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PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos
2020 m, sausio 22 d.

sprendimuNr. 1-368

BIUDZETINES ISTAIGOS
VILNIAU 5,, 4LtJ OLIUKO.. MUZTKO S MOKYKL O S NUOS TATAr

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus ,,,{Zuoliuko" muzikos mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus ,,,{Zuoliuko" muzikos mokyklos (toliau - Mokyklos) teisinq form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, grupg,

pagrindinE paskirti, mokymo kalbas ir mokymo formas, teisini veiklos pagrindq, sriti, ruSis, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus fteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir

pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimqi darb4 ir atleidim4 i5

jo, jr1 darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, l65as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos

kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokykla yra vie5asis juridinis asm.uo, turintis savo antspaudq, atsiskaitom4i4 ir kitas

sqskaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito istaigose, atributik4.

Savo veiktoje Mokykla vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

3. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Vilniaus ,,,{Zuoliuko" muzikos mokykla, trumpasis

pavadinimas -,,.{Zuoliuko" muzikos mokykla. Mokykla iregistruota Lietuvos Respublikos juridiniq

asmenrl registre, kodas 191662751

4. Vilniaus miesto vaikq muzikos mokykla Nr. 6 isteigta Svietimo ministro 1979 m. geguZes

28 d. isakymu Nr. 59, Vilniaus miesto vykdomojo komiteto 1989 m. birZelio 30 d. sprendimu

Nr. 208 Vilniaus miesto vaikq muzikos mokykla Nr. 6 pervadinta Vilniaus muzikos mokykla

,,{Zuoliukas".

5. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.

6. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.

7. Mokyklos savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas -
Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

8. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto

savivaldybes taryba.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos kompetencija:

9.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;
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9.2. prnma i pareigas ir i5 jq atleidLia Mokyklos vadovq;

9.3. priima sprendim4 del Mokyklos buveinds pakeitimo;

9.4. piima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

9.5. skiria t atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

9.6. priima sprendimE del Mokyklos filialo steigimo irjo veiklos nutraukimo;

9.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Siuo s e Nuostatuo se j o s kompetencij ai priskirtus klausimus.

10. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami ra5tu.

11. Mokyklos veiklos koordinatorius Vilniaus miesto savivaldybes administracijos

Bendrojo ugdymo skyrius.

12. Mokyklos buveine - Gedimino pr. 15A, LT-01103 Vilnius. MokyklE veikl4 vykdo

Gedimino pr. 15,A., LT-01103 Vilnius ir Vilniaus 9.39, LT-01119.

13. Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla.

14. Mokyklos pagrindine paskirtis - formahdi Svietim4 papildandio muzikinio ugdyrno

mokykla.

15. Mokykla igyvendina Sias ugdymo programas:

1 5. 1 . akredituotos formalqj i Svietim4 papildandios muzikinio ugdymo;

15.2. akredituotos neformaliojo vaikq Svietimo (ankstyvojo bei kryptingo muzikinio ugdymo).

16. Mokymo kalba - lietuviq.

17. Mokymosi formos - grupinio mokymosi ir (ar) pavienio mokymosi.

18. Mokyklos mokymo proceso organizavimo bUdai - kasdienis, savaranki5kas, individualus.

19. Mokyklos mokiniams i5duodami Sie mokymosi pasiekimus lteisinantys dokumentai:

19.1. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyto pavyzdLio

neformaliojo vaikq Svietimo paZyrnejimas (pradinio ir pagrindinio muzikavimo programos

paZymejimas iSduodamas, baigus pradinio ir pagrindinio muzikavimo programas);

19.2. mokyklos paZymejimas i5duodamas mokiniams, nebaigusiems programos ar jos dalies.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAI,IJL.DAYINIAI IR FT]NKCIJOS,

MOKvMOSI rASIEKIMUS ITEISINANCIq uOxUMENTU rSoA.vrnr.q.S

20. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas. Veiklos rii5ys (pagal Ekonomines veiklos r[Siq

klasifikatoriq (EVRK2), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
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Vyriausybes generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. D[-226 ,,Del Ekonomines

veiklos r[Siq klasifikatoriaus patvirtinimo") :

20.l.pagindine Svietimo veiklos ruSis - kitas mokymas, kodas 85.5.

