IREGISTRUOTA
,uRr-Dr

N

,;"1!--

xd"s /'

ru

AsM EN U REG-TSTRE

@i=4?
v&1,

PATVIRTINTA
Elektrenq savivaldybes tarybos
2021m. rugpejo 29 d.
sprendimu Nr. VI.TS-203

ELEKTRENU MENO MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrenq meno mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Elektrdnq meno
mokyklos (toliau - Mokykla) teising formq, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas
igyvendinandi4 institucij4, buveing, Mokyklos grupg, tip4, pagrinding paskirti ir kitas paskirtis,
mokymo kalb4, veiklos teisini pagrind4, sriti, r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, rnokymosi
pasiekimus iteisinandiq dokumentq i5davimE, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir
valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, le5as, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.
2. Mokyklos oficialus pavadinimas - Elektrdnq meno mokykla. Trumpasis pavadinimas Elektrenq meno mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenrl registre, kodas 190681211.
3. Mokyklos isteigimo 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 igyvendinanti institucija Elektrenq savivaldybes taryba, kuri :
6. 1. tvirtina Nuostatus;
6.2. prirma sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
6.3. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
6.4. prirma sprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
6.5. skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
6.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir
Nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
7. Mokyklos buveine - Rungos g. 5,LT-26110 Elektrenai.
8. Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo mokykla.
9. Mokyklos tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqji Svietim4 papildandio
ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo
mokykla.
1 1. Kitos paskirtys:
11.1. formalqji Svietim4 papildandio dailes ugdymo mokykla;
11.2. formalqii Svietimq papildandio choreografinio ugdymo mokykla;
11.3. neformaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla;
11.4. neformaliojo vaikq Svietimo grupes dailes ugdymo mokykla;
1 1.5. neformaliojo vaikq Svietimo grupes choreografinio ugdymo mokykla;
11.6. neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes muzikinio ugdymo mokykla;
1 1.7. neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes dailes ugdymo mokykla.
12. Mokymo kalba - lietuviq.
13. Mokykloje vykdomos Sios programos:
13.1. formalqji Svietim4papildandio ugdymo: pradinio (muzikinio, dailes, Sokio) irpagrindinio
(muzikinio, dail6s, Sokio);
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13.2. neformaliojo vaikq Svietimo: ankstyvojo (muzikinio, dailds, Sokio) ugdymo, tgstinio
muzikinio ugdymo, megejq muzikinio ugdymo, megejq dailes ugdymo, saviraiSkos dailes ugdymo,
kryptingo muzikinio ugdymo meno kolektyvuose;
13.3. neformaliojo suaugusiqjq Svietimo: muzikinio ugdymo, dailes ugdymo.
14. Mokykla iSduoda mokymosi pasiekimus iteisinandius dokumentus:
14.1 . mokiniui, baigusiam pradinio ir pagrindinio (muzikinio, dailes, Sokio) formalqii Svietim4
papildandio ugdymo program4 (bazinis kursas), i5duodamas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
ir sporto ministro patvirtintas neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas;
14.2. mokiniui, baigusiam neformaliojo vaikq Svietimo: ankstyvojo (muzikinio, dai16s, Sokio),
megejq muzikinio bei megejq dailes ugdymo, tgstinio muzikinio ugdymo, kryptingo muzikinio
ugdymo meno kolektyvuose, savirai5kos dailes ugdymo, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo
(muzikinio ugdymo, dailes ugdymo) program?, i5duodamas Mokyklos baigimo paZymejimas;
14.3. mokiniui, iSvykstandiam i kita mokykl4 nebaigus programos, i5duodama paLyma apre
programos dalies ivykdymq;
14.4. mokiniui iSstojus i5 Mokyklos, paZyma apie mokymosi pasiekimus ar programos dalies
ivykdym4 i5duodama mokiniui papra5ius.
15. Mokyklayra viesas juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Elektrenq savivaldybes herbu ir
savo pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose,
atributik4. Mokykla savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro
isakymais, Elektrenq savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus isakymais, kitais
teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
IR
RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,
MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS
MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIV DOKUMENTU ISDAVIMAS
16. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.
17. Mokyklos pagrindine Svietimo veiklos ruSis - kulturinis Svietimas, kodas 85.52.
18. Kitos Svietimo veiklos rfiSys:
18.1. kitas mokymas, kodas 85.5;
18.2. Svietimui btdingq 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[rybind, menine ir pramogq 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.

pagal ilgalaikes programas sistemi5kai plesti mokiniq
muzikines, dailes, Sokio Zinias, stiprinti gebejimus ir igiidZius, pletojant jq kflrybines galias, suteikti
papildomas dalykines kompetencijas, tenkinti mokiniq (vaikq ir suaugusiqjq) meno paLinimo,
ugdymosi ir saviraiSkos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomends nariais.
21. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
21.1. uLtil<rinti ugdymo kokybg, sveik4 ir saugi4 ugdymo (si) aplink4, sukurti palankq
psichologiniklimat4 ir ugdymo (si) edukacing erdvg;
2l.2.tenkinti mokiniqpaLinimo,ugdymosi ir savirai5kos poreikius, atsiZvelgiant i individualius
fizinius, psichologinius, sociokulturinius ypatumus;
21.3. ugdymo proces4 orientuoti i Lietuvos ir pasaulio kult[ros vertybes;
21.4. pletoti mening Svieteji5k4 veikl4 ir meninq labdarq;
21.5. sudaryti s4lygas vykdyti smurto prevencijos igyvendinimo priemones.
22.Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:
22.1. forunuoja ir igyvendina ugdymo turini, vadovaudamasi Rekomendacijomis del formalqii
Svietim4 papildandio ugdymo programrl rengimo ir igyvendinimo, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 27 d. isakymu Nr. V-48;

20. Mokyklos veiklos tikslas

-

3

22.2. rengia formalqji Svietim4 papildandias ugdymo programas ir neformaliojo vaikq Svietimo
programas;
22.3. atsi?velgdama ivietos ir Mokyklos bendruomenes reikmes, taip pat mokiniq poreikius ir
interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini ;
22.4.pritaiko ugdymo turini ivairiq gebejimq, poreikiq, sveikatos b[kles vaikams, jaunuoliams,
suaugusiems;
22.5. vykdo pradinio (muzikinio, dai16s, Sokio) formalqji Svietimq papildandio ugdymo,
pagrindinio (muzikinio, dailes, Sokio) formalqji Svietim4 papildandio ugdymo, neformaliojo vaikq
Svietimo: ankstyvojo (muzikinio, dailes, Sokio) ugdymo, tgstinio muzikinio ugdymo, megejq
muzikinio bei megejq dailes ugdymo, saviraiSkos dailes ugdymo, kryptingo muzikinio ugdymo meno
kolektyvuose, neformaliojo suaugusiqjq Svietimo muzikinio bei dailes ugdymo programas,
mokymosi sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;
22.6. vykdo motyvuojanti ir pletojanti mokinio individualybg ugdymo pasiekimq patikrinim4
(koncertai, parodos, perZifros, iskaitos, egzaminai ir kt.) pagal Mokyklos nustatyt4 tvark4 ir kriterijus;
22.7. skatina gabius mokinius pasirinkti muziko, dailininko, kult[ros pedagogo profesijq;
22.8. kuria kulttring aplink4, inicijuoja koncertines programas, projektus, organizuoja
renginius;
22.9. propaguoja tautos kult[r4, muzikq, dailes men4, paprodius;
22.t0. kuria Mokyklq, kaip vietos bendruomenes kulturos Zidini;
22.11. organizuoja mokiniq laisvalaiki, uZimtum4, koncerting veiklq, prevencinf darb4, kad
b[tq uZkirstas kelias vaikq ir jaunimo nusikalstamumui, kvaiSalq bei narkotikq naudojimui, Zalingq
iprodiq formavimuisi;
22.12. bendradarbiauja su respublikos, uZsienio muzikos bei meno mokyklomis, kaupia
meninio ugdymo metoding patirtiir j4 skleidZia;
22.13. tevq (globejq, r[pintojq) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas
(stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatytatvarka;
22.14. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti profesing kompetencij4, dalytis gerqapatirtimi;
22.15. atlieka Mokyklos veiklos koky'bes isivertinim4;
22.16. uZtikrina higienos normq, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi
ir darbo aplink4;
22.17. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialingbazg;
22.18. vieSai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq nustatytatvarka;
22.19. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktrl numatytas funkcijas.
23. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS
24. Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,
turi teisg:
24.1. parinkti mokymo (si) metodus, formas ir veiklos btdus;
ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 programq
24.2. kurti naujus ugdymo

ir

igyvendinimq;
24.3.bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus teises aktq nustatyta
tvarka;
24.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
24.6. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti ivairiuose projektuose, renginiuose, parodose, pleneruose,
organizuoti koncerting veikl4;
24.7. skatinti mokinius dalyvauti Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose,
olimpiadose ir kituose renginiuose, padeti jiems pasirengti;
24.8. gauli parirmq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
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24.9. teikfi atlygintinas paslaugas ir gautas le5as naudoti teises aktq nustatytatvarka;
24.10. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teises aktq suteiktomis teisemis.
25. Mokyklos pareigos:
25.1. uZtikrinti geros kokybes Svietim4, kokybi5k4 ugdymo programq ir planq igyvendinim4;
25.2. uLtibinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurlo, prievaftos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4;
25.3. suteikti vaikui reikiam4 pagalbq pastebejus smufi4, patydias, prrevartq, seksualini ar
kitokio pobUdZio i5naudojimq, apietai informuoti Mokyklos direktoriq, Vaiko teisiq apsaugos skyrirl;
25.4. uilfihinti Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporlo ministro patvirtintq smurto
prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijq vykdym4;

25.5. rtpintis mokytojq
tobulinimu;

ir kitq ugdymo procese dalyvaujandiq

asmenq kvalifikacijos

25.6. viesai skelbti informacij4 apie Mokyklos veikl4;
25.7. uilikrinti mokymo sutardiq sudarym4 ir sutartq isipareigojimq r,ykdym4;
25 .8 . uZtikrinti atvirum4 vieto s bendruomenei ;
25.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises
aktuose.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
2

6. Mokyklo s veikla organizuoj am a p agal direktoriaus patvirtint4

:

ir

26.I. Mokyklos strategini planq, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba Elektrenq
savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
26.2. metrniveiklos plan1, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;
26.3. Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos tarybair Elektrenq savivaldybes
vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
27. Mokyklai vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ym4 tvirtina ir kuri vie5o konkurso
btrdu i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidZia, vie54 konkursq Mokyklos direktoriaus
pareigoms eiti organizuoja, kitas funkcijas, susijusias su Mokyklos direktoriaus darbo santykiais,
Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka igyvendina Elektrenq
savivaldybes meras.
28. Direktorius:
28.1. vadovauja rengiant Mokyklos strategini planq, metinius veiklos planus, Svietimo
programas, igyvendinant rekomendacijas del smurto prevencijos priemoniq Mokykloje, juos tvirtina,
vadovauj a juos vykdant;
28.2. organintoja ir koordinuoja Mokyklos veiklq pavestoms funkcijoms atlikti, tikslams ir
uZdaviniams igyvendinti;
28.3. stebi, analizuoja, vertina Mokyklos veiklos ir valdymo i5tekliq b[k19, ugdymo rezultatus,
inicijuoj a Mokyklos veiklos kokybes isivertinim4;
28.4. suderings Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, tvirtina Mokyklos pareigybiq
s4ra5q, nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir savivaldybes biudZete
Mokyklai patvirtintq le5q darbo uZmokesdiui;
28.5. nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina Mokyklos
strukt[r4;
28.6. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese
dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos,
taiko drausming atsakomybg;
28.7 . priima mokinius Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis
teises aktq nustatyta tvarka ir rlpinasi sutardiq s?lygq vykdymu;
28.8. tvirtina Mokyklos darbo apmokejimo sistem4, darbo tvarkos taisykles, prie5 tai ir,ykdgs
informavimo ir konsultavimo procedtras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;
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28.9. r[pinasi mokiniq ugdymo, mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organrzuoja
trukstamq mokytoj g paie5k4;
28.10. rupinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kurimu, puoseleja demokratinius,
bendradarbiavimu gristus Mokyklos bendruomenes santykius;
2S.IL nustato mokyklos bendruomenes elgesio ir etikos nornas ir uZtikrina, kad jq b[tq
laikomasi;
28 . 12. leidLia i sakymus, kontroliuoj a j q vykdym4;
28.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo grupes;
28.14. veikia Mokyklos vardu be igaliojimo, sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos
funkcijoms atlikti, atidaro ir uldaro sEskaitas bankuose;
28.15. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
28.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, leSas ir jais disponuoja,
rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq optimalq
valdym4 ir naudojim4;
28.17. rDpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg
atestuotis ir organizuoja jU atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;
28.1 8. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
28.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais / rupintojais), pagalb4 mokytojui ir
Mokyklai teikiandiomis istaigomis, savivaldybes administracijos strukt[riniais padaliniais,
valstybine vaiko teisiq apsaugos institucija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi,

atvejo vadybininkais, teritorine policijos istaiga, socialiniq paslaugq ir sveikatos prieZi[ros
fstaigomis, savivaldybes administracijos Vaiko gerovds komisija ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
28.20 . atstovauj a Mokyklai kito se institucij o se ;
28.21. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir Mokyklos tarybai svarstyti ir vieSai
paskelbia savo metq veiklos ataskaitq, kurios strukttr4 ir reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir sporlo ministras;
28.22. kartu su Mokyklos taryba sprendZia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos
kurimo klausimus;
28.23. uZ mokinio elgesio normq paZeidtmq gali skirti mokiniui drausmines auklejamojo
poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq fstatyme;
28.24. imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba mokiniui, mokytojui, kitam Mokyklos
darbuotojui, kuris nukentejo nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio pobfidZio
iSnaudojimo;
28.25. teises aktq nustatyta tvarka teikia ataskaitas, dokumentus Elektrenq savivaldybes ir
kitoms institucijoms, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes
fstatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos yra teisingi;
28.26. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su Mokyklos 1e5q (iskaitant ld5as, skirtas
Mokyklos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turlo naudojimu ir disponavimu, uZtikrina veiksming4
Mokyklos vidaus kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
28.27. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
29. Mokyklos direktorius atsako uZ:
29.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Elektrenq savivaldybes tarybos
sprendimq, mero potvarkiq, savivaldybes vykdomosios institucijos isakymq laikym4si ir tinkam4 jq
igyvendinim4 Mokykloj e;

29.2. ti*am4 funkcijq atlikimq, nustatytq Mokyklos tikslo

ir

uZdaviniq igyvendinim4,

Mokyklos veiklos rezultatus, Mokyklos finansing veikl4;
29.3. informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo vaikrl Svietimo ir formalqji Svietim4
papildandio ugdymo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas,
mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius Mokyklos iSorinio vertinimo rezultatus, Mokyklos
bendruomenes tradicijas ir pasiekimus vieiE skelbim4;
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29.4. demokratin! Mokyklos valdym4, bendradarbiavimu grlstus santykius, mokytojo etikos
nofinq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir
nepedagoginio personalo profesin!tobulejim4, sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto,
prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
29.5. saugq, darbe, gaisring saugq, turto ir aplinkos apsaugQ, vidaus tvark4 nustatandiuose
dokumentuose nustatytq reikalavimq vykdymq.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
30. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos ir finansavimo
klausimus ir pagal kompetencijq, apibreLtE Nuostatuose, priima sprendimus, daro itak4 direktoriaus
priimamiems sprendimams, atlieka visuomening Mokyklos valdymo prieZilr4.
31. Mokyklos taryba (toliau

-

Taryba)

-

auk5diausioji Mokyklos savivaldos institucija, sudaryta

i5 mokytojq, mokiniq tevq (globejq), mokiniq ir vietos bendruomenes atstovq. UZ savo veikl4 Taryba

atsiskaito j4 rinkusiems Mokyklos bendruomends nariams.
32. Tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Mokyklos
strateginiq tikslq ir igyvendinti Mokyklos misij4. Tarybos nariu negali bflti tos padios Mokyklos
direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.
33. Taryba sudaroma 2 metams i5 10 nariq, kurie Tarybos nariais gali b[ti ne ilgiau kaip dvi
kadencijas: 3 tevq (globejq, rlpintojq), 3 mokytojq, 3 mokiniq, 1 vietos bendruomends atstovo:
33.1. tevai (globejai, r[pintojai) iTaryb4 renkami dviem etapais: pirmajame etape tevq

(globejq, rupintojq) atstovai renkami atskirq specialybiq klases tevq (globejq, rflpintojq)
susirinkimuose. Kandidatus i Tarybq si[lo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisi[lo patys.

Antrame etape balsavimas vykdomas naudojant elektroninio dienyno funkcij4 ,,Apklausos". Trys
daugiausia balsq surinkg tevq (globejq, rupintojq) atstovai tampa Tarybos nariais;
33.2, mokytojq atstovai i Taryb4 renkami Mokytojq susirinkime. Kandidatus i Taryb4 pasiDlo
susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisillo patys;
33.3. mokinirl (ne jaunesni kaip 13 metq amZiaus) atstovai i Taryb4 renkami mokiniq
susirinkime. Kandidatus i Taryb4 siDlo susirinkimo dalyviai arba kandidatai pasisiulo patys;
33.4. vietos bendruomenes atstov4 (seniUnaiti, bendruomeninds organizacijos tarybos deleguot4
atstov4 ar kit4 vietos bendruomends atstovq, susiet4 bendrais gyvenimo atitinkamoje vietos
bendruomenej e poreikiais ir interesais) deleguoj a senitnaidiq sueiga.
34. Naujas Tarybos narys paskiriamas nutrlkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko:
34.1. jeigu jis del svarbiq prieZasdiq (mokiniui i5vykus mokytis i kit4 mokykl4 arba jq baigus,
darbuotojui nutraukus darbo sutarti, parei5kus nor4 atsistatydinti, del ligos ir kt.) negali eiti savo
pareigq;
34.2. jeigube pateisinamos prieZasties nedalyvauja trijuose i5 eiles Tarybos posedZiuose.
35. Nutrukus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, Tarybos narys paskiriamas (per 1 men.)
vadovauj antis Siq Nuostatt4 32-33 punktais.
36. Be Tarybos nariq, iposedi gali blti kviediami Mokyklos administracijos atstovai, kiti su
mokymo procesu susijg asmenys, socialiniq partneriq atstovai, remejai, bendruomenes nariai,
nesantys Tarybos nariais.
37. Tarybai vadovauja pirmininkas, kuris i5renkamas atviru balsavimu pirmajame naujai
i5rinktos Mokyklos Tarybos posedyje, kaiulji balsuoja ne maLiaukaip 213 posedyje dalyvaujandiq
Tarybos nariq, ne ilgiau kaip dvejiems metams ir ne daugiau kaip dvi kadencijas.
38. Naujai i5rinkt4 Mokyklos tarybq i pirmqii posedi kviedia mokyklos direktorius. Tarybos
posedZiai organizuojami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne
maLiau kaip du treddaliai nariq.
39. Sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po
lygiai, nutarim4 lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja
teises aktams.

n

40. Tarybos posedZiai yra protokoluojami, su priimtais sprendimais supaZindinama Mokyklos
bendruomend.
41. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.
42. Mokyklos tarybos funkcijos:
42.1. teikia si[lymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
42.2. svarsto ir pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Nuostatams,

darbo tvarkos taisyklems bei

jq

pakeitimams, ugdymo planui, kitiems Mokyklos veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
42.3. teikia si[lymus del Mokyklos veiklos tobulinimo, Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Mokyklos struktflros tobulinimo;
42.4, aptaria mokiniq Ziniq ir gebejimq vertinimo sistem4, papildomos veiklos ir renginiq
or ganizav imo kl au s i mus ;
42.5. atlieka visuomening valdymo prieZitr4, svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
42.6. kiekvienais metais vefiina Mokyklos direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos Elektrenq savivaldybes merui; Mokyklos direktoriaus metq ataskait4
ivertinusi nepatenkinamai, kreipiasi i Elektrenq savivaldybes merq ir pra5o jo ivertinti direktoriaus
darb4;
42.7.teikia sillymus Elektrenq savivaldybes tarybai ar jos igaliotai institucijai del Mokyklos
materialinio aprDpinimo, veiklos tobulinimo ;
42.8. pasirenka Mokyklos veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes isivertinimo atlikimo
metodik4, analizuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
42.9. teikia siDlymus saugios, atitinkandios higienos reikalavimus ugdymo, ugdymosi ir darbo
aplinkos kurimo klausimais, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;
42.10. deleguoja atstovus imokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;
42.11. svarsto kitq Mokyklos savivaldos institucijq ar Mokyklos bendruomenes nariq
iniciatyvas ir teikia sifllymus Mokyklos direktoriui;
42.12. inicij uoj a Mokyklos bendruomenes ir visuomenes bendradarbiavimq;
42.13 . svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
42.14. atlieka kitas, istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas;
43. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams
ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti.
44. Mokytojq taryba sudaroma dvejq metq kadencijai, jq sudaro 9 nariai 6 muzikos dalykq
mokytojai, i5rinkti mokomqjq dalykq mokytojq grupdse, 1 dailes, 1 Sokio dalykq mokytojai, 1
koncertmeisteris.
45. Mokytojq tarybos narys gali buti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms i5 eiles.
46. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas (pasirinkto balsavimo bUdu) mokytojq
tarybos posedyj e 2 mett4 laikotarpiui.
47. Naujas mokytojq tarybos narys paskiriamas, nutrlkus mokytojq tarybos nario igaliojimams
pirma laiko:
47.1. jeigujis del svarbiq prieZasdiq (darbuotojui nutraukus darbo sutarti, parei5kus nor4
atsistatydinti, del ligos ir kt.) negali eiti savo pareigr4;
47.2. jeigu be pateisinamos prieZasties nedalyvauja trijuose i5 eiles mokytojq tarybos
posedZiuose.
48. Nutrukus mokytojq tarybos nario igaliojimams pirma laiko, mokytojq tarybos narys
paskiriamas (per 1 men.) vadovaujantis 5iq Nuostatr4 44 ir 45 punktais.
49. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip kartq per pusmeti. Posedis teisetas, jei
jame dalyvauja ne maLiaukaip 213 mokytojq tarybos nariq, sprendimai priimami dalyvaujandiq balsq
dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4lemia mokytojq tarybos pirmininko balsas.
50. Mokytojq tarybos sekretoriq renka mokytojq tarybos nariu2 mett4laikotarpiui. Protokolai
saugomi teises aktq nustatyta tvarka.
51. I Mokytojq tarybos posedZius gali bDti kviediami Mokyklos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, kitq Mokyklos savivaldos institucijq atstovai, Elektrenq savivaldybes
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administracijos, Tarybos atstovai, Mokyklos bendruomenes nariai, kiti tiesiogiai su ugdymo procesu
susijg asmenys.
52. Mokytojq tarybos funkcijos:
52.1. aptaria Svietimo politikos igyvendinimo Mokykloje klausimus, numato Mokyklos veiklos
perspektyv4, kryptis, veiklos tobulinimo bfldus Mokykloje,aptariapraktinius Svietimo igyvendinimo
klausimus;
52.2. aptaria Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, kuriuose mokytojq tarybai
suteikiamos teises priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti, teikti pasiulymus;
52.3. svarsto ir analizuoja Mokyklos strategini ir metinius veiklos planus;
52.4. derina ugdymo turini ir metodus prie Mokyklos keliamq uZdaviniq ir bendruomends
poreikiq, svarsto ugdymo (-si) turinio derinim4 tarpusavyje;
52.5. svarsto programