pagalbq. Mokykloje veikia Vaiko geroves komisija, kuri koordinuoja Svietimo programr+ pritaikym4
ugdytiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo pagalbos teikim4 ir atlieka su
vaiko gerove susijusias funkcijas teises aktq nustatytatvarka.

20,3. vykdo Ugdymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina kokybi5kq Svietimq;
20.4. dalyvauja vaikq ugdymo(si) pasiekimq tyrimuose;
20.5. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging

pagalbq;
20.6. organizuoja tevq (kitq teisetq vaikq atstovq) pageidavimu nemokamas ir mokamas

papildomas vaikq ugdymo paslaugas teises aktq nustatytatvarka;
20.7, sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacijq, dalintis gerqapatirtimi;
20.8. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams, kuria mokom4sias priemones;
20.9. bendradarbiauja su Ziniasklaida ir kitomis Svietimo, mokslo institucijomis;
20.10. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg ir edukacines aplinkas;
20.1 1 . or ganrzuoja vaikq rnaitinimq;
20.12. vie5ai skelbia informacij4 apie mokyklos veiklq teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoj a tevq Svietim4;
20.13. atlieka vidini mokyklos isivertinimq, vykdo mokytojq atestacij4;
20.14. sudaro vaikams galimybes atskleisti gebejimus neformaliojo vaikq Svietimo veikloje

teises aktq nustatyta tv arka;
20.15. atlieka kitas teises aktq nustatytas funkcijas.



III. MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

21. Mokykla, igyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:
21.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi b[dus;
2L2. kurti nauj us ugdymo (si) modelius ;

21.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

2L4. vykd,yti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
21.5. jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
21.6. gautiparumqir naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis;

21.7. sudaryti higienos normas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22, Mokyklos veikla organizuojama pagal:
22.I. direktoriaus patvirtint4 mokyklos strategini planq, kuriam yra pritarusios mokyklos

taryba (toliau - Taryba) ir TelSiq savivaldybes administracijos direktorius ar jo igaliotas asmuo;

22,2. direktoriaus patvirtint4 mokyklos metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi mokyklos
Taryba;

22.3. direktoriaus patvirtint4 Ikimokyklinio ugdymo program4, suderint4 su Taryba, kuriai
pritare savininko teises ir pareigas igyvendinti institucija ar jos igaliotas asmuo.

23, Mokyklai vadovauja direktorius, nepriekaiStingos reputacijos asmuo, skiriamas i
pareigas vie5o konkurso budu penkeriq metq kadencijai ir atleidliamas i5 jq teises aktq nustatl'ta

tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tel5iq rajono savivaldybes tarybai ir merui.
24. Direktorius:
24.1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, kitq Svietimo

programr+ rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos mokykloje priemoniq igyvendinimui,
juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2, tvittina mokyklos vidaus struktfirq ir pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas Savivaldybes
tarybos nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

24.3. suderinqs su Taryba tvirlina vidaus ir darbo tvarkos taisykles, kuriose nustato
darbuotojq teises, pareigas, atsakomybE, bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas;

24.4. nustatyta tvarka skiria ir atleidlia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnaujanti personal4, riipinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo sqlygomis,
organizuoja trrikstamq mokytojq paie5k4, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas teises
aktq nustatyta tvarka;

24,5. piima vaikus Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka ir sudaro ugdymo(si) sutartis,
komplektuoja ir formuoja vaikq grupes;

24,6. uZtikrina bendradarbiavirnu gristus santykius, Pedagogq etikos kodekso reikalavimus,
skaidriai priimamus sprendimus, mokyklos bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir
nepedagoginio personalo profesinitobulejim4, sudaro s4lygas atestuotis teises aktq nustatytatvarka;

24.7, organizuoja mokyklos veiklos kokybes isivertinim4, rtpinasi materialiniais,
intelektiniais, finansiniais ir informaciniais i5tekliais, atsako uZ istaigos veiklos rezultatus;

