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Srnur,ru l-osros MUZIKoS MoI(yKLos NUoSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq 1-osios muzikos mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq 1-
osios muzikos mokyklos (toliau - mokykla) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises
ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencij4, buveing, mokyklos grupg, tipq, pagrinding
paskirti, mokymo kalb4, veiklos teisinipagrind4, sritis, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykdomas
Svietimo programas, mokyklo's teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4,
darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo
tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, mokyklos veiklos prieZilr4, rcorganizavimo, likvidavimo ar
pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Siauliq 1-oji muzikos mokykla, trumpasis pavadinimas
- 1-oji muzikos mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, kodas 190541145.

3. Mokykla isteigta 1948 m. vasario 24 d.
4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas - Siauliq miesto savivaldybe, kodas 1III09429, adresas: Vasario 16-

osios g. 62,LT-76295 Siauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Siauliq miesto

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Savivaldybes taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose

Lietuvos Respublikos istatymuose (toliau - istatymai) ir Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus
klausimus.

9. Mokyklos buveine: Trakq g.39,LT-76290 Siauliai.
10. Mokyklos grupe -neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4papildandio

ugdymo mokykla.
11. Mokyklos tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla.
12. Mokyklos pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo

mokykla, kodas 31614209.
13. Mokymo kalba - lietuviq.
14. Mokykla vykdo neformaliojo suaugusiqjq Svietimo, neformaliojo vaikq Svietimo

muzikinio ugdymo krypties programas, kuriq s4ra54 tvirtina Siauliq miesto savivaldybes lykdomoji
institucija (toliau - Savivaldybes vykdomoji institucija) ar jos igaliotas asmuo.

15. Mokykla i5duoda neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimE.
16. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4i4 ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindlia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
mokslo ministro isakymais. kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS,

UZDAVINIAI. FUNKCIJOS

17. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
18. Mokyklos Svietimo veiklos ruSys:
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18.1. pagrindine veiklos ruSis - kulturinis Svietimas, kodas 85.52;
18.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
18.2.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
18.2.2.Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:
19.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.2. scenos pastatymq veikla, kodas 90.01.
20. Mokyklos veiklos tikslas - sistemi5kai plesti mokiniq Zinias, stiprinti gebejimus ir

igudZius muzikos srityje, tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems

tapti aktyviais visuomenes nariais.
21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. ugdyti mokinio individualybg, padeti atskleisti kurybines galias;
21.2.tenkinti mokiniq pgreikimuzikuoti, i5reik5ti save, sudaryti galimybg idomiai, turiningai

leisti laisvalaiki;
21.3. ugdyti savo kra5to pilieti, tautos kulhlros, paprodiq ir tradicijq puoseletoj4 bei tgsej4;
21.4. sudaryti s4lygas suaugusiems asmenims tenkinti savi5vietos poreikius, padeti tapti

aktyviai s demokratinds vi suomene s piliediai s ;
21.5. skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos mokymuisi auk5tosiose muzikos

mokymo istaigose;
21.6. pldtoti muziking Sviediam4j4 veikl4;
21.7. ulfik.xinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplinkE.
22. Y ykdy dama j ai pave stus uZdavinius, mokykla :
22.1. rengia neformaliojo vaikq Svietimo programas pagal Svietimo ir mokslo ministro

nustatytus bendruosius reikalavimus;
22.2. rengia ir vykdo neformaliojo suaugusiqjq Svietimo programas teisds aktq nustatyta

tvarka;
22.3. formuoja ir igyvendina ugdymo turini, atsiZvelgdama i ugdytiniq savirai5kos poreikius

ir interesus, tdvq pageidavimus, mokyklos ugdyiniq uZimtumo organizavimo kryptis ir Siauliq
miesto vaikq uZimtumo poreikius;

22.4. sudaro s4lygas taikyti igf4as Zinias, mokejimus, igDdZius istaigose, miesto, Salies ir
tarptautiniuose renginiuo se ;

22.5. vykdo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 pusmedio atsiskaitymq metu,
keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus;

22.6. teikia informacing ir metoding pagalb4, bendradarbiauja su Svietimo ir kitomis
institucijomis;

22.7. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikacrj4;
22.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg

vadovaudamasi Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;
22.9. ulrlkrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 ugdymosi

ir darbo aplink4;
22.10. viesai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4;
22.1I. atlieka kitas istatymq ir kiq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SI(YRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

23. Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisg:

23.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uZtikrinandius kokybi5k4
ugdym4(si);

23.2.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir iuridiniais asmenimis;
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23.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
23.4.lvietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
23.5. istatymq nustat5rta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
23.6. gautiparamq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
23.7 . ntstatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais,

kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq istatymq nustatlta tvarka jq nenustato Lietuvos
Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;

23.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
24. Mokykla privalo uZtikrinti geros kokybes Svietim4, atvirum4 vietos bendruomenei,

sudaryti mokiniams higienos noffnas atitinkandias ugdymosi s4lygas.

IV SI(YRIUS
MOI(YKLOS.VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokyklos veikla organizuoj am a pagal:
25.1. mokyklos direktoriaus patvirtint4 strategini veiklos plan4, kuriam yra pritarusios

mokyklos taryba ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos lgaliotas asmuo;
25.2. mokyklos direktoriaus patvirtint4 metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi mokyklos

taryba.
26. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris i pareigas priimamas konkurso b[du. Mokyklos

direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir neformaliojo Svietimo mokyklos direktoriaus
pareigybes apraSymas.

27. Sprendim4 del mokyklos direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba at5aukimo i5
jq priima Savivaldybes taryba.

28. Mokyklos direktorius atlieka tokias funkcijas:
28.1. tvirtina mokyklos vidaus strukfirr4, mokyklos darbuotojq pareigybiq sqraS4 teises aktq

nustatyta tvarka;
28.2. nustato mokyklos strukhrriniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, mokyklos

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, mokyklos strukhrriniq padaliniq vadorq veiklos sritis;
28.3. tvinina mokytojq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidLia i5 jo mokyklos darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.4. priima mokinius Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka;
28.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklese

nustato mokiniq teises, pareigas ir atsakomybg;
28.6. suderings su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
28.8. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams

iglvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklE, materialinius ir intelektinius i5teklius;
28.9.leidlia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
28.10. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
28.11. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
28.12. organizuoja mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
28.13. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turt4, le5as ir jais disponuoja;

rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;

28.14. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4,
mokytojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;

28.15. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
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28.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, rupintojais), pagalb4 vaikui, pedagogui
ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

28.17 . atstovauja mokyklai kitose institucijose;
28.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti mokyklos direktoriaus

pavaduotojui;
28.I9. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktorius atsako uLtai, kad mokykloje bltq laikomasi istatymq ir kitq teises

aktq, uZ demokratini mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, informacijos apie
mokyklos veikl4 skelbim4, tinkam4 funkcijq atlikimq, nustatytq tikslo ir uZdaviniq igywendinim4,
mokyklos veiklos rezultatus.

30. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes.
31. Metodiniq grupiq nariai yra mokytojai. Metodines grupes planuoja ugdymo turinf : aptaria

mokiniq ugdymosi poreikius; 
'susitaria 

del ugdomosios veiklos metodq, budq, formq; atrenka,
integruoja, derina ugdymo turini; susitaria del ugdymo planq rengimo principq ir tvarkos; aptaria
ugdymo priemones ir jq naudojim4; susitaria del mokiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo bUdq.
Inicijuoja programq, projektq kurim4 ir igyvendinim4. Dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus ir
paiang4. Dalijasi gerqa patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
mokyklos veiklos tikslais. Teikia si[lymus mokytojq tarybai del ugdymo turinio formavimo ir
ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinems grupems vadovauja grupiq nariq i5rinkti vadovai. Jq
veikl4 koordinuoj a mokyklos direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

V SI(YRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos taryba yra auk5diausioji mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq, mokytojq, tevq (globejq, rupintojq) bendruomeng, vietos bendruomeng
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprgsti aktualius mokyklos klausimus, atstovauti
mokyklos teisetiems interesams.

33. Mokyklos taryba sudaroma i5 mokykloje nedirbandiq mokiniq tevq (globejq, rupintojq),
mokytojq ir vietos bendruomenes atstovq. Mokyklos tarybos nariq skaidiq ir jos veiklos kadencijos
trukmg nustato mokyklos direktorius.

34. I mokyklos taryb4lygiomis dalimis tevus (globejus, r[pintojus) deleguoja visuotinis terq
susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, 12 vietos bendruomends atstovus - mokyklos
direktorius.

