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2017 m. birZelio 28 d.

sprendimu Nr. V.TS - 137

ELEKTRENIJ MENO MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

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

igyvendinandi4 institucijq, buveinq, Mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti ir kitas paskirtis,
mokymo kalb4, veiklos teisinl pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokyrnosi
pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavim1 ir
valdym4, savivald4, darbuotojq priemimq ! darb4, jq darbo apmokejirno tvark4 ir atestacij4, le5as, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo
tvark4.

2. Mokyklos oficialus pavadinimas - Elektrenll meno mokykla. Trumpasis pavadinimas -
Elektrenq meno mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190681211.

3. Mokyklos jsteigimo data- 1961 m. rugsejo 1 d., iregistruota Juridiniq asmenq registre
1994 m. rugsejo 15 d.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6. Savininke - Elektrenq savivaldybe, savininko teises ir pareigas fgyvendinanti institucija -

Elektrenq savivaldybes taryba, kuri:
6. 1. tvirtina Nuostatus;
6.2. priima j pareigas ir i5 jq atleidLia Mokyklos direktoriq;
6.3. priima sprendim4 de1Mokyklos buveines pakeitin'ro;
6.4. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
6.5. priima sprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
6.6. skiria ir atleidZia likvidatoriq artja sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos

lgaliojimus;
6.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose

ir Nuostatuose Mokyklos kompetencijai priskirtus klausimus.
7. Buveine - Rungos g. 5,LT-261 10 Elektrenai.
8. Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqj! Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla, kodas 3160.
9. Mokyklos tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla, kodas 3161.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo

mokykla.
I l. Kitos paskirtys:
1 1.1. formalqji Svietim4 papildandio dailes ugdymo mokykla;
I 1.2. formalqji Svietim4 papildandio choreografinio ugdymo mokykla;
11.3. neforrnaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla; )..)-::,::..:.,:... .

I L4. neformaliojo vaikq Svietimo grupes dailes ugdyrno mokykla; ./ii":,:-):'' :i:-.r1. 
.

11.5. neformaliojo vaikq Svietimo grupes choreografinio ugdymo mgdykl'a;
I 1.6. neformaliojo suaugusiLjq Svietimo grupes rnuzikinio ugdymo mokykla:
11.7. neformaliojo suaugusir"jq Svietimo grupes dailes ugdymo mokyk'li}; I' .1i1.rr.'r'r 1Iir .:
12. Mokymo kalba - lietuviq. i ii,
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13. Mokykla vykdo Sias programas:
I 3. I . formalqii Svietim4 papildandio ugdyrno: pradinio (nT uzikinio, dailes, Sokio) ir

pagrindinio (muzikinio, dailes, Sokio);
13.2. neformalio.jo vaikq Svietimo: ankstyvojo (muzikinio, dailes, Sokio) ugdymo, tgstinio

muzikinio ugdymo, megejq muzikinio ugdymo, megejq dailes ugdymo, saviraiSkos dailes ugdyrno,
kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose, profesines linkmes muzikinio ugdymo modulio;

13.3. nefonnaliojo sr-raugusiqjq Svietimo: muzikinio ugdymo, dailes ugdymo.
14. Mokykla iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus:
14.1. rnokiniui, baigusiam pradinio ir pagrindinio (muzikinio, dailes, Sokio) formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo program4 (bazinis kursas). profesines linkmes muzikinio ugdymo
modulio programq, iSduodamas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas
neformaliojo vaikq 5vietimo paZymejimas;

14.2. mokiniui, baigusiam neformaliojo vaikq Svietimo: ankstyvojo (muzikinio, dailes,

Sokio), megejq muzikinio bei megejq dailes u-edymo. tqstinio muzikinio ugdymo, kryptingo
muzikinio ugdymo meno kolektyvuose, savirai5kos dailes ugdymo, neformaliojo sLraugusiqiq

Svietimo (muzikinio ugdymo, dailes ugdyn-ro) program4. iSduodamas Mokyklos baigimo
paZymejimas;

14.3. mokiniui, i5vykstandiam i kit4 to paties profilio mokykl4 nebaigus programos,
i5duodama paLyma apie programos dalies fvykdym4.

