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Sreuur; l-os:os MUzIKosMoKyKLos NUosrATAr
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliql-osios muzikosmokyklosnuostatai(toliau- Nuostatai)
reglamentuoja
Siauliq1osios muzikos rnokyklos (toliau - mokykla) teisinqformq, priklausomy'bq,
savininkq,savininko
teisesir pareigasigyvendinanii4institucij4 ir jos kompetencijqbuveinq,mokyklos grupq, tipE,
pagrindinq paskirti, mokymo kalbq, veiklos teisini pagrind4 sritis, rfiSis, tiksl4, uZdavinius,
funkcijas, v5.'kdomasSvietimo programas,mokyklos teises ir pareigas,veiklos organizavimqir
valdymq savivaldq,darbuotojqpridmim4 i clarbq,jq darbo apmokejimo warkq ir atestacij4 leirl
Saltinius,jq naudojirno tvarkq ir finansines veiklos konuolq, mokykios veiklos prie*iilrq
reorganizarrimo,
likvidavimo ar perlvarkymotvarkq.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas- Siauliq 1"-oji muzikos mokykla, trumpasis
pavadinirnas- 1-oji muzikos mokvkla. Mok5rklairegistruotaJuridiniq asmenqregistre,kodas
190541145.
3. Mokykla isteigta1948m. vasario24 d.
4. Mol,,yklosteisineforma- biudietineistaiga.
* savivaldybes
5. Mokykiospriklausomybe
mokykla.
6. Mokyklossavininkas- Siauliqmiestosavivaldybe,
kodas111i09429.adresas:
!'asari.o
16-osiosg. 62,lJt-76295Siauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti instinrcija - Siauliq miesto
(tcliau- Savivald5rbe)
savivaldybes
taryba.
8. Savivaldybes
tarybasprendZiaLietuvosRespublikosbiudZetiniqistaigqistatyme,kituose
Lietuvos Respublikosistafynuose (toliau * istatyrnai)ir Nuostatuosejos kompetencijaipriskirtus
klausimus.
9. Mok5rklosbuveinr-i:
Trakqg.39,l:I'-76290 Siauliai.
10. Mokyklos gmpd * neformaliojo vaikrl 5vietimo mokykla ir" formalqji 5vietim4
papildandiougdymomokykla.
1"1.Mokyklos tipas* nefonnaiiojovaikq Svietimomokykla ir formalqji 5vietim4papildaniio
ugdymomokykla.
12. Mokyklos pagrindinepaskirtis - forrnalqi[ Svietirnqpapildaniio muzikinio ugd5'ps
mokykla,kodas31614209.
13. Mokymo kalba- lietuviq.
1'4. Mokykla vykdo nefonnaliojo suaugusiqjqSvietirno,nefonnaliojo vaikq Svietimo
muzikinio ugdymo krypties programas,kuriq sEraSE
tvirtina Savivaldybesv,vkdomojiinstitucija ar
jos igaliotasasmuo.
15.Mokykla iSduodaneformaliojovaikrl SvietirnopaZymejimq.
16. MokS'kiayra vieiasis jnridinis asmlro,turintis antspaudE,
atsiskaitonlqjqir kitas sqskaitas
L,ietuvos Respublikoje [registruotuosebankuose, atributi.kq,savo veik]q grindZia Lietuvos
RespublikosKonstitucija, istarymais,Lietuvos RespublikosVyriausybesnutarimais (toliau V1'riausybe),Svietimo,mokslo il spcfio ministro isakymais,kitais teis€saktaisir Nuostatais.
II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS,TIKSLAS,
UZDAVINIAI. FUNKCIJOS
17.Mokvklos veiklossritis- Svietimas.
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18. Mokyklos Svietimoveiklos rfiSys:
18.i".pagrindin€veiklosmSis- kultfiri.nis5vierimas,kodas85.52;
18.2.kitos Svietimoveiklosr[Sys:
18.2.1.kitas,niekurkitur nepriskirtas,Svietimas,
kodas85.59;
18.2.2.5vietimuibfidingqpaslaugqveikla,kadas85.60.
19. Kitcs ne Svietimoveiklos ruSys:
19'1.nuosavoarbanttomojamonekilnojamojoturto nuomair eksploatavimas,
koclas68.20;
19.2.scenospastarymq
veikla,kodas90.01.