24.8. uZtil<rina veiksming4 Vaiko minimalios prieZifiros priemoniq vykdym4 mokykloje;
24.9.leidi:ia isakymus ir kontroliuoja jq vykdymq;
24.t0. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
24.11. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatytatvarka;
24.12. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos b[tq teisingos;
24.13. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksmingq istaigos vidaus

kontroles sistemos sukflrim4, jos veikim4 ir tobulinimq;
24.14. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;



24.15. rflpinasi socialines ir specialiosios pedagogines, psichologines pagalbos vaikams
teikimu, uZtikrina sveikq, saugi?, uZkertandi4 keli4 smurto, prievafios aprai5kornr ir Zalingiems
iprodiams aplink4, skatina sveik4 gyvenson?, sudaro s4lygas kiekvienam nuolat dalyvauti bent
vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje programoje;

24.16. atstovauja teises aktq nustatyta tvarkamokyklai kitose institucijose;
24.17. dali savo funkcijq teises aktq nustatfiatvarkagali pavesti atlikti pavaduotojams:
24.18. sprendZia su Taryba, ar leisti ant mokyklos pastatq ar teritorijoje statyti judriojo

(mobiliojo) rySio stotis istatymq nustatyta tvarka;
24.19. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei

paskelbia savo metq veiklos ataskaitq;
24.20. vykdo kitas teises aktq ir pareigybes apra5ymo nustatytas funkcijas.
25. Direktorius atsako uZ:
25.1. mokyklos veikl4 ir jos rezultatus;
25.2.Liettvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si, tinkam4 funkcijq atlikim4;
25.3.demokratini mokyklos valdymq, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq

informavim4;
25.4. asmens duomenq teising apsaug4.

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

26. Taryba yra auk5diausioji mokyklos savivaldos institucija, sudaryta iS mokytojq, tevq
(glob€jq, rfipintojq) ir vietos bendruomenes atstovq, renkama trejiems metams. taiyia' telkia
mokytojus, aptxnaujanti personal4, tevus (kitus teisetus vaiko atstovus) demokratiniam mokyklos
valdymui, padeda sprgsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti teisetiems mokykios interesams.

27. Tarybq sudaro 11 nariq. Po vien4 tev4 (kit4 teiset4 vaiko atstov4) deleguoja grupiq tevq
komitetai, du mokytojus - mokytojq taryba, vienq aptarnaujandio personato atsiovq - visuotinis
nepedagoginiq darbuotojq susirinkimas, du atstovus deleguoja administracija. Tarybos nariu gali
buti asmuo, turintis Linig, ir gebejimq, padedandiq siekti mokyklos strateginiq tikslq ir igyvendlnti
mgkyklos misij4' Tarybos nariu negali blti tos padios Svietimo istaigos uuiorur, vatstyUes politikai,
politinio (asmeninio) pasitikej imo valstybes tarnautoj ai.

28" Tarybos pirmininkas, jo pavaduotojas ir sekretorius renkami atviru balsavimu pirmame
Tarybos posedyje.

29. Pos€dlius Saukia Tarybos pirmininkas. Apie posedZio laikq ir svarstyti parengtus
klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau kaip pries 3 dielas iki posedZio pradZios.

30. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. prireikus gali bffi
suSauktas neeilinis Tarybos posedis. I posedZius gali bUti kviediami mokyklos remejai, ,o.iuliriui
partneriai ar kiti asmenys.

31' Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiat kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
priimami Tarybos posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jie yia teiseti, jei nepriestarauja teises
aktams.

32. Tarybos nariai uZ savo veiklq vien4 kart4 per metus atsiskaito juos rinkusiems mokyklos
bendruomenes nariams.

33.Tarybos nario igaliojimai nutr[ksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti
savo pareigq del sveikatos bDkles, atsistatydina, pripaZisiamas neveiksniu arba jo llg.ry,
nesuderinamas su Tarybos nario pareigomis

34. Taryba:
34.1. teikia siulymus ddl mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;
34'2. pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo ir vidaus tvarkos

taisyklems, kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems mokyklos
direktoriaus;



