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1.

(toliau

Teliiq Svietimo centro nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Telsiq Svietimo centro
- Centras) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas

[gyvendinandi4 institucij4, buveing, Crupe, tipq, pagrinding paskirti, veiklos teisini pagrind4, sriti,
r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, teises, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
Centro teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo
apmokejimo tvark4 ir kvalifikacijos tobulinim4, turtq, le5as, jq naudojimo tvark4, finansines
veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Centro oficialusis pavadinimas - Tel5iq Svietimo centras, trumpasis pavadinimas - Tel5iq
SC. Centras iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 195431261.
3. Centras isteigtas 1997 m. sausio 12 d.
4. Centro teisine forma biudZetine istaiga. Centro priklausomybe Tel5iq rajono
savivaldybes Istaiga.
5. Centro savininkas - TelSiq rajono savivaldybe.
6. Savininko teises ir pareigas igvendinanti institucija - Tel5iq rajono savivaldybes taryba,
kuri:
6.1 . tvirtina Centro nuostatus;
6.2. priima ipareigas ir iSjq atleidZia Centro direktoriq;
6.3. priima sprendimE del Centro reorganizavimo, strukt[ros peffvarkos ar likvidavimo;
6.4. priima sprendimq d6l Centro buveines pakeitimo;
6.5. sprendZia kitus teises aktuose ir Centro nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.
7 Centro buveine - S. Daukanto g. 35, LT-87104 TelSiai.
8 Centras turi skyriq - Pedagoging psichologing tamyb4 (oliau - PPT). Skyriaus buveind
DZiugo g.6, LT-87133 Tel5iai.
9 PPT isteigta 1996 m. sausio 1 d., prie Centro prijungta 201 I m. sausio ld.
i0. Centro grupe - Svietimo pagalbos istaiga.
1 I . Centro tipas - Svietimo pagalbos tamyba.
12. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
13. I5duodami pasiekimus [teisinantys dokumentai - kvalifikacijos tobulinimo paZymejimai
ir paZymos.
14. Centras yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes herbu ir Centro
pavadinimu, atributik4, s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose. Skyrius turi
antspaudq su savo pavadinimu. Centras savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds
nutarimais, Svietimo
mokslo ministro isakymais, TelSiq rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, jos igaliotq institucijq teises aktais ir Siais Nuostatais.
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II SKYRIUS
CE,NTRO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAI, UZDAYINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DOKUMENTU ISDAVIMAS
15. Centro veiklos sritis

-

Svietimas, kodas 85.
16. Pagrindine Centro veiklos riiSis - kitas, niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.

Kitos veiklos riiSys:
17.1 . sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas, 85.51;
17.2. kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
17.3. Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
17.

17.4. kitas mokymas, kodas 85.50.
18. Kitos ne Svietimo veiklos rlSys:
1

8.1 .

knygq leidyba, kodas 58.1 1;

18.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma
18.3. kompiuteriq nuoma, kodas 77.33.10;

ir eksploatavimas, kodas 68.20;

18.4. sveikatos prieZiflros, Svietimo ir kitq socialiniq paslaugq, iSskyrus socialini draudim4,
veiklos reguliavimas, kodas 84. l2;
18.5. posedZiq ir verslo renginiq organizavimas, kodas 82.30;
18.6. moksliniai tpimai ir taikomoji veikla, kodas 72;
18.7. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12;
18.8. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.
19. Centro veiklos tikslai:
kitq suaugusiqiq asmenq
19.1. sudarlti sqlygas nuolatiniam Svietimo darbuotojq
mokymui(si), efektyviai tenkinti suaugusiqiq kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikius, skatinti
besimokandiq bendruomeniq k[rim4si, skleisti sekmingai dirbandiq pedagogq ir kitq suaugusiqjq
bei Svietimo ir kitq institucijq gergl4 patirti, tenkinti paZintinius poreikius, teikti informacing ir
konsultacing pagalb4.
19.2. didinti specialiqjq poreikiq, psichologiniq, asmenyb6s ir ugdymosi problemq turindiq
asmenq ugdymosi veiksmingum4, psichologini atsparum4, teikiant reikalingq informacing.
ekspe(ing ir konsultacing pagalb4 mokykloms ir mokytojams.
20. Centro veiklos uZdaviniai:
20.1. tenkinti Svietimo darbuotojq ir kitq suaugusiqjq poreikius gauti kokybi5kas Svietimo
paslaugas;
20.2. sudaryi sqlygas nuolatiniam Svietimo darbuotojq mokymuisi;
20.3. tirti ir prognozuoti Svietimo darbuotojq, kitq suaugusiqjq kvalifikacijos tobulinimo ir
saviugdos, mokymosi vis4 gyvenimq poreikius;
20.4. pletoti profesini bendradarbiavimq ir gerosios patirties sklaidq;
20.5. skatinti ir diegti paZangias iniciatlvas, padedandias Svietimo darbuotojams ir kitiems
suaugusiesiems tobulinti profesini meistri5kum4;
20.6. organizuoti metoding veikl4, teikti metoding pagalb4 mokykloms, mokyojams, skleisti
Salies ir uZsienio pedagogq veiklos inovacijas;
20.7. kuo anksdiau ivertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, asmenybes
psichologines ir ugdymosi problemas, padeti jas i5sprgsti, surasti jam optimali4 ugdymo viet4 ir
form4;
20.8. stiprinti mokyklos, mokytojq, tevq (globejq, mpintojq) gebdjimus ugdyti specialiqlq
ugdymosi poreikiq, psichologiniq, asmenybes ir ugdymosi problemq turindius asmenis, formuoti
teigiamas nuostatas jq atZvilgiu;
20.9. padeti mokykloms uZlikrinti kokybiSk4 specialirjq ugdymosi poreikiq, psichologiniq,
asmenybes ir ugdymosi problemq turindiq mokiniq ugdym4.
21. Centras, atlikdamas savo funkcijas:
21.1. koordinuoja, planuoja
tgstini
igyvendina neformalqji suaugusiqjq Svietim4
mokym4si rajone;
2l .2. informuoja ir konsultuoja neformaliojo suaugusiqiq Svietimo ir tEstinio mokymosi
dalyvius;
21.3. organizuoja Svietimo darbuotojq ir kiq suaugusiq asmenq kvalifikacijos tobulinimo
neformalaus Svietimo darb4;
21.4. tiria ir analizuoja mokyklq vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, mokytojq, pagalbos
mokiniui specialistq kvalifikacijos tobulinimo ir saviugdos poreikius;
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