20. Mokyklos veiklos tikslas - sistemi5kaiplesti rnokiniq iinias, stiprinti gebejimusir
[gfidZiusmuzikos srityje, tenkinti mokiniq paZinimo,lavinimosi ir saviraiSkospor.ikiui, padeti
jiems tapti aktyviaisvisuomenesnariais.
21. Mokvklos veiklosuZdaviniai:
21.1.ugdyti mokinio individualybq,paddtiatskleistiknrybinesgalias;
2r.2. tenkinti mokiniq poreikl muzikuoti, iireiksti savel sudaryti galirnS'l:q idomiai,
turiningai leisti laisvalaiki;
21.3.ugclytisavokradtopiliet[, tautoskultiiros,paprodiqir tradicijqpuoseletoj4
bei tqsdjq;
21.4. sudarytisqlygassuaugusiems
asmeniryrs
tenkinti saviSvietosporeikius,padetitapti
aktyviaisdemokratin6svisuomenespilieiiais;
21.5. skatinti gabiausiusmokinius tolesniammuzikos mokr,rmuisiaukitosiosemuzikos
mokymoistaigose;
21.6.pletotimuzikinqSvieiiamqj4veiklq;
21.7.luiltikrintisveikq,saugiq,uZkertandiE
keliq smurto,prievanosapraifkornsir Zalingiems
[proiiarns aplink4.
22. \rykdydamajai pavestusuZdavinius,rnok5rkla:
22.3. rengia neformaliojo vaikq Svietimo programaspagal Svietimo,mokslo ir sporto
ministro nustatytusbendruosiusreikalavimus;
22.2. rengiair vykdo neformaliojosuaugusiqjqivietimo programasteisesaktq nustatyta
fvarka:
22.3. formuoja ir igyvendinaugdymo turini, atsiZvelgdama
i ugdytiniq saviraiSkosporeikius
ir .interestm,
tevq pageidavimus,mokyklos ugdytiniq uiimtumo organizavimokryptis ir Si.auliq
miestovaikq uZimtumoporeikius;
22.4. sudaro sqlygastaikyti igytas Zinias,rnokejimus,igfidZiusistaigose,miesto,Saliesir
tarptautin
iuoserenginiuose;
22.5. tykdo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinim4 pusmeiio atsiskaitymqmetu,
keliamuosiusir baigiamuosius
egzaminus;
22.6. teikia informacinq ir metodinq pagalb6 bendradarbiaujasu Fvietimo ir kitomis
institucijomis;
22.7. sudaros4lygasdar"buotojams
tobulinti savokvalifikacijq;
22.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazq
vadovaudamasi
Svietimo,mokslo ir sporto ministro patvirtintaisteisesaktais;
22.9. uZtikrina higienos norrnas, teises aktq reikalavimus atitinkanii4 sveikq saugiq
ugdymosiir darboaplinkq;
22.10.vieiai skelbiainformacij4 apie mokyklos veiklE;
22.1.1..
atliekakitas[statymqir kitq teisesaktq nustarytas
funkcijas.
III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
23. Mokykla, igyvendindama jai pavestq tikslq ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas
funkcijas,turi teisq:
23.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir nokymosi metodus,uZtikrinantiuskokybiSk4
ugdym4(si);
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23.2.bendradalbiautisu savoveiklai ltakosturiniiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.3.Savivaldybds
tarybosleidimustei.gtifilialus;
23.4. Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytatvarka vykdyti Saliesir tarptautinius
Svietimclprojektus;
23.5.istatymqnustatytatvarkajungtis i asociacijas
ir dalyvautijq veikloje;
23.6. gauti paramELietuvos Respublikoslabdarosir paramosistatymonustatytatvarka;
23.7. nustatyti teikiamq Svietimoar papildomq paslaugqkainas, ikainius ir tarifus tais
atvejais,kai Lietuvos RespublikosSvietirnoistafyuroir kitq istatymq nustatytawarka jq nenustato
Vyriausybearbasavininkoteisesir pareigasigyvendinantiinstinrcija;
23.8.naudotiskitomis teisesaktr.lsuteiktomisteisemis.
24. Makykla privalo uitikrinti geros kokybds SvietimE,atvirumE vietos bendruomenei.
sudarvtimokiniamshigienosnornas atitinkaniias ugdymosisElygas.
IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
pagal:
25. Mok-vklosveikla organizuojama
25.1. mokyklos direktoriaus(toliau - direktorius)patvirtint4 strateginiveikios planq,kuriam
yra pritarusiosmokyklostarybair Savivaldybds
v5'ladepojiinstitucijaar jos [galiotasasmuo;
25.2. direktoriauspatvfutintEmetini veiklos planq,kuriam yra pritarusimokyklos taryba.
26. Mokyklai vadovaujadirektorius, kuris I pareigaspriimamas penkeriqmetq kadencijai
viedo konkursob[du. Direktoriausteisesir pareigasnustatoNuastataiir neformaliojo5vietirno
mokyklos direktoriauspareigybesapraiymas.
jo atleidimoarbaat5ar.rkirno
priemimoi pareigas,
27. Sprendimq
del clirektoriaus
i5jq priinra
meras.
Savivaldybes
28. Direktoriusatliekatokias{unkcijas:
28.1.tvirtina mokyklosvidausstruktfirE,mokyklcsdarbuotojqpareigybiqsqra5qteisesaktq
nustatytawarka;
28.2. nustatomokyklcs struktririnirlpadaliniq tikslus, uZdavinius,funkcijas, clirektariaus
pavaduotojougdymui,mokyklosstrukt[riniq padaliniqvadovqveiklossritis;
28.3. Wirtina mokytojq ir kitq darbuotojqpareigybiq apraiymus,Lietuvos Respublikos
darbo kodekso (toliau - Darbo kodeksas)ir kitq teises aktq nustatytatvarka priima I darbq ir
atleidZiai5 jo mokykiosdarbuotojus,
skatinajuos, skiriajiems drausmines
nuobaudas;
28.4.priima mokinius Savivaldybestarybosnustatytatvarka;
28.5. vadovaudamasis
istatymaisir kitais teisesaktais,mokyklos dar"botvarkostaisyklese
pareigas
ir atsakomybq;
nustatomokiniq teises,
28.6. suderinqssu mokyklos taryba,tvirtina mokyklos darbotvarkostaisykles;
28.7. sudaromokiniamsir darbuotojamssaugiasir sveikatainekenksmingas
darbos4lygas
visaissu ugdymuir darbususijusiaisaspektais;
funkcijomsatlikti, uZdaviniams
28.8.organizuojair koordinuojamokyklosveiklEpavestoms
veiklq,
materialinius
iSteklius;
analizuoja
ir
vertina
mokyklos
ir
intel.ektinius
igyvendinti,
jie
28.9.leidZiaisakyrnus,tikrina,kaip vykdomi;
28.10.sudaroteisesaktqnustatytaskomisijas,darbogrupes;
28.11.sudaromokyklosvardusutafiismokyklosfunkcijomsat1ikti;
28.12.organizuojamokyklos dokumentqsaugojim4ir valdym4 teisesaktq nustaryh ffarka;
mokyklos turt4 le5asir jais clisponuoja;
28.13.teisdsaktq nustatytatvarka valclo,nar.rdoja
rflpinasi intelektiniais,materialiniais,finansiniais,informaciniaisi5tekiiais,uZtikrina'iq optimalq
valdymqir naudojim4;
28.14. rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudarojiems s4lygaskelti kvalifikatij4,
mokytojamsgalimybq atestuotisir organizuojajq atestacijqSvietimo,mokslo ir sporto ministro
nustarJrta
warka;
28.15.inicijuoja mokyklos savivald<lsinstitucijq sudarym4ir skatinajq veiklq;
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28.16.bendradarbiauja
su mokinitl tevais(giobejais,nlpintojais),pagalbEvaikui, pedagogui
ir mokyklai teikiandiomisistaigomis,vaiko teisiLlapsaugostarnvbomisir kitomis insritucijomis,
dirbandiomisvaiko teisiq apsaugossrityje;
28.17. atstovauj
a mokyklai kitoseinstitucijose;
28.18. dali savo funkcijq teises aktq nustatytatvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojui;
28.19.vykdo kitas teisesaktuoseir pareigybesapraiymenustatytasfunkcijas.
29. Direktorius atsakouZ tai, kad mokykloje bfltq ]aikomasi istatymq ir kitq teisesaktq, uZ
demokratini mokyklos valdymE, bendruomenesnariq informavimq informacijos apie mokSrklos
veiklq skelbirn4,tinkam4funkcijq atliki.mq,nustatytqtikslo ir u[daviniq [gwendinim4,mokyklos
veiklosrezultatus.
30. Mokyklos metodineiveiklai organizuotisudaromosmokytojrl metodlnesgrupes.
3i.. Metodiniq grupiq nariai yra mr:kytoiai.Metodinesgrupes planuoja ugdymo rurin[:
aptaria mokiniq ugdymosi poreikius; susitariadel ugdomosiosveiklos metodq, blrdq, formq;
atrenka,integruoja,derina ugclymoturini; susitariadel ugdymo planq rengirnoprincipq ir tvarkos;
aptariaugdymopriemonesir jq naudojimq;susitariadel mokiniq pasiekimqir paZangos
verrinimo
bfldq. Inicijuoja programq projektq krlrimq ir igyvendinim4. Dalyrzauja vertinanr rnokiniq
pasiekimusir paZang4.Dalijasi gerqja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos
derina su mokyklos veiklos tikslais. Teikia siulyrnus mo$rtojq tarybai del ugdymo rurinio
formavimo ir ugdyrno organizavimo gerinirno. Metoclinens grupemi vadovauja grupiq nariq
i5rinkti vadovai.Jq veiklE koordinuojadirektoriauspavaduotojasugdymui.
V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
32. Mokyklos taryba yra arik5diausiojimokyklos savivaldosinstitucija. Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq mokytojrl,tevq (globejq,rfrpintojq)bendruomenq,
vierosbendruomenq
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda sprQsti akrualius mokyklos klausimus, atstovauti
mokyklosleisetiemsinteresams.
33. Mokyklos tarybasudaromai5 mokyklojenedirbandiqmokiniq tevq {globejq,rflpintojq),
mokytojq ir vietos bendruomenes
atstovrtr.
Mokyklos tarybosnariq skaiiiq ir jos veiklos kadencijos
trukmq rustato direktorius.
34. I mokyklos tarybq lygiomis dalimis tevus (globejus,rlpintojus) delegu.ojavisuatinis
tevq susirinkimas,mokytojus* mokytojq taryba,1-2 vietos bendruomentirs
atstcvus- direktorius.
35. Mokyklos tarybos posediiai kvietiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis
teisetas,jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliainariq. Nutarimai priimarni posedyje
dalyvaujaniiqjq balsq dauguma.Direktoriusmokyklos tarybosposedZiuose
gali dalyvautikviestinio
narioteisemis.
136.Mokyklos tarybaivadovaujapirrnininkas,iSrinktasatviru balsavimumokyklos tarr,bos
posedyje.
37. Mokyklos taryba:
37.1. teikia sillymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
37.2.pritari.amokyklosstrateginiamplanui,metiniammokyklclsveiklosplanui,Nuostatams,
rr:okyklos darbo warkos taisyklems,kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiemsdokumentams,
teikiamiemsmokyklos direktoriaus;
37.3. teikia siuiymus direktoriui del Nuostatqpakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus
strukt[rostobulinirno;
37.4. kolegialiai svarstornokyklos1e5qnaudojimoklausimus;
37.5. iSkl.auso
mokyklos metinesveiklos ataskaitasir teikia sitlymus mokyklos direkroriui
del mokyklos veiklos tobulinimo;
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37.6. teikia sillymus Savivaldybestarybai de1mokyklos materialinio apriipinimo, veiklos
tabulinimo;
37.7. vertina direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia sprendirn4del ataskaitos
Savivaldybestarybai;
37.8. svarsto mokytojq tarybos ir mokyklos bendruomenesnariq iniciatyvas ir teikia
sinlyrnusdirektoriui;
37.9. teikia si[lyrnus del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sqlygq
sudarymo,padedaformuojantmokyklos materialinius,finansiniusir intelektiniusiSteklius;
37.10. svarstomokyklosdirektoriausteikiamusklausimr.rs.
38. Mokyklostarybosnutarimaiyra teis€ti,jei jie neprieltarauja
teisesaktams.
39. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 vienq kartq per metus atsiskaito mokvklos
bendruomenei.
40. Mok5rtoiq taryba
nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytoiq
profesiniamsir bendriesiems
ugdyp6 ir ugdyrnokokybesuZtikrinimoklausimamssprqsti.Jq sudaro
direktorius,direktoriauspavaduotojas
ugdymui,visi mokykloje dirbantysmokytojai,kiti tiesiogiai
ugdymoprocesedalyvaujantys
asmenys.
41. Mokytojq tarybaivadovaujadirektorius.
42. Mokytojq tarybosposedZiusSaukiadirektorius.Posedisyra teisetas,jei jame clalwauja
du treddaliai mokytojq tarybos narlq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq
dauguma.
43. Mokytojr+ taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir mokvklos
direktoriausteikiarnaisklausimais.
44. Direkcine taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldosinstitucija, kuriai vadovauja
direktorius.Jq sudarodirektorius,mokyklosdirektoriauspavaduotojas
ugdymuiir metodiniqgrupiq
pirmininkai.
45. Direkcinetaryba:
45.1.teikiarekomendacijas
del mokymoplanq,programqv-vkdymoir koregavimr:;
45.2. analizuojamokomojo proceso eigq, teikia pasifilyrnusdel jc tobulinimo, aptaria
pliurus;
r"rgclymo
45.3.nustatokeliamqjqir baigiamqfqegzaminqturin[;
45.4. svarstoparengtasmuzikosdalykq ugdymo programas,meniniq kolektyvq konkursq,
festivalirlir koncertqprogramas;
45.5.teikiapasi[lymusdel mokS'tojqatestacijos.
46. h4okyklojegali veikti kitos savivaldosinstitucijos(rnokiniq, tevq (globejq,rfrpintojlil.
VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JTJDARBO APMOKEJIMO
TVARKA IRATESTACIJA
47. Darbuotojaii darb4mokykloje priimami ir atleidZiamii5 jo Darbo kodeksoir kitrl teisds
aktq nustatvtatvarka.
48. Mokyklos darbuotojamsuZ darbqmokomaistat5rmqir kirq teisesaktq nusratytafvarka.
49. Direktorius, jo pavaduotojasugdymui, mokytojai atesnrojasiir kvalifikacijq tobulina
5vietimo,moksloir spolto ministronustatvtatvarka.
50. Direktoriaus,jo pavaduotojqugdymui veikla vertinamakasmet Svietimo,moksio ir
sportoministronustatytawarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIORA

6
51. Mokykla patikejimo teise perduotqSavivaldybesturtE valdo, naudojair disponuojajuo
pagalistatymusSavivaldybes
tarybossprendimqnustatytatvarka.
52. Mofuklos l€5os:
52.1".valstybesbiudZetospeciaiiqjqtiksliniq dotacijq Shutitl miesto savivaldybesbiudZetui
skirtosleios ir 5io biudZetoleSos,skiriamospagalpatvirtintassqmatas;
52.2.pajamosuZ teikiamaspaslaugas;
52.3.fondq,organizacijq,kitq juridiniq ir fiziniq asmenqdovanotosar kitaip teis6taisbiidais
perduotos1d5os,
tikslinAspaskirtiesld5ospagalpavedirnus;
52.4.kitos teisdtublrdu igytos le5os.
teisesaktrlnustatytatvarka.
53. LdSosnaudojamos
54. Mokykla buhalterinqapskait4organizuojair finansinqatskaitomybqtvarko teis€saktq
nustaqfta&arka.
55. Mokyklos finansineveiklakontroliuoiamateis€saktqnustatytatvarka.
56. Mokyklos veiklos prieZi[rq atlieka Savivaldybdsvykdomoji institucija, prireikus
pasitelkiamiiSoriniaivertintojai.
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Mofukla turi internetosvetainq,atitinkanei4teisesaktq nustatytusreikalavimus.
58. Mokyklos interneto svetaineje (http:,'lwww.muzikosmokykla.mir'.lt) skelbiama
informacijaapie rnokyklosvykdomasneformaliojoSvietimoprogramas,jq pasirinkirnogalirnybes,
priemimo s4lygas,mokamaspaslaugas,mokytojq kvalifikacijE, svarbiausiusisivertinirno ir iSorinio
vertinimo rezultatus,mokyklos bendruomenestradicijas, pasiekimusir kitq vykdcmq veiklq. VieSi
praneiimai ir informacija, kuriq vadcvaujantisteisds aktais, reikia paskelbti vieSai, skelbiami
mokyklos internetosvetaindje(http://wrnw.muzikosmokykla.mir.lt).
59. Nuostatams,iq pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, tvirtina
Savivaldybes
taryba.
60. Nuostataikeiiiami ir papildomi Savivaidyb€starybos,direktoriausar mokyklos tarybos
iniciatyva.
61. Molr"vklaregistruojama
teisdsaktqnustatytatvarka.
likviduojama ar pertvar*omateisdsakttl nustatytawarka.
62. Mokykla reorganizuojama,

liauliq- l'osiostneil'osnolcYkbs
direktarius

Vlginns Aliiawskas