34.3, teikia sirllymus direktoriui del mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo, mokyklos
vidaus strukturos tobulinimo;

34'4. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siiilymus mokyklos direktoriui
del veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo(si) ir darbo s4lygq sudarymo;

34.5. vertina kiekvienais metais mokyklowadoro metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos mokyklos savininko ieises ir pareigas igyvendinandiai institucijai (dalyvirl
susirinkimui);

34.6' pasirenka mokyklos veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4. li analizuoja
isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo, svarsto mokyklos vadovo metq
veiklos ataskait4;

34.7. svarsto mokyklos mokytojq,. tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) savivaldos institucijq ar
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siDlymus mokyklos direktoriui;

34.8' teikia siulymus formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

34.9. teikiapasiulymus, pareik5dama nuomong apie vadovo veiklq jam atestuojantis;
34.10. teikia sitlymus Tel5iq rajono savivaldybes tarybai ur'.yo, igaliotai institucijai,

mokyklos direktoriui del materiarinio aprfipinimo, lesq panaudoj imo ;
3 4.1 r . svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus ;
34'1'2. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie nepriestarauja Lietuvos Respublikos teises1,

aKtams.

35' Mokyklos mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojqprofesiniams ir bendrigs]9ms ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro direktorius, visi mokykloje
dirbantys pedagogai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese daiyvau.lantys asmenys.

36' Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius. Pir-u." *ot yo;q tarybos posedyje
atviru balsavimu iSrenkamas sekretorius.

37' PosedZiai.otganizuojami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip patne rediau kaipvienq kart4 per ketvirti. Prireikus gali bfiti kviediam"as neeilinis posedis. por.ai, yra teisetas, jei
jame dalyvauja ne mai,iaukaip du treddaliai mokytoiq tarybos nariq.

38' PosedZius kviedia mokytojq tarybos pirmininkas. apie posedZio laik4 ir svarstytiparengtus klausimus pirmininkas informuoja narius ne veliau taip pries 3 dienas iki posedZio
pradZios' { mokytojq tarybos posedzius pugul po..iki gali buti kvieeiu,iri r.it,f savivaldos institucijq
atstovai.

39' Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiq mokytojq tarybos nariq balsq
dauguma,

40. Mokytojq taryba:
40.i. svarsto ugdymo programq igyvendinim4, optimalq ugdymo sglygq sudarym?, ugdymoturinio atnaujinimq, vaikq ugdymosi ,.rultutur, pedagogines veiklos tobulin-imo budus, inicijuojamokyklos kaitos procesus;
40,2. teikia siulymus del mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo programq igyvendinimo,vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacrjos kaupimo i, pu,iurao.;ilio iouulinimo;
40'3' sprendZia vaikq sveikatos, socialines pu.utor, ,not y*ori poilsio, mitybos, saugosklausimus;
40.4. analizuola, Iuip mokykla vykdo metiniveikros pranqir ugdymo programas;
40'5' svarsto ir teikia Tarybai pritarti ugdyrno programas, darbo tvarkos taisykles;
40'6' priima nutarimus kitais, teises Jktq nmtatftais ar: mokyklos Jiret<toriaus teikiamais,klausimais.
41. Mokykloje veikia grupiq tevq komitetai.
42' Grupes tevq komitetq sudaro 3 naiai,vieneriems metams isrinkti mokslo metq pradZiojegrupes tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) susirinkimo daugumos.
43' Grupiq tevq komitetq nariai atviru balsavimrirenka pirminink4, kuris kviedia posedZius,



44' Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maziaukaip du treddaliai tevq komiteto nariq.

il?:'ffi:,fii}:ft-i:ft,teto-posedvj; 
odrvruu:*oiqiq uui',+ au,;;,. Jie yra teiseti ;ei