15. Mokykla yra viesas juridinis asmuo, turintis antspaudE su Elektrenq savivaldybes herbu
ir savo pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose
bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministro !sakymais,
Elektrenq savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises

aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZOTVTXIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

16. Mokyklos veiklos sritis - Sviettmas.
17. Mokyklos pagrindine Svietimo veikfos ru5is - kult[rinis Svietimas, kodas 85.52.

18. Kitos Svietimo veiklos rii5ys:
1 8.1 . kitas mokymas, kodas 85.5;
18.2. Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
18.3. kitas niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59.
19. Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
19.1 . k[rybine, menine, pramogLl organizavimo veikla, kodas 90.0;
19.2. muzikos instrumentq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma, kodas 77.29.30:-

19.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

20. Mokyklos veiklos tikslas - ugdyti mokiniq (vaikq ir suaugusiqiq) meno paZinimo ir
savirai5kos poreikius, lavinti jq muzikinius, dailes, Sokio igldZius ir gebejimus, pletojant jq
klrrybines galias, suteikiant bendr4sias ir esmines dalykines kompetencijas.

2l . Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. ultikrinti ugdymo kokybg, sveik4 ir saugi4 ugdymo (si) aplink4, sukurti palankq

psichologini klimat4 ir ugdymo (si) edukacing erdvg;
21.2. tenkinti mokiniq paZinimo, ugdymosi ir savirai5kos poreikius, qtsi_Zyelgiant i

individualius fizinius, psichologinius, sociokulturinius ypatumus; ,..-,1',r,:,,j_:li',:,;,...
2l.3.ugdymoproces4orientuotiiLietuvosirpasauliokult[rosvertybes;.:'i;i'-'-----':'l'',,
21.4. pletoti meninE Svieteji5k4 veikl4 ir mening labdar4; il'.,, ,"

21.5. sudaryti s4lygas vykdyti smurto prevencijos igyvendinimo priemoneSi ii, i ;i,;, ,, : , .,,,1 
' 

l

22. Mokykia, lgyvendindama jai pur.it4 tikslqir uidavinius. atlieka star;'tuniib'i.;rS' 
' ' ' 

"'" 
.' 

l
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22.1. forrnuoja ir igyvendina Lrgdymo turin!, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo minisrro lsakyilu patvirtintomis Rekomendacijomis clel fonnalqii Svietim4 papildandio

ugdymo programLl rengimo ir igyvendinirr-ro;
22.2. alsiLvelgja,na 1 ,,i.to, ir Mokyklos bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq poreikius

ir interesus. konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

22.3. pritaiko ugdymo turini iuui.i,l gebejimq, poreikiq, sveikatos bflkles vaikams'

jaunuol iarns. suaususiems:
22.4. vykdo pradinio (rnuzikinio. dailes. Sokio) formalqii Svietirn4 papildandio ugdymo,

pagrindinio (muzikinio, dailes. Sokio) fbrrnalqj! Svietim4 papildandio ugdymo, neformalio.io vaikq

Svietimo: ankstyvojo (muzikinio. dailes. So[io) ugdymo, tqstinio muzikinio ugdymo, megejq

muzikinio bei megejq dailes ugdl'mo. saviraiskos dailes ugdymo, kryptin-go rnuzikinio ugdymo

meno kolektyvuose, profesines linkmes rnuzikinio ugdymo modulio, neformaliojo suaugusiqjq

Svietimo muzikinio ufi aaites ugdymo programas. mokymosi sutaftyse sutartus isipareigojimus,

uZtikrina geros kokYbes Svietim4,
2i.5 . vykdo ugdymo pasiekimq patikrinima. baig iamos pro gramos egzam lnus;

22.6. skatinu g"ubi* mokinius pasirinkti muziko. dailininko, kr-rlt[ros pedagogo profesij4;

22.7. kuria f,rlturirE aplink4, inicijuoja konceftines programas, projektus, organizuoja

renginius;
22"8. propaguoja tautos kultur4, muzik4, dailes men4' paproitus;

22.9. kuriaMotykl4, kaip vietos bendruomenes kultDros Zidini;

22.10. o.gunirroja mokiniq laisvalaiki, uZimtum4, koncerting veikl4, prevencini darb4' kad

bfitq uZkirstas kelias vaikq ir jaunimo nusikalstamumui, kvai5alq bei narkotikq naudo.iimui, Zalingq

iprodiq formavimuisi;
22.11. bendradarbiauja su respublikos, uZsienio muzikos bei meno mokyklomis' kaupia

meninio ugdymo metodinq patirli ir j4 skleidZia;

22.l2.organizuojaieuq (grobejq, rfipintojq) pageidavimu apmokamas papildomas paslaugas

(stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

22.13. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti profesinq kompetencij4, dalytis getqa

patirtimi;' 
22.14. atlieka Mokyklos veiklos kokybes lsivertinim4;
22.15.uZtikrinahigienosnormq,teisesaktqreikalavimus

mokymosi ir darbo aPlink4; ,

22.16.kuria ugdymo turinio reikalai,imams lgyvendinti reikiam4 materialinqbazg

22.17.vie5ai Jt 
"tUiu 

informacij4 apie Moky[1os veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;

22.18.attieka kitas lstatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

23. Mokymosi pasiekimus fteisinantys dokumentai iSduodami Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka'

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

24. Mokykla, lgyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:' 
24.1. parin[ti mokymo (si) metodus, formas ir veiklos budus;

24.2. kurti naujus ugdy*o ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybisk4 programq

lgyvendinim4; . 1. :,:
24.3.bendradarbiauti su veiklai ltakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenlmls;

24.4. vykdyti 5a1ies ir tarptautinius Svietimo projektus;

24.5.Jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje; .---',-:;i'it';it::-,..: ^-^r^^^
24.6. iniciiuoti, vykclyti ii dalyvauti lvairiuose projektuose' rqnginiuoSe;,ip,arodose'

pleneruose, organizuoti-kor""riinq veikl4; 
,,,"t,, 

' "'i, t"

ii i. t\"\,
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atitinkandi4 sveik4, saugi4
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24.7. skatinti mokinius dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose,
olimpiadose ir kituose renginiuose, padeti jiems pasirengti;

24.8. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos jstatymo nustatyta tvarka;
24.9. teikti mokamas Svietimo paslaugas ir gautas le5as naudoti Lietuvos Respublikos

Vyriausybes ir Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
24.10. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
25. Mokyklos pareigos:
25.1. r-rZtikrinti kok1bi5k4 ugdl"mo programq vykdym4;
25.2. uLtikrinti sveik4. saugi4. u2kerlandi4 keli4 smurto, prievafios aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4:
25.3. suteikti vaikui reikiam4 pagalb4 pastebejus smuft4, patydias, prievaft4, seksualini ar

kitokio pob[dZio i5naudojim4. apie tai infomuoti Mokyklos direktoriq, Vaiko teisi4 apsaugos

skyriq;
25.4. uZtikrinti Lietuvos Respublikos Srietimo ir mokslo ministro patvirtintq smurto

prevencijos igyvendinirno mokyklose rekomendaciiq r 1 kd1,m4;

25.5. rtrpintis mokytojq ir kitq ugdymo procese dalyvaujand,iq asmenq kvalifikacijos
tobulinimu;

25.6. vie5ai skelbti informacij4 apie Mokyklos veik[4:
25.7. sudaryti mokymo suta(is ir vykdyti sutaftus isipareigojimus;
2 5 .8. uLtik rinti atv irum4 v ieto s bendruom ene i ;

25.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyrne ir kituose

teises aktuose.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategini p1an4, kuriam yra pritarusi Mokyklos
taryba ir Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

26.2. direktoriaus patvirlint4 rnetinl veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
26.3. direktoriaus patvirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba

ir Elektrenr-1 savivaldybes vykdomoji institucijq ar jos igaliotas asmuo;

27. Mokyklai vadovauja direktoriuS, kurio pareigybes apraSymas tvirtinamas teises aktq

nustatyta tvarka ir kuri konkurso btdu i pareigas skiria ir i5 jq atleidZia Elektrenq savivaldybes

taryba teises aktq nustatyta tvarka.
28. Direktorius pavaldus mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai

arba pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus jos igaliotam asmeniui, atskaitingas merui

ir savivaldybes administracijos padaliniui, kuruojandiam Svietimo istaigq vadovq veikl4.
29. Direktorius:
29.1. vadovauja rengiant Mokyklos strateginl plan4 ir metinius veiklos planus, Svietimo

programas, igyvendinant rekomendacijas del smufto prevencijos priemoniq Mokykloje, juos

tvirtina, vadovauja juos vykdant, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 perduotoms

funkcijoms atlikti, uZdaviniams lgyvendinti, analizuoja ir verlina Mokyklos veikl4, materialinius ir
intelektinius i Stekli us;

29.2. telkia Mokyklos bendruomeng Svietimo politikai igyvendinti, ilgalaikiams ir
trumpalaikiams Mokyklos veiklos planams vykdyti;

29.3. rnpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui k[rimu, puoseleja demokratinius,

bendradarbiavimu gristus Mokyklos bendruomenes santykius; -_'--,--:,:::-.
29.4. teises aktq nustatyta tvarka priima j darb4 ir atleidLia direkto.fidus;pA#a.dtrctojus.

mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandiui asmenis, aptarnaujartffiionalq, tviitina jq
pu."igytiq apra5ymus, skatina juos, skiria drausmines nuobaudas; !'" 

,

29.5.nustatodirektoriauspavaduotojqveiklossritis;:.,,.'j.',,,.'.,,

' 
i..,1 ,, . , :. ,:)'''::"1 r'r ,''
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29.6. Nirtina Mokyklos struktDr4, suderings Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka
tvirtina pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

29.7. suderings su Mokykios taryba ir darbuotojq atstovais, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos
taisykles;

29.8. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jomis disponuoja;
r[pinasi intelektiniais. materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, prie5gaisrine, darbq ir
civiline sauga, uZtikrina racionalq ir taupq lesq bei tur-to naudojim4, veiksming4 Mokyklos vidaus

kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
29.9. stebi, analizuoja. vefiina Mokyklos veikl4, ugdymo rezultatus, inicijuoja Mokyklos

veiklos kokybes isivertinimq:
29.10. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rfipintojais), pagalb4 mokiniui,

mokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq,

sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko
teisir-1 apsaugos srityje;

29.11. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje neb[tq vartojamas tabakas ir jo gaminiai,
alkoholiniai gerimai, narkotines ir psichotropines bei psichoaktyviosios medZiagos, prekiaujama
jomis;

29.12. rlpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis, organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;
29.13. r[pinasi tarptautiniais mokyklos ry5iais;
29.14. imasi priemoniq, kad laiku btitq suteikta pagalba mokiniui, mokytojui, kitam

Mokyklos darbuotojui, kuris nukentejo nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio
pobldZio i5naudojimo;

29.15. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdyn-r4 teises aktq nustatyta tvarka;

29.16. teikia ataskaitas, dokumentus Svietimo, kult[ros ir spotto skyriui, kitoms
institucijoms, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes fstatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos yra teisingi;

29.17. vykdo Elektrenq savivaldybes administracijos padalinio, kurio reguliavimo sridiai

priskirta Mokykla, pavedimus ivairiais veiklos organizavimo klausimais;
29.18. rengia meting veiklos ataskait4, finansiniq ataskaitq rinkini ir teikia Elektrenq

savivaldy be s tarybai tvirtinti teises aktq nu statyta tvarka ;

29.19. kaftu su Mokyklos taryba sprendZia, ar leisti ant Mokyklos pastatq ar Mokyklos

teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ry5io stotis istatymq nustatyta tvarka;
29.20. nustato bendruomenes nariq elgesio ir etikos noffilas ir uZtikrina, kad jq b[tq

laikomasi;
29.21. teises aktq nustatyta tvarka sudaro darbo grupes ir komisijas;
29.22. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
29.23. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
29 .24. atstovauj a Mokykl ai kito se institucij o se ;

29 .25 . leidZia i sakymus, kontro liuoj a j q vykdym4;
29.26. priima mokinius Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

sutaftis teises aktq nustatyta tvarka ir rlpinasi sutardiq s41ygq vykdymu;
29.27. uZtikrina, kad bltq laikomasi Lietuvos Respublikos istatymq, kitq teises aktq,

mokyklos nuostatq;
29.28. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.;," 

..

30. Nesant direktoriaus darbe (komandiruote, nedarbingumas, atostogos); jo funk'iijfls atlieka

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Elektrenq savivaldybes

mero potvarkiu paskirtas asmuo. ii"i, . - \" \
. l'lr',, ,,:t.,,,.i. ,

, ",", t

'i;;:'1. .i';:::\ /
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31. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq

laikym4si Mokyklo.ie, uZ derlokratinl Mokyklos valdym4, bendruomends nariq informavim4,
tinkam4 funkcijq atlikim4, nustatytq Mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos
rezultatus, uZ numatytq priemoniq igyvendinim4, bendradarbiavimu gristus santykius, mokytojo
etikos normq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, pedagoginio ir nepedagoginio personalo

profesin! tobulejim4, sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smufto. prievaftos, patydiq

apraiSkoms ir Zalingierns iprodiams aptink4. smurto prevencijos igyvendinimo rnokyklose

rekomendaciiq igyvendinirn4 Mokykloje, informaciios apie Mokykloje vykdomas nefonnaliojo

Svietimo ir formalql! Svietimq papildandio ugdymo programas, jq pasirinkimo galimybes, mokytojq

kvalifikacij4, svarbiausius Mokyklos iSorinio veftinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenes

tradicijas ir pasiekimus vie54 skelbirn4.
32. Direktoriui, paZeidusiam darbo drausmg. Lietuvos Respublikos lstatymq nustatyta tvarka

gali buti skiriama drausmine nuobauda.

33. Mokykloje veikia metodine taryba. kuriq sudaro Mokykloje veikiandir4 metodiniq grupiq

vadovai. Metodinei tarybai vadovauja pinnininkas, kurl renka metodines tarybos nariai slaptu

balsavimu trejiems metams. Metodines tarybos sudet! jsakymu tvirlina Mokyklos direktorius.
34. Metodines tarybos funkcijos:
34.1 . rengia metodines tarybos rnetini veiklos planq:

34.2. analizuoja ugdymo proceso organizavim4. teikia pasillymus del jo tobulinimo,

inovacijq diegirno, aptaria ugdymo planus, suderina individualius rnokiniq ugdymo planus;

34.3. nustato Mokyklos mokytojq metodines veiklos prioritetus;
34.4. nustato mokytojq kvalifikacijos tobulinirno poreikius, organizuoja metodinius

renginius Mokyklos pedagogams;
34.5. koordinuoja metodiniq grr-rpiq veikl4, siekiant ugdymo dermds, tgstinumo ir kokybes

uztikrinimo;
34.6. kaupia informacij4 ir metodines priemones, susijusias su metodiniq grupiq veikla,

supaZindina Mokyklos mokytojus su naujovemis;
34.7. teikia sifilymus Mokyklos direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui del ugdymo

planq, programq vykdymo ir koregavirno;
34.8. svarsto ir aprobuoja parengtas Svietimo programas, metodinius darbus, leidinius,

meniniq kolektyvq konkursq, festivaliq, koncertq programas, parodq organizavimo klausimus;

3 4.9. inicij uoj a mokytoj q bendradarbiayim4, gerosios paskirties sklaid4;

34.10. prireikus vertina mokytojq melodinius darbus, mokytojq prakting veikl4;
34.1 1 . teikia si[lymus del ugdymo priemoniq uZsakymo.

35. Metodines tarybos veikl4 kuruoja Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

36. Metodines tarybos susirinkimus Saukia metodines tarybos pinnininkas ne rediau kaip

kart4 per du menesius. Susirinkimas yra teisetas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai

visr-1 metodines tarybos nariq. Nutarimai priimami atviru arba slaptu balsavimu susirinkime

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, nutarim4 lemia metodines

tarybos pirrnininko balsas. I susirinkimus gali bUti kviediarni kiti Mokyklos bendruomenes atstovai,

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kiti svarstomais klausimais kompetentingi asmenys.

37. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes pagal

Mokykloje esandias specialybes: fortepijono, akordeono, styginiq instrumentq, pudiamqiq

instrumentq, dainavimo ir teoriniq dalykq, antro instrutnento, dailes, Sokio.

38. Metodiniq grupiq funkcijos:
38.1. atrenka, integruoja, derina ugdymo turini; ."..-;::: 1,;f:::y,
38.2. susitaria del ugdomosios veiklos metodq, b[dq, formq;,.'::'::|:'"\.': ': : !':.i

38.3. aptaria ugdymo priemones ir.iq naudojim4: i
38.4. susitaria del mokiniq pasiekimq ir paZangos vertinimp b,,!dr'l;

38.5. inicijuoja programq, projektq k[rimq ir igyvendinim4i. liiilrir

38.6. dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus ir paZang4; I'i'11
t'

.:;-:i 
;
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38.7. dalijasi gerEja patirtimi, aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su

Mokykios veiklos tikslais;
38.8. teikia siLilymus rnetodinei tarybai del ugdymo turinio formavimo ir r-rgdymo

organizavimo gerinimo;
38.9. nagrineja mokytojq praktinE veikl4, konsultuojasi del pedagoginiq problemq

sprendirno b[dq;
38.10. bendradarbiauja su kitomis metodinemis grupemis Mokykloje ir kitq mokyklq

metodinemis grupemis.
39. Metodinems grupdms vadovauja trejiems mokslo metams grupiq nariq pasiulyti ir

direktoriaus !sakymu patvirtinti vadovai. Metodinir-1 grupiq veikl4 koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.