20.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

20.2.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;

20.2.2.Svietimui btdingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

20.2.3. kult[rinis Svietimas, kodas 85.52.

20.3. kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

203.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

20.3.2. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12;

20.3.3. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91.01.

21. Mokyklos tikslas - nuosekliai ir sistemingai organizuoti ugdymo procesQ, kad kiekvienas

besimokantysis ugdytqsi prigimtinius meninius gebejimus ir asmenines galias, igytt+ mokymuisi

visE gyvenim4 bltinq bendrqjq ir muzikiniq kompetencijq.

22. Mokyklos uZdaviniai:

22.1. sukurti ir uZtikinti sveik4, saugi4 ir modemiE ugdymo Csi) aplink4: palankq

psichologini klimat4 ir edukacing erdvg; gristi veikl4 humanistine ugdymo filosofija ir vertybiq

sistema, puoselejant demokrati5kus visuomenes santykius;

22.2. taikyfi ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius ypatumus,

ugdymo srities specifik4;

22.3.individualizuoti ugdymo programas, sudarant s4lygas ugdytiniams pasirinkti savo

polinkius, gabumus, siekius atitinkandi4 muzikinio meninio ugdymo proglamQ;

22.4. paLinti, atskleisti, lavinti ir pletoti muzikinius individualius gebejimus ir talentE per

mening projekting veikl4;

22.5. pldsti k[rybing ir mening mokiniq savirai5kq, pletoti laisvalaikio formq ivairovg,

organizuoti visuomenei vertingq bendruomenes nory, pomegiq tenkinim4.

22.6. sudaryti s4lygas mokytojq ir kitq specialistq kvalifikacijos tobulinimui; organizuoti

profesinio tobulej imo renginius;

223. sudaryti sElygas mokiniq ir bendruomenes nariq nuolatiniam neformaliam ugdymuisi,

metodiniq bei kult[riniq renginiq organizavimui;

22.8. bendradarbiauti su uZsienio, Salies, miesto Svietimo ir kulturos lstaigomis, pletoti

kulhrrinius mainus;

22.9. padeti mokiniams i$siugdyti komunikacinius gebejimus, lgyti informacines kult[ros,

kompiuterinio muzikos ra5tingumo pagrindus, atitinkandius Siandienos poreikius; skatinti mokinius

ugdytis bendravimo, bendradarbiavimo ir komandinio darbo ig[dZius;
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22.10. teikti vaikui bttin4 pedagoginE, psichologing, informacing, specialiqjE ir kitokiE

pagalb4;

2211. puoseleti pasitikejimg savo jegomis, iniciatpum4, savaranki5kum4, susikaupim4 imtis

atsakomybes, nuostat4 ir gebejim4 mokytis visE gyvenim4, tobuleti;

22.12. ugdyti mokiniq k[rybiSkumq, gebejimq organizuoti veikl4, skatinti lyderystE,

savaranki5kum4 ir aktyvi4 veikl4.

23. Mokykla, igyvendindama jai pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:

23.1. formuoja ugdymo turin! ir organizuoja darb4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro patvirtintas bendr4sias ugdymo programas. Vadovaujasi formalqji

Svietim4 papildandio ugdymo programq rekomendacrjomis. UZtikrina ugdymo planq igyvendinim4,

23.2. sudaro formaliojo Svietimo programas papildandius ir mokiniq savirai5kos poreikius

tenkinandius programq modulius ;

23.3. rengia neformaliojo ugdymo programas, pasirenka programq turinio pateikimo formas;

23.4. atslLvelgia i mokiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, teikia specialiqj4 pedagoginq ir

specialiqj4 pagalb1 specialiqjq poreikiq mokiniams, organizttoja specialiqjq poreikiq mokiniq

integruot4 mokym4;

23.5. sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi s4lygas;

23.6. puoseleja bei pletoja ilgametes, kurybines ir pedagogines choro tradicijas;

23.7. Ilgdo mokiniq individualybg, populiarina choring muzik4 ir chorini dainavim4, moko

profesionaliai groti instrumentu;

23.8. ugdo mokiniq gabumus, puoselejant mokyklos tradicijas, pletojant koncertinq projekting

veikl4 kaip mokiniq savaranki5kumo ir ktirybi5kumo paskat4;

23.9. ugdo mokiniq dorini, tautini, pilietini, patriotini s4moningumq;

23 .10. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikaling4 materrahnq bazg;