45. Grupiq tevq komitetai:
45'l' aptatia su mokytoju vaikq lankomumo, elgesio ir pasiekimq, saugumo, maitinimo irkitus ugdymo(si) klausimus;
45.2, padeda organizuoti renginius, isvykas, kurti edukacing aplink4;
45.3. deleguoja atstovus i Taiybq;
45.4. inicijuoja paramos mokyklai teikim4;
45.5. teikia si[lymus Tarybai ir direktoriui.
46' Mokykloje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali burtis iivairiq interesq grupiq (pedagogq, tevq ar kitq teisetg vaiko utrtouqj urociacijas, organizacijas,sqiungas, vykdandias jq veiklos riuostatuose (istaiuose) numatytus uzdavinius ir funkcijas,

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DAR!4,.IU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

47 ' Darbuotojai i darbq mokykloje priimami fu atleidziami is jo Lietuvos Respubtikos darbokodekso ir kitq teises aktq nusiatytatvarka.

"o,u 
rr]rl#1tl["J 

darbuotojams uz darbq mokama Lietuvos Respubtikos istarymq ir kirq teises

49' Mokyklos direktorius, direkt-oriaus pavaduotojas ugdymui kvalifikacij4 tobulina,pedagogai atestuojasi ir kvalifikacijq tobulina tieiuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministronustatyta tvarka,

VII' MOKYKLOS TURTAS, 
-IS_OILJV NAUDOJIMO TVARKA, F,TNANSTNESvErKLos KONTROLE; VErKLos prurZinRA'

50' Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja juoistatymq ir J:lli,r lujolg savivatoybes tarybos nustatyta tvarka.
51. Mokyklos le5os:
51'1' valstybes biudieto specialiqjqtiksliniq dotacijq Savivaldybes biudzetui skirtos lesos irTelsiq rajono savivaldybes biudzeto resoi .t iriurno, ii'iitpatvirtintas sqmatas;
11.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas; 

- r--o-^

51'3' fondu ' organizacrjq, kiiq.juriiiniq i.r .fi .zini|asmenrl is Lietuvos ar uZsienio savanoriskiinasai' materialinis vertybes, 
'dovanotos 

.ar kitaip teisetais bgdais perduotos resos. tikslinespaskirties, neatlyginti na parama, pagalbadaiktais uripi.igri., le50s pagalpavedimus;51'4' kitos teisetu budu igytos le5os ,uuioffis istaigos 
"uzauuiniunrs 

igyvendinti irfunkcijoms atlikti.
52' Mokyklos leSos ir turtas valdomas,.naudojamas ir.juo disponuojama rupestingai,siekiant uztikdnti visuomenes interesq. tenkinimq, maksimali4 naud4 visuomenei. Turtastausojamas' nesvaistomas ir racionaliai tvaikomas. Les'os naudojamo, trirJ, *tq nustatyta tvarka,53' Mokvkla buhaltering apskait q orguiiiJii. 'nnurring;k;i;,"ybg 

tvarko reises aktqnustatyta tvarka.
54' Mokyklos finansines veiklos kontrolg atlieka Telsiq rajono savivaldybes Kontroles iraudito tarnyba bei kitos valstybes igaliotos i*titr"-ij"r*ti.turo, R.$;bltk;s istarymq nustatltatvarka.
55' Mokyklos veiklos prieziutqulldg Tel5iq rajono savivaldybes adminis ffacijateises aktqnustatyta tvatka' prireikus pasitelkiami.Goriniai r"itirl":rr. valstybing prieziirqatlieka LietuvosRespublikos Svietimo ir mokslo minister.iSa



VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56" Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandiq teises aktq nustatytus reikalavimus, kurioje
skelbiami vieSi pranesimai ir Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu nustatyta informacija
visuomenei apie mokyklos veikI4.

57, Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus tvirtina Tel5iq rajono savivaldybes taryba.
58. Mokyklos nuostatai keidiami Tel5iq rajono savivaldybes tarybos, mokyklos direktoriaus

ar Tarybos iniciatyva, juos, suderinus su Tel5iq rajono savivaldybes administracijos Svietimo ir
sporto skyriumi, teikiant tvirlinti Tel5iq rajono savivaldybes tarybai.

59. Mokykla registruojama teis6s aktq nustatytatvarka,
60. Mokykla reorganizuojama,likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatytatvarka.


