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MoKyKLosfuosrATAr
Sraur,rul-osrosMUZrKos
I SKYRIUS
BEI\DROSIOS NUOSTATOS
l. Siauliql-osiosmuzikosmokyklosnuostatai(toliau- Nuostatai)reglamentuoja
Siauliqlosiosmuzikosmokyklos(toliau- mokykla)teisingfo*4, priklausomybg,
savinink4,savininkoteises
ir pareigasigyvendinandi4
institucij4ir jos kompetencij4,
buveing,mokyklosBrupg,tip4,paginding
paskirti,mokymokalb4,veiklosteisinipagrind4,sritis,fliSis,tiksl4,uZdavinius,
funkcijas,vykdomas
Svietimoprogramas,mokyklos teisesir pareigas,veiklos organizavim4ir valdym4, savivald4,
darbuotojqpriemim4i darb4,jq darboapmokejimotvark4 ir atestacij4,le5qSaltinius,jq naudojimo
tvark4 ir finansinesveiklos kontrolg,mokyklos veiklos prieLiirq, reorganlzavimo,likvidavimo ar
pertvarkymotvark4.
2. Mokyklosoficialusispavadinimas-Siauliq1-ojimuzikosmokykla,trumpasispavadinimas
- 1-ojimuzikosmokykla.Mokykla iregistruota
Juridiniqasmenqregistre,kodas190541145.
3. Mokykla isteigta1948m. vasario24 d.
4. Mokyklos teisineforma- biudZetineistaiga.
- savivaldybes
5. Mokyklospriklausomybe
mokykla.
6. Mokyklossavininkas Siauliqmiestosavivaldybe,
kodas111109429,
adresas:
Vasariol6osiosg. 62,LT-76295Siauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigasigyvendinantiinstitucija - Siauliq miesto
savivaldybes
taryba(toliau- Savivaldybes
taryba).
8. Savivaldybes
tarybasprendZia
LietuvosRespublikos
biudZetiniqistaigqistatyme,kituose
jos
priskirfus
ir
Siuose
Nuostatuose
kompetencijai
klausimus.
lstatymuose
9. Mokyklosbuveine:Trakqg.39,LT-76290Siauliai.
10.Mokyklosgrupe- neformaliojovaikqSvietimomokyklair formalqjiSvietim4papildandio
ugdymomokykla.
11.Mokyklostipas- neformaliojovaikqSvietimomokyklair formalqjiSvietim4papildandio
ugdymomokykla.
12. Mokyklos pagrindinepaskirtis- formalqj! Svietim4papildandiomuzikinio ugdymo
mokykla,kodas31614209.
13.Mokymokalba- lietuviq.
14. Mokykla vykdo neformaliojo vaikq Svietimomuzikinio ugdymo krypties programas,
kuriq s4ra54tvirtina Siauliq miesto savivaldybesvykdomoji institucija (toliau - Savivaldybes
vykdomojiinstitucija)arjos igaliotasasmuo.
15.Mokykla i5duodaneformaliojovaikq Svietimopairymejimq.
juridinis asmuo,turintisantspaud4,
16.Mokyklayra vie5asis
ir kitass4skaitas
atsiskaitomqj4
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindLia Lietuvos
RespublikosKonstitucija,Lietuvos Respublikosistatymais,Lietuvos RespublikosVyriausybes
nutarimais,Svietimoir moksloministroisakymais,kitaisteisesaktaisir Nuostatais.
II SKYRIUS
MOI(YKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS,
UZDAVIMAI. FTII\KCIJOS
17.Mokyklosveiklossritis- Svietimas.
18.MokyklosSvietimoveiklosrti5ys:
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18.1.pagrindineveiklosrii5is- kultiirinisSvietimas,
kodas85.52;
18.2.kitos Svietimoveiklosr[Sys:
18.2.1.kitas,niekurkitur nepriskirtas,
kodas85.59;
Svietimas,
18.2.2.Svietimui
budingqpaslaugqveikla,kodas85.60.
19.Kitos ne Svietimoveiklosrti5ys:
kodas68.20;
19.1.nuosavoarbanuomojamonekilnojamojo
turto nuomair eksploatavimas,
19.2.scenospastatymq
veikla,kodas90.01.
20. Mokyklos veiklos tikslas - sistemi5kaiplesti mokiniq Zinias, stiprinti gebejimusir
poreikius,padetijiems
igiidZiusmuzikossrityje,tenkintimokiniqpaZinimo,lavinimosiir savirai5kos
tapti aktyviaisvisuomenes
nariais.
21. MokyklosveiklosuZdaviniai:
padetiatskleistikDrybinesgalias;
21.1.ugdytimokinioindividualybg,
2l.2.tenkinti mokiniqporeikimuzikuoti,i5reik5tisave,sudarytigalimybgldomiai,turiningai
leistilaisvalaiki;
21.3.ugdytisavokra5topilieti,tautoskultiiros,paprodiqir tradicijqpuoseletoj4
bei tgsej4;
21.4. skatinti gabiausiusmokinius tolesniammuzikos mokymuisi auk5tosiosemuzikos
mokymo istaigose;
21.5.pletotimuzikingSviediamqj4
veikl4;
21.6. uLtik,rintisveik4,saugi4,uZkertandi4
keli4 smurto,prievartosaprai5komsir Zalingiems
iprodiamsaplink4.
22. Y ykdydamaj ai pavestusuZdavinius,mokykla:
22.1. rengia neformaliojo vaikq Svietimoprogramaspagal Svietimo ir mokslo ministro
nustat5rtus
bendruosiusreikalavimus;
22.2. formuojair igyvendinaugdymoturini, atsiZvelgdama
i ugdytiniq savirai5kosporeikius
ir interesus,tevq pageidavimus,mokyklos ugdytiniq uZimtumo organizavimokryptis ir Siauliq
miestovaikquZimtumoporeikius;
22.3. sudarcs4lygastaikyti igytasZinias,mokejimus,igDdZiusistaigose,miesto,Saliesir
tarptautiniuose
renginiuose
;
22.4. vykdo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 pusmedio atsiskaitymq metu,
keliamuosius
ir baigiamuosius
egzaminus;
22.5. teikia informacing ir metoding pagalb4,bendradarbiaujasu Svietimo ir kitomis
institucijomis;
22.6. sudaros4lygasdarbuotojams
tobulinti savokvalifikacij4;
22.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg
vadovaudamasi
Svietimoir moksloministropawirtintaisteisesaktais;
22.8.ultik,rinahigienosnonnas,teisesaktqreikalavimusatitinkandiqsveik4 saugi4ugdymosi
ir darboaplink4;
22.9. vieilaiskelbiainformacij4apiemokyklosveikl4;
22.10.atliekakitas istatymqir kitq teisesaktq nustat5rtas
funkcijas.
III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
23. Mokykla, igyvendindamajai pavest4tiksl4 ir uZdavinius,atlikdama jai priskirtas
funkcijas,turi teisg:
23.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus,uZtikrinandiuskokybi5k4
ugdym4(si);
23.2.bendradarbiauti
su savoveiklai itakosturindiaisfiziniaisir juridiniaisasmenimis;
23.3.Savivaldybes
tarybosleidimusteigtifilialus;
23.4. Svietimoir mokslo ministro nustat5rta
tvarka vykdyti Saliesir tarptautiniusSvietimo
projektus;
23.5.istatymqnustat54a
tvarkajungtis i asociacijas
ir dalyvautijq veikloje;

-)
tvarka;
23.6. gautiparamqlietuvosRespublikoslabdarosir paramosistatymonustat5rta
atvejais,
tais
ir
tarifus
paslaugq
kainas,
23.7. nustaSi teikiamqSvietimoar papildomq
ikainius
jr4
kai LietuvosRespublikosSvietimoistatymoir kitq istatymqnustat;rtatvarka nenustatoVyriausybe
arbasavininkoteisesir pareigasigyvendinandiojiinstitucija;
teisemis.
23.8.naudotiskitomisteisesaktqsuteiktomis
geros
kokybes Svietim4,atvirum4 vietos bendruomenei,
24. Mokykla privalo uZtikrinti
sudarytimokiniamshigienosnorrnasatitinkandiasugdymosis4lygas.
IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
25. Mokyklos veikla organizuojamapagal:
25.1.direktoriauspatvirtint4strateginiveiklosplan4,kuriam yra pritarusiosmokyklostaryba
vykdomoji institucijaarjos igaliotasasmuo;
ir Savivaldybes
25.2. direktoriauspatvirtint4metiniveiklos planq,kuriam yra pritarusimokyklostaryba.
26. Mokyklai vadovaujadirektorius,kuris i pareigaspriimamaskonkursobiidu. Mokyklos
direktoriausteisesir pareigasnustatoNuostatai ir Neformaliojo Svietimomokyklos direktoriaus
pareigybesapra5ymas.
27. Sprendimqdel mokyklosdirektoriauspriemimoi pareigas,jo atleidimoarbaat5aukimoi5
jq priimaSavivaldybes
taryba.
28. Mokyklos direktoriusatliekatokiasfunkcijas:
28.1.tvirtina mokyklosvidausstruktiir4,mokyklos darbuotojqpareigybiqs4ra54teisesaktq
nusta$rtatvarka;
28.2. nustatomokyklos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius,funkcijas, direktoriaus
pavaduotojougdymui,mokyklosstruktiiriniqpadaliniqvadovqveiklos sritis;
LietuvosRespublikosdarbo
28.3.tvirtina mokytojq ir kitq darbuotojqpareigybiqapra5ymus,
tvarka priima i darb4ir atleidL\ai5 jo mokyklos darbuotojus,
kodeksoir kitq teisesaktq nustat5rta
nuobaudas;
skatinajuos, skiriajiems drausmines
tarybosnustat5rta
tvarka;
28.4.priimamokiniusSavivaldybes
aktais,
mokyklos darbotvarkos taisyklese
ir
kitais
teises
28.5. vadovaudamasis
lstatymais
nustatomokiniq teises,pareigasir atsakomybg;
28.6.suderingssu mokyklostaryba,tvirtina mokyklosdarbotvarkostaisykles;
darbo s4lygas
28.7. sudaromokiniamsir darbuotojamssaugiasir sveikatainekenksmingas
aspektais;
visaissu ugdymuir darbususijusiais
funkcijomsatlikti,uZdaviniams
28.8.organintojairkoordinuojamokyklosveikl4pavestoms
i5teklius;
ir
intelektinius
materialinius
ir
mokyklos
veikl4,
analizuoja
vertina
igyvendinti,
28.9.leidlia isakymus,tikrina, kaipjie vykdomi;
28.10.sudaroteisesaktqnustatl4askomisijas,darbogrupes;
28.11.sudaromokyklosvardusutartismokyklosfunkcijomsatlikti;
tvarka;
28.12.organizuojamokyklosdokumentqsaugojim4ir valdym4teisesaktq nustat54a
28.13.teisesaktq nustatytatvarka valdo, naudojamokyklos turt4, leSasir jais disponuoja;
rtipinasi intelektiniais,materialiniais,finansiniais,informaciniaisi5tekliais,uZtikrinajq optimalq
valdym4ir naudojim4;
28.14.rfipinasi darbuotojqprofesiniutobulejimu, sudarojiems s4lygaskelti kvalifikacij4,
mokytojamsgalimybgatestuotisir organizuojajq atestacij4Svietimoir mokslo ministro nustatlrta
tvarka;
28.15.inicijuoja mokyklossavivaldosinstitucijqsudarym4ir skatinajq veikl4;
su mokiniq tevais(globejais,rtipintojais),pagalb4vaikui, pedagogui
28.16.bendradarbiauja
ir mokyklai teikiandiomisistaigomis,vaiko teisiq apsaugostarnybomisir kitomis institucijomis,
srityje;
dirbandiomis
vaikoteisiqapsaugos
28.17. atstovauja
mokyklaikitoseinstitucijose;
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2g.lg. dali savo funkcijq teises aktq nustatlrtatvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui;
'
funkcijas.
vykdo kitas teisesaktuoseir pareigybesapra5ymenusta$rtas
28-.19.
LietuvosRespublikos
laikomasi
biitq
29. MokyklosdirektoriusatsakouL-tzi,kid mokykloje
nariq informavim%
bendruomenes
lstatymqir kitqieis€s aktq, uZ demokratinimokyklos valdym4,
infor-acilos apiemokykloi veikl4 skelbim4,tinkam4funkcijq atlikim4,nustatlrtqtikslo ir uZdaviniq
iglvendinim4,mokyklosveiklos rezultatus.
metodineiveiklai organizuotisudaromosmokytoiqmetodinesgrupes.
:0. trrtot<yttos
turini: aplaria
31. Metodini.lgrupiq nariaiyramokytojai.Metodinesgrupesplanuoja_ugdymo
atrenka'
formq;
mokiniq ugdymosi pJreikius; rurituriu del ugdomosiosveiklos metodq, btidq,
integruoja,tirina ugdymoturini; susitariadel ugdymo planq rengimo principq ir tvarkos; aplaria
ugdlmo priemonesIr jq naudojim4;susitariadel mokiniq pasiekim4ir pa1angosvertinimo btidq.
tnicijuojaprogramq,proj.ttl kurirn4ir igyvendinim4.Dalyvaujavertinantmokiniq pasiekimusir
paZingq.balijasi i"iqi puii.ti*i. Aptaiia kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
mokyflos veillos iitriuit. Teikia siulymus mokytojq tarybai del ugdymo turinio formavimo ir
ugdymoorganizavimogerinimo.Metodinemsgrupemsvadovaujagrupiq nariq i5rinkti vadovai.Jq
pavaduotojas
ugdymui.
veikl4koordinuojadirektoriaus
V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
32. Mokyklos taryba yra auk5diausiojimokyklos savivaldosinstitucija. Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq, mokytojq, tevq (globejq,rdpintojq) bendruomeng,vietos bendruomenq
demokratiniammokyklos valdymui, padeda sprgsti aktualius mokyklos klausimus, atstovauti
interesams.
mokyklosteisetiems
33,Mokyklos tarybasudaromai5 mokykloje nedirbandiqmokiniq tevq (globejq,r[pintojq),
atstovq.Mokyklostarybosnariq skaidiqir jos veikloskadencijos
mokyojq ir vietts bendruomenes
trukmgnustatomokyklosdirektorius.
dalimistevus(globejus,rtipintojus)deleguojavisuotinistevq
34.I mokykiostaryb4lygiomis
susirinkimas,1nokyto.lur- -otytojq taryba, 1-2 vietos bendruomenesatstovus mokyklos
direktorius.
35.MokyklostarybosposedZiaikviediaminerediaukaip du kartuspermetus.Posedisteisetas,
dalyvaujandiqjq
jeijame dalyvaujane maZiaukaip du treddaliainariq.Nutarimaipriimami po.sedyje
gali dalyvautikviestinionario
ialsq dauguma.Mokyklos direktoriusmokyklostarybosposedZiuose
teisemis.
36. Mokyklos tarybai vadovaujapirmininkas,i5rinktasatviru balsavimumokyklos tarybos
posedyje.
37.Mokyklostaryba:
tikslq,uZdaviniqirjq igyvendinimopriemoniq;
37.l.teiiiasifllymusdelmokyklosstrateginiq
planui,
metiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos
37.2. pritariamokyklos strateginiam
nuostatams,mokyklos dirbo tvarkos taisyklems,kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems
teikiamiemsmokyklosdirektoriaus;
dokumentams,
37.3.teikia sitilymusmokyklosdirektoriuidel mokyklosnuostatqpakeitimoar papildymo,
mokyklosvidausstruktiirostobulinimo;
37.4.kolegialiaisvarstomokykloslesqnaudojimoklausimus;
ir teikia siiilymusmokyklosdirektoriui
37.5.i5klausomokyklor ..iin.r veikiosataskaitas
del mokyklosveiklostobulinimo;
37.6. teikia siiilymus Savivaldybestarybai del mokyklosmaterialinioaprtipinimo,veiklos
tobulinimo;
nariq iniciatlvas ir teikia sitilymus
37.7.svarstomokytojqtarybosir mokyklosbendruomenes
mokyklosdirektoriui;
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37.8. teikia siulymusdel mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq
sudarymo,padedaformuojantmokyklosmaterialinius,finansiniusir intelektiniusi5teklius;
teikiamusklausimus.
37.9.svarstomokyklosdirektoriaus
teisesaktams.
38. Mokyklostarybosnutarimaiyra teiseti,jei jie neprie5tarauja
39. MokyklostarybauZ savoveiklq vien4kart4per metusatsiskaitomokyklosbendruomenei.
40. Molcytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq
profesiniams
ir bendriesiems
ugdymoir ugdymokokybesuZtikrinimoklausimamssprgsti.J4 sudaro
mokyklosdirektorius,direktoriauspavaduotojasugdymui,visi mokykloje dirbantysmokytojai,kiti
tiesiogiaiugdymoprocesedalyvaujantys
asmenys.
41. Mokytojqtarybaivadovaujamokyklosdirektorius.
jei jame
42. MolgrtojqtarybosposedZius
Saukiamokyklosdireklorius.Posedisyra teisetas,
nariqbalsq
dalyvaujadu treddaliaimokytojqtarybosnariq.Nutarimaipriimamiposedyjedalyvavusiq
dauguma.
43. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustat54aisir mokyklos
direktoriaus
teikiamaisklausimais.
44. Direkcine taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldosinstitucija, kuriai vadovauja
mokyklos direktorius. J4 sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojasugdymui ir
metodiniqgrupiqpirmininkai.
45. Direkcinetaryba:
45.1.teikiarekomendacijas
del mokymoplanq,programqvykdymoir koregavimo;
45.2.analizuojamokomojoprocesoeig4,teikia pasitilymusdeljo tobulinimo,aptariaugdymo
planus;
45.3.nustatokeliamqjqir baigiamqjqegzaminqturini;
45.4. svarstoparengtasmuzikos dalykq ugdymo programas,meniniq kolektyvr+konkursq,
festivaliqir koncertqprogramas;
45.5.teikiapasiiilymusdel mokytojqatestacijos.
46. Mokyklojegali veikti kitos savivaldos
institucijos(mokiniq,tevq(globejq,riipintojq).
VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRTEMTMASI DARBA, JU DARBO APMOKEJTMO
TVARKA IR ATESTACIJA
47. Darbuotojaii darb4mokyklojepriimamiir atleidZiamii5jo LietuvosRespublikos
dlrbo
kodeksoir kitq teisesaktqnustaQrta
tvarka.
48. Mokyklos darbuotojamsuZ darb4mokomaLietuvosRespublikosistatymqir kitq teises
aktq nustat54a
tvarka.
49. Mokyklos direktorius,jo pavaduotojasugdymui, mokytojai atestuojasiir kvalifikacij4
tobulinaSvietimoir moksloministronustaMatvarka.
WI SKYRIUS
MOKYKLOS TTIRTAS,LESOS, JU NATIDOJTMOTVARKA,
FINANSTNESVEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZruRA
juo
50. Mokykla patikejimoteiseperduot4Savivaldybes
turt4valdo,naudojair disponuoja
pagalistatymusSavivaldybes
tarybossprendimqnustatytatvarka.
51.Mokyklosle5os:
biudZetui
51.1.valstybesbiudZetospecialiqjqtiksliniq dotacijqSiaulir4miestosavivaldybes
skirtosle5osir SiobiudZetoleSos,skiriamospagalpatvirtintass4matas;
51.2.pajamosuZteikiamaspaslaugas;
ar kitaipteisetaisbiidais
51.3.fondq,organizacijq,
kitq juridiniq ir fiziniq asmenqdovanotos
perduotosleSos,
tikslinespaskirtiesle5ospagalpavedimus;
51.4.kitosteisetubtiduigytosleSos.
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52. Le5osnaudojamosteisesaktq nustatytatuarka.
53. Mokykla buhalteringapskait4organizuojair finansingatskaitomybgtvarko teisesaktq
nustaqdatvarka.
54. Mokyklos finansineveikla kontroliuojamateisesaktq nustat5rtatvarka.
55. Mokyklos veiklos prielituq atlieka Savivaldybesvykdomoji institucija, prireikus
pasitelkiamii5oriniaivertintojai.

BArcrA#5I$55ffiY3"Aros
56. Mokykla turi intemetosvetaing,atitinkandi4teisesaktq nustat5rtus
reikalavimus.
57.Mokyklos internetosvetaineje(http://www.muzikosmokykla.mir.lt)
skelbiamainformacija
apie mokyklos vykdomasneformaliojo Svietimoprogramas,jq pasirinkimo galimybes,priemimo
s4lygas,mokamaspaslaugas,mokytojq kvalifikacij4, svarbiausiusisivertinimo ir i5orinio vertinimo
rezultatus,
mokyklosbendruomenes
tradicijas,pasiekimus
ir kit4 vykdom4veikl4.VieSipraneSimai
ir
informacija,kuriE,vadovaujantis
LietuvosRespublikos
teisesaktais,reikiapaskelbtivie5ai,skelbiami
Mokyklos internetosvetainej
e (http://www.muzikosmokykla.
mir.lt).
jq pakeitimams,papildymamspritaria mokyklos taryba,tvirtina
58. Mokyklos nuostatams,
Savivaldybestaryba.
59. Mokyklos nuostataikeidiami ir papildomi Savivaldybestarybos,mokyklos direktoriaus
ar mokyklostarybosiniciatyva.
60. Mokykla registruojamateis0saktq nustat5rta
tvarka.
61. Mokyklareorganizuojam4likviduojamaar pertvarkomateisesaklq nustatytatvarka.
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