23.11. ugdo meno gerbejus ir propaguotojus, rekomenduoja gabiausius mokinius i auk5tqsias

muzikos mokyklas;

23.12. kaupia ir skleidZia meninio ugdymo metoding patirti Lietuvoje ir uZsienyje;

23.t3. inicijuoja, organizuoja bendrus projektus su Salies ir uZsienio muzikos ir meno

mokyklomis bei menininkais; skatina dalyvavim4 juose;

23.14. puoseleja pasitikejim4 savo jegomis, iniciatyr,um4, savaranki5kum4, nusiteikim4 imtis

atsakomybes, nuostat4 ir gebejim4 mokyis vis4 gyvenim4, tobuleti;

23.15. vykdo rukymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos, smurto ir patydiq prevencij4;

23.16. vykdo ugdymo (-si) stebesenq;

23 .17 . Mokyklos valdymq gtindlia demokratiniais principais ;

23.18. kuria modemi4 informavimo sistem4;
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lj.lg. sudaro moklmo (-si) sutartis su tevais (kitais atstovais pagal istatymE) ir vykdo

:-.:,irrus isipareigoj imus;

23.20. tvarko Mokyklos ugdy'tiniq duomenis;

23.21. telkia vietos bendruomeng;

23.22. atlieka Mokyklos veiklos kokybes fsivertinim4;

23.23. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir Siuose Nuostatuose nustatytas

funkcijas.

23.24. Mokyklos mokiniams neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas iSduodamas

Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro isakymo nustatlta tvarka, Mokyklos

paZymejimas - Mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka.

ilI SKYRIUS
MOKYKLOS TETSES IR PAREIGOS

24. Mokykla, siekdama veiklos tikslo, igyvendindama i5keltus uZdavinius, puoseledama

berniukq chorinio dainavimo tradicijas ir vykdydama jai priskirtas funkcijas:

24.1. turi teisg:

241.1. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;

24.1.2. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos bfidus;

24.1.3. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka dalyvauti

Salies ir tarptautiniuose Svietimo proj ektuose;

, 24.1.4. gauti paramqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos lstatymo nustatyta frarka;

24.1.5. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq

veikloje;

24.L.6. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kitq teises aktq

suteiktomis teisemis;

24.2.Mokykla privalo:

24.2.1. teikti tinkamos kokybes Svietim4;

24.2.2. tinkamai vykdyti patvirtintas ugdymo, mokymo, Svietimo programas;

24.2.3. uZtikrinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugiE

mokymo (-si) ir darbo aplink4;

24.2.4. atsiZvelgti i berniukq (mokiniq) gebejimus, poreikius, galimybes, individualizuoti

ugdlrmo turini, vykdyti mokymo (-si) sutartyse prisiimtus isipareigojimus;

24.2.5. naudoti le5as Siuose nuostatuose nurodytiems uZdaviniams r,ykdyti pagal le5q

valdytoj o patvirtintas s?matas;



6

24.2.6. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms Lietuvos

Respublikos istatymq numatytoms institucij oms veiklos ataskaitas;

24.2.7. vykdyti kitas teises aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
MOI(YKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

25.1. Mokyklos strateginis planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, pritarus Mokyklos

tarybaiir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos lgaliotam asmeniui;

25.2.Mokyklos metinis veiklos planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, pritarus Mokyklos

tarybai;

25.3. Mokyklos ugdymo planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, suderinus su Mokyklos

taryba ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu;

25.4. kifi Mokyklos veiklq reguliuojantys, teisds aktq nustatyta tvarka parengti, suderinti ir

patvirtinti dokumentai.

26. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams i pareigas vie5o konkurso

bldu ir atleidLiamas i5 jq savininko teises jr pareigas igyvendinandios instifucijos Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Vie5as konkursas Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

skelbiamas teises akfl1 nustatyta tvarka ir likus ne maZia:u kaip 6 mdnesiams iki Mokyklos

direktoriaus kadencij os pabaigos.

27. Mokyklos direktoriumi gali bflti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo, kuriam atliktas

vadovavimo Svietimo istaigai kompetencijq vertinimas arba jam prilygintas vertinimas Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, jeigu asmuo vienoje Svietimo istaigoje vadovo pareigas

ejo ne maZiaukaip 20 metq. Asmuo priimamas i Mokyklos direktoriaus pareigas Svietimo, mokslo

ir sporto ministro nustatyta tvarka, patikrinus jo gebejimus vykdyti pareigybes apra5yme nustatytas

funkcijas.

28. Pasibaigus Mokyklos direktoriaus penkeriq metq kadencijai, jis i5 pareigq atleidZiamas,

i5skynrs atvejus, kai jis laimi vie54 konkurs4 Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti ir skiriamas !

Mokyklos direktoriaus pareigas naujai kadencijai. Mokyklos direktorius, baiggs penkeriq metq

kadencij4, turi teisg dalyvauti tos padios Mokyklos vie5ame konkurse direktoriaus pareigoms eiti.

29. Jeigtrpasibaigus penkeriq metq kadencijai Mokyklos direktorius, kurio visos metg veiklos

ataskaitos buvo ivertintos gerai ir labai gerai, atsisako dalyvauti vieSame konkurse tos Mokyklos

direktoriaus pareigoms eiti arba jo nelaimi, esant galimybei, jam teises aktq nustatyta tvarka

siulomos kitos pareigos.
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30. Siuose Nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su Mokyklos direktoriaus priemimo ir

atleidimo vykdlrmu, sprendZiami teises aktq nustatyta tv atka.

31. Direktorius ya pavaldus Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai

institucijai bei atskaitingas Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir

merui.

32. Mokyklos direktoriaus kompetencij a:

32.1. nustato Mokyklos tikslus uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq ir metodiniq

grupiq pirmininkq veiklos sritis;

32.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos planq, Svietimo programtl

rengimui, juos tvinina, vadovauja jq vykdymui;

32.3. tnirtina Mokyklos struktnr4 ir pareigybiq sQrasq, nevirsydamas nustatyto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus ;

32.4. u?tlkl;rna bendradarbiavimu gristus santykius ;

32.5. analizuoja Svietimo istaigos veiklos ir valdyrno istekliq buklg ir atsako uZ Svietimo

istaigos veiklos rezultatus ;

32.6. piima mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

sutartis teises aktq nustatyt a tvatka;

32.7. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos lstatymais ir kitais teises aktais, mokytojq

tarybos pritarimu Mokyklos darbo tvarkos taisyklese nustato mokiniq teises, pareigas ir

atsakomybg, suderings su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos vidaus tvarkos taisykles;

32.g. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir

atleidLiaiS jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, sprendZia darbo pareigq paZeidimo klausimus;

32.9. rupinasi Mokyklos mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq

mokyojq ir kitq darbuotojq paie5k4; l

32. t O . leidLia i sakymu s, kontro liuoj a j q vykdymq;

32.11. sudaro komisijas, dalykines, metodines ir darbo grupes;

321z.Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyi, organizuoja Mokyklos

dokumentq saugojimQ ir valdym4 Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;

32.13. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti bei

viesai paskelbia savo metq veiklos ataskait4. Svietimo istaigos vadovq metq veiklos ataskaitos

reikalavimus nustato Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

32.14. Lietuvos Respublikos teises aktq ir siq Nuostatq nustatyta tvarka valdo, naudoja

Mokyklos frrtE, le5as ir jomis disponuoja, rupinasi intelektiniais, materialiais, finansiniais'

informaciniais i$tekliais, uZtikrina optimalq jq valdym4 ir naudojim4;
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32.15. rupinasi metodines veiklos organizavimu, profesiniu darbuotojq tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams - galimybg

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

nustatyta fvarka;

32.l6.inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

32.17 . bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais atstovais pagal fstatymq), pagalbq mokiniui,

mokytojui ir mokyklai teikiandiomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

32. 18 . atstovauj a Mokyklai kito s e institucij o s e ;

32.19. dal! savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Mokyklos

direktoriaus pavaduotoj ams ;

32.20. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas

funkcijas.

33. Mokyklos direktorius atsako uZ:

33.1. Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktq laikym4si Mokykloje;

33.2. demokratini Mokyklos valdymq, tinkam4 funkcrjq vykdym4, nustatl'tq Mokyklos tikshl

ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos rezultatus;

33.3. mokyojo etikos norrnrl laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq

informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4,

uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievarlos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

33.4. informacijos sketbim4 apie Mokyklos vykdomas Svietimo programas, jrl pasirinkimo

galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius Mokyklos

iSorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;

33.5. uL Mokyklos finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Mokyklos

leSq (iskaitant leSas, skirtas Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojim4 ir

disponavim4 juo;

33.6. uL savininko sprendimq igyvendinim4.

34. Mokyklos mokyojq metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodines grupes

rr metodine taryba.

35. \,{etodinQ grupg sudaro vieno ar keliq mokomqjq dalykq mokyojai. Metodinei grupei

r atlovauja direktoriaus isakymu patvirtinti iSrinkti metodiniq grupiq pirmininkai. Metodines grupes

r eikla koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal priskirtas kuruojamas veiklos sritis.

\letodines grupes susirinkimai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per du menesius. Susirinkimus

Saukia ir pries savaitq ra5tu apie juos informuoja grupiq pirmininkai. Susirinkimai teiseti, jei juose
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dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai grupes nariq. Nutarimai priimami atviru balsavimu,

susirinkime dalyvaujandiq Metodines grupes nariq paprasta balsq dauguma, balsams pasiskirsdius

po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.

36. Metodines grupes komPetencija:

36.1. planuoja ir aptaria ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus,

kontekst4);

36.2. planuoja ir aptaia mokiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo bldus, mokymo (-si) ir

ugdymo (-si) priemones ir patirti, kuri4 mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaiko ji mokiniq

individualioms reikmdms;

36.3. nagineja mokyojq prakting veikl4, pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas,

suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, kartu siekia mokiniq ir Mokyklos paZangos;

36.4. aptaria specialiqjq ugdymosi poreikiq mokiniq ugdymo ir mokymo metodq ypatumus,

itraukaus ugdymo galimybes, dalij asi gerqa patirtimi;

36.5. teikia sitlymus Mokyklos direktoriui aktualiais ugdyrno turinio ir ugdyrno proceso

organizavimo klausimais;

36.6. vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikl4, nustato mokytojq kvalifikacijos

kelimo prioritetus;

36.7. svarsto kitus su ugdymo turinio naujovemis ir veiklos organizavimu susijusius

klausimus;

36.8. teikia si[lymus metodinei tarybai de1 ugdymo turinio formavimo ir ugdymo

or ganizav imo gerinimo.

37. Mokyklos metodiniq grupiq pirmininkai ir meno vadovas sudaro metodinq tarybq, kuriai

vadovauja Mokyklos direktorius arba lgaliotas pavaduotojas ugdymui. Metodine taryba veikia pagal

jo patvirtint4 reglament4.

38. Mokyklos metodines tarybos veiklos forma - susirinkimai, kurie Saukiami ne rediau, kaip

kartq per menesi. Susirinkimai planuojami ir protokoluojami. Metodines tarybos protokolai

saugomi Mokyklos archyve. Susirinkimas yra teisdtas, jeigu jame dalyvauja ne maZiau kaip du

treddaliai visq metodines tarybos nariq.

39. Nutarimai priimami atviru balsavimu posedyje dalyvaujandiq nariq paprasta balsq

dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas. I susirinkimus gali btti

kviediami Mokyklos savivaldos institucijq naiai, kiti svarstomais klausimais kompetentingi

asmenys.

40. Metodines tarybos kompetencija:

40.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos tobulinimo

poreikius;
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40.2. inicijuoja pedagogikos inovacijq diegimq Mokykloje, metodiniq grupiq

bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4;

40.3. koordinuoja ilgalaikiq planq ir dalykg programq parengimE;

40.4. vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikl4, teikia metodinems grupems

siulymus del veiklos tobulinimo, Mokyklos direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo

organizavimo gerinimo;

40.5. atsiskaito rrt athktE darbq Mokyklos moklojq tarybai.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

41. Mokykloje veikiaiios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, mokytojq taryba.

42. Mokyklos taryba yra auk5diausia Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta i5 rnokiniq,

mokytojq, mokiniq tevq (kitq atstovq pagal istatym4) ir vietos bendruomenes atstovo. Mokyklos

tarybos posedZiuose kviestiniq nariq teisemis gali dalyvauti mokyklos direktorius ir (ar) kiti su

svarstomu klausimu susijg asmenys. Mokyklos taryba atsiskaito jq rinkusiems Mokyklos

bendruomenes nariams.

43. Mokyklos tarybos nariu gali bflti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti

mokyklos strateginiq tikslq ir igyvendinti M6kyklos misij4. Mokyklos tarybos nariu negali bflti

Mokyklos direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tamautojai.

44. Deiimties nariq Mokyklos taryba renkama vienai kadencijai, kurios trukme treji metai.

Asmuo mokyklos tarybos nariu gali bflti dvi kadencijas i5 eiles.

45. Mokyklos tarybos nuostatus wirtina Mokyklos taryba.

46. Likus ne maLiau kaip vienam menesiui iki Mokyklos tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami nauji Mokyklos tarybos rinkimai. Pasibaigus Mokyklos tarybos kadencijai, Mokyklos

tarybabaigra savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus naujai i5rinktai Mokyklos tarybai.

47. Mokyklos tarybq renka: mokytojq taryba - tris mokytojq atstovus, pradinio muzikinio

ugdymo (1-4 klasiq) mokiniq tevq susirinkimas - vienq tevq atstov4, pagrindinio muzikinio

ugdymo (5-8 klasiq) mokiniq ter,,q susirinkimas - du tevq (kiq atstor,q pagal istatym4) atstovus,

pagrindinio muzikinio ugdymo (5-8 klasiq) mokiniq susirinkimas - tris mokiniq atstovus. Vietos

bendruomen6s atstovq (socialini partneri) deleguoj a Mokyklos direktorius.

48. Mokyklos tarybos sudeti tvirtina Mokyklos direktorius.

49. Nutnlkus Mokyklos tarybos nario igaliojimams anksdiau, negu baigiasi kadenclia, naqq

Mokyklos tarybos narilikusiam kadencijos laikotarpiui renka grupe, skyrusi Mokyklos tarybos nari,

kurio igaliojimai nutruko. Mokyklos tarybos narys pareigas pradeda eiti tada, kai apie jo paskyrim4

paskelbia Mokyklos tarybos pirmininkas.
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50. Mokyklos tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq rengimo

taisykles tvarko Mokyklos tarybos sekretorius, renkamas Mokyklos tarybos pirmajame posedyje

atviru balsavimu bendru sutarimu.

51. Mokyklos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Mokyklos

tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja tte maLiaq kaip du treddaliai nariq. Nutarimai

priimami posedyje dalyvaujandiqjq nariq paprasta balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai,

Mokyklos tarybos pirmininko balsas yra lemiamas.

52. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas i5rinktas slaptu balsavimu pirmajame Mokyklos

tarybos posedyje. Mokyklos tarybos posedZius gali inicijuoti Mokyklos direktorius, kuris si[lo

Mokyklos tarybos nariams svarstytinus klausimus, koordinuoja Mokyklos tarybos sprendimq vie54

paskelbim4.

53. Mokyklos tarybos kompetencija:

53.1. kiekvienais metais vertina Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

53.2. teikia si[lymus del Mokyklos strateginiq tikshl, uZdaviniq it j,+ igyvendinimo

priemoniq;

53.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam Mokyklos veiklos planui, Mokyklos

vidaus darbo taisyklems, kitiems Mokyklos ,.it ta reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems

Mokyklos direktoriaus;

53.4. svarsto Mokyklos nuostatq projektq, teikia siulymus Mokyklos direktoriui del Mokyklos

nuostatq pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus strukhiros tobulinimo;

53.5. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus ir ugdymo plano pakeitimus;

53.6. i$klauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia Mokyklos direktoriui sifllyrnus

53.7. inicijuoja Seimq ir Mokyklos bendradarbiavim4;

53.8 aptaria si[lymus del papildomos veiklos ir renginiq organizavimo;

53.9. teikia direktoriui siulymus del Mokyklos materialinio aprupinimo, veiklos tobulinimo;

53.10. svarsto mokytojq metodines tarybos, mokytojq tarybos, Mokyklos bendruomenes nariq

iniciatyvas ir teikia sitlymus Mokyklos direktoriui;

53.11. teikia sifllymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sQlygq

sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

53.12. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

53.13. teikia sillymus ir deleguoja ter,q atstorus i Mokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui

specialistq (i5skynrs psichologus) atestacij os komisij E;



t2

53.14. svarsto ir priima nutarimus kitais ugdymo turinio ir ugdymo proceso organizavrmo

klausimais.

54. Mokytojq taryba nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija moklojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq sudaro Mokyklos direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokyojai, bibliotekininkas, kiti

tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

55. Mokytojrl tarybai vadovauja Mokyklos direktorius, Mokyojq tarybos sekretoriq renka

Mokytojq tarybos nariai.

56. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami tris kartus per mokslo metus: prasidedant mokslo

metams, pirmo pusmedio pabaigoje ir baigiantis mokslo metams. Prireikus gali blti su5auktas

neeilinis mokytojq tarybos posedis. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne

maLiaukaip 213 mokytojq tarybos nariq.

57. Mokytojq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq paprasta balsrl

dauguma, balsams pasiskirsdius po lygiai, pirmininko balsas yra lemiamas.

58. I mokytojq tarybos posedZius gali blti kviediami Mokyklos tarybos atstovai, Vilniaus

miesto savivaldybes administracijos Bendrojo ugdymo skyriaus specialistai, kifll suinteresuotq

instirucijq atstovai.

59. Mokytojq taryboje svarstomus klausimus rengia Mokyklos direktorius, direktoriaus

pavaduotojai, metodiniq grupiq pirmininkai ir kiti Mokyklos bendruomends nariai, pasitelkq

mokytojus bei kitus Mokykloje dirbandius specialistus.

60. Mokytojq tarybos kompetencija:

60.1. aptaia praktinius Svietimo igyvendinimo klausimus, svarsto mokiniq ugdymo

rezultatus, pedagogines veiklos tobulinimo bfldus;

60.2. svarsto veikos programQ, aptatiaugdymo planus;

60.3. svarsto ugdymo programq igyvendinimo klausimus;

60.4. aptana mokiniq sveikatos, saugos darbe, mokymosi klausimus;

60.5. deleguoja atstovus i Mokyklos taryb4, Mokyklos mokytojq ir pagalbos mokiniui

specialistq (i5skynrs psichologus) atestacij os komisij 4;

60.6. svarsto ir priima nutarimus kitais aktualiais ugdymo turinio ir ugdymo proceso

organizavimo klausimais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

61. Mokyklos darbuotojai priimami idarbq ir atleidZiami i5 darbo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.
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62. Mokyklos darbuotojq darbo uZmokestis skaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro lsakymais ir kitais teises aktais.

63. Mokyklos direktorius, pavaduotojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti

darbuotojai kvalifikacijE tobulina Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

64. Mokyklos mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojami Lietuvos Respublikos

istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir

sporto ministro nustatyta tvarka.

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

VEIKLOS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZI TRA

65. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybds turt4, ji naudoja ir

juo disponuoja Lietuvos Respublikos istatyrnq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir

kitq teises aktq nustatyta tvarka.

66. Mokyklos le5os:

66.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

66.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

66.3. fondq, organizacUU, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitais teisetais btdais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties 1e5os pagal pavedimus;

66.4. kitos teisetu budu igytos leSos.

67. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

68. Mokyklos buhaltering apskait4 ir finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto

savivaldybes biudZetine lstaiga,,BiudZetiniq istaigq buhalterine apskaita".

69. Mokyklos veiklos prieZitr4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

70. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

lgaliotos institucijos ir Savininkas. Mokyklos valstybini audit4 atlieka Lietuvos Respublikos

valstybes kontrole. Mokyklos veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes

kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Mokyklos vidaus auditas atliekamas

vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito istatymu ir kitais vidaus

auditE reglamentuoj andiais teises aktais.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

71. Informacr.la visuomenei apie Mokyklos veikl4 teikiama Mokyklos interneto svetaineje,

prireikus terses aktu nustaty.ta tvarka Mokyklos savininko intemeto svetaineje.

72. PraneSimai. kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais Nuostatais reikia

paskelbti vie5ai. skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

asmenu r ieSi praneSimai.'.

73. \lok1'klos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirlina Mokyklos savininko teises ir

pareigas ien endinanti institucija.

7J. \{ok,vklos nuostatq pildymo ar keitimo iniciatyvos teisg turi Mokyklos savininko teises ir

pareigas igy,r'endinanti institucija, Mokyklos direktorius ir Mokyklos taryba.

75. N{okyklos reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, Mokyklos strukturos pertvarka

r'1'kdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

Nam "4,e&'P-*4
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