35. Mokyklos tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisdtas,
jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq
balsq dauguma. Mokyklos direktorius mokyklos tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.

36. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu mokyklos tarybos
posedyje.

37. Mokyklos taryba:
37.1. teikia siUlymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
37.2. pitada mokyklos strateginiam planui, metiniam mokyklos veiklos planui, Nuostatams,

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

37 .3. teikia siDlymus mokyklos direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo, mokyklos
vidaus strukhrros tobulinimo;

37 .4. kolegialiai svarsto mokyklos leSq naudoj imo klausimus ;
37.5. i5klauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus mokyklos direktoriui

del mokyklos veiklos tobulinimo;
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37.6. teikia siUlymus Savivaldybes tarybai del mokyklos materialinio aprupinimo, veiklos
tobulinimo;

37.7. svarsto mokytojq tarybos ir mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siflymus
mokyklos direktoriui;

37.8. teikia siUlymus del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq
sudarymo, padeda formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

3 7.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
38. Mokyklos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
39. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.
40. Mokytojq taryba nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo ir ugdymo kokybes uZtikrinimo klausimams sprgsti. J4 sudaro
mokyklos direktorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys
mokytojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

41. Mokytojq tarybai vddovauja mokyklos direktorius.
42. Mokytojq tarybos posedZius Saukia mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvamsiq nariq balsq
dauguma.

43. Mokyojq taryba svarsto ir priima nutarimus teisds aktq nustat5rtais ir mokyklos
direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Direkcine taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kuriai vadovauja
mokyklos direktorius. J4 sudaro mokyklos direktorius, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui
ir metodiniq grupiq pirmininkai.

45. Direkcine taryba:
45.1. teikia rekomendacijas del mokymo planq, programr+ vykdymo ir koregavimo;
45 .2. analizuoj a mokomoj o proceso eig4, teikia pasillymus del j o tobulinimo , aptaria ugdymo

planus;
45.3. nustato keliamqjq ir baigiamrjq egzaminq turini;
45.4. svarsto parengtas muzikos dalykq ugdymo programas, meniniq kolektyvq konkursq,

festivaliq ir koncertq programas;
45.5. teikia pasillymus del mokytojq atestacijos.
46. Mokykloje gali veikti kitos savivaldos institucijos (mokiniq, tevq (globejq, rupintojq).

VI SI(YRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

47 . Darbuotojai i darb4 mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

48. Mokyklos darbuotojams ui. darb1mokoma istatymq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
49. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai atestuojasi ir kvalif,tkacij4

tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustatvta tvarka.

VII SI(YRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOI(YKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

50. Mokykla patikejimo teise perduot4 Siauliq miesto savivaldybes turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

51. Mokyklos le5os:
51.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui

skirtos le5os ir Sio biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
51.2. pajarnos uZ teikiamas paslaugas;
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5l.3.fondq,orgarizaujq,kitqjuridiniqirfiziniqasmeil+dovanotosarkitaipteisetaisb[dais
perduotos ldSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;

51.4. kitos teisetu b[du fgytos le5os'

52. Le5os naudojamos teises aktq nustatl'ta tvarka'

53. Mokykla buhalt"ring apskaii4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq

nustatyta tvarka.
54. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustat5rta tvarfa'

55. Mokyklos veiklos prieLrurq atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami i5oriniai vertintoj ai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Mokykla turi internbto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus'

57. Mokyklos interneto svetaineje (http://www.muzikosmokykla.mir.lt) skelbiamainformacija

apie mokyklos vykdomas neformaliojt Svietirno programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo

s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijE, svarbiausius isivertinimo ir isorinio vertinimo

rezultatus, mokyklos bendiuomenes tradici;as, pari"kimrrs ir kit4 vykdom4 veikl4' Viesi pranesimai ir

informacija, kuri4, vadovaujantis teises alrtais, reikia paskelbti viesai, skelbiami mokyklos interneto

svetainej e (http ://www.muzikosmokykla'mir'1t)'
58. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba' tvirtina

Savivaldybes taryba.
59. Nuostatui t .6iu-i ir papildomi Savivaldybds tarybos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos

tarybos iniciatYva.
60. Vtotytta registruojama teises aktq nustatyta tvarka'

61. Mokykl areorganintojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustatyta tvarka'

.{iadi4 l-osios nru ik os molol kl os
direktorius

V'ygintat Aliiauskas