40. Metodiniq grupiq susirinkimai vyksta ne rediau kaip karl4 per menesf. Susirinkimus
kviedia ir apie juos inforrnuoja metodiniq grupiq vadovai. Susirinkimai teiseti, jei juose dalyvauja
ne maZiau kaip du treddaliai grupes nariq.

41. Metodiniq grupiq susirinkimuose nutarimai priimami atviru balsavimu, balsq dauguma.

Jei balsai pasiskirsto po lygiai, nutarim4lemia metodines grupes vadovo balsas.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

42. Mokyklos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausioji Mokyklos savivaldos institucija.
Taryba telkia Mokyklos bendruomenQ demokratiniam valdymui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius
klausimus, di rektoriui atstovauti teisetiems Mokyklos interesams.

43.Taryba vadovaujasiMokyklos tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.
44. Tarybole mokytojai, tevai (globejai, rDpintojai), mokiniai atstovauja lygiomis dalimis.

Taryb4 sudaro 3 mokytojq, 3 nedirbandiq Mokykloje mokiniq tevq (globejq, rlpintojq), 3 mokiniq
atstovai.

45.Taryba renkama 3 metq kadencijai:
45.1. tevai (globejai, r[pintojai) iTaryb4 renkami visuotiniame tevq (globejq, rDpintojq)

susirinkime. Kandidatus j Taryb4 si[1o susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiUlo patys;

45.2. mokytojq atstovai i Taryb4 renkami Mokytojq tarybos posedyje. Kandidatus i Taryb4
pasillo posedZio dalyviai arba kandidatai pasisiulo patys;

45.3. mokiniq (ne jaunesni kaip i3 metq amZiaus) atstovai i Taryb4 renkami mokiniq
susirinkime. Kandidatus i Taryb4 sifilo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiUlo patys;

45.4.Tarybos pirminink4 atviru balsavimu renka Tarybos nariai.
46. Mokyklos tarybos funkcijos:
46.1. teikia siulymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
46.2. svarsto ir pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui,

Nuostatams, darbo tvarkos taisyklems beijq pakeitimams, ugdymo planui, kitiems Mokyklos veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

46.3. teikia si[lymus del Mokyklos veiklos tobulinimo, Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos strukturos tobulinimo;

46.4. aptaria mokiniq Ziniq ir gebejimq vertinimo sistem4, papildomos veiklos ir renginiq
organizavimo klausimus;

46.5. svarsto Mokyklos pajamq ir iSlaidt1 s4mat4, kontroliuoja le5q paskirstym4 ir
panaudoj im q, priLiiri Mokyklos [king -fi nansing ve ikl4;

46.6.teikia sillymus Elektrenq savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai deli4okyk
rnaterialinio aprfipinimo, veiklos tobulinirno; '' ' : ' ' ''r

46.7. teikia si[lymus saugios, atitinkandios higienos reikalavimus ugdypo,"ugdymosi
darbo aplinkos k[rimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos rnaterialinius,'finansinius
intelektinius i5teklius; ljr':r() :tti:':;!
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46.8. deleguoja atstovus j mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;
46.9. svarsto kitq Mokyklos savivaldos institucijq ar Mokyklos bendruomenes nariq

iniciatyvas ir teikia si[lymus Mokyklos direktoriui;
46. I 0. inic ijuoja Mokyklos bendruomenes ir visuomentls bendradarbiavim4;
46.1 l. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
47. Tarybos posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kaftus per metus. Posedis teisetas, jei

jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai nariq.
48. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po

lygiai^ nutarim4 lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie
neprieStarauj a teises aktams.

49.8e Tarybos nariq, iposedi gali blti kviediami Mokyklos administracijos atstovai, kiti su
ugdyrno procesu susijq asmenys, socialiniq parlneriq atstovai, remejai, Mokyklos bendruomenes

nariai, nesantys Tarybos nariais.
50. Tarybos posedZiai yra protokoluojami, su priimtais sprendimais supaZindinama

Mokyklos bendruomene.
51. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
52. Pasibaigus Tarybos kadencijai, rinkimus i Taryb4 inicijuoja Mokyklos direktorius.
53. Mokytojq taryba:
53.1. nuolatine Mokyklos savivaldos institucija mokytojr4 profesiniams bei bendriesiems

ugdymo klausimams sprgsti;
53.2. mokytojq taryb4 sudaro: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Mokykloje

dirbantys mokytojai, kiti ugdymo procese dalyvaujantys asmenys;
53.3. mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, nesant direktoriaus, mokytojq

tarybos vadovu tampa direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
54. Mokytojq tarybos funkcijos:
54. l. aptaria praktinius Svietimo fgyvendinimo klausimus;
54.2. aptarra pedagogines veiklos formas ir metodus, tobulinirno bDdus;

54.3. svarsto ir analizuoja Mokyklos strateginj ir metinius veiklos planus;
54.4. derina ugdymo turin! ir metodus prie Mokyklos keliamq uZdaviniq ir bendruomenes

poreikiq, svarsto ugdymo(-si) turinio derinim4 tarpusavyje;
54.5. svarsto programq igyvendinim4, ugdymo rezultatus;
54.6. svarsto ugdymo organizavimo mokiniq atostogq metu klausimus;
54.7. skatina naujoviq paieik4 ir patirties sklaid4;
54.8. deleguoja atstovus i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4 ir

Mokyklos taryb4;
54.9. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu susijusius klausimus.
55. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip kart4 per pusmeti. Posedis teisdtas,

jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 tarybos nariq, nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq
dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, nutarim4 lemia Mokytojq tarybos pirmininko balsas.

56. Mokytojq tarybos sekretoriq renka Mokytojq tarybos nariai.
57. I posedZius gali b[ti kviediami Elektrenq savivaldybes administracijos atstovai,

padalinio, kurio reguliavimo sridiai priskirta mokykla, atstovai, Mokyklos savivaldos institucijq,
kitq suinteresuotq institucijq atstovai.

58. Mokytojq tarybos posedZiai yra protokoluojami.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRTEMTMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJTMp,T-y.4IuGA lR

ATESTACIJA i,:,' .''.'- 
'rl.{.

lt.
59. Darbuotojai j darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Liotiuv'oenespHhlikqF,iiarbo

kodekso nustatyta tvarka. :1 :' i ' " '.' . '
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60. \lokr klos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises
aktu nustatr ta t\ arka.

61. \loklklos direktorius. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kitipedagoginiai
darbuotojai atestuo-iasi ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
nustat\ ta tvarka.

VII SKYRIUS
\IOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,

FI\.{\SI\ES VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

61. \lokr k1a valdo patikejimo teise perduot4 Elektrenr4 savivaldybes turt4, naudoja ir
disponuojaiuo pagal istatymus Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

63. \Iok1'klos le5os:
63. 1 . Elektrenq savivaldybes biudZeto le5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais b[dais

perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu bldu lgytos 1e5os.

6.1. LeSos naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
65. Mokykla buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybE tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
66. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
67. Mokyklos veiklos prieZiDr4 vykdo Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija ir jos

jgalioti asmenys.

YIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

68. Mokykla turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
69. Inforrnacija apie Mokyklos veikl4, kuri4, remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais,

reikia skelbti vie5ai, skelbiarna Mokyklos intemeto svetaineje, vietineje spaudoje ir kituose
informacijos Saltiniuose. r

70. Nuostatai keidiami ar papildoml El.kt..nq savivaldybes tarybos, Elektrenq savivaldybes
administracijos, Mokyklos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

7l . Nuostatai, nuostatq pakeitimai ir papildymai derinami su Taryba.
72. Nuostatus tvirtina Elektrenq savivaldybes taryba.
73. Mokykla registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
74. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nup!4lyta tvarka.
75. Mokyklos filialai steigiami bei jq veikla nutraukiama Lietuvos n9q-p-+rb!l(os.teiqqs

aktq nustatyta tvarka. ,,li 't'','"'"' -- l,.r.r'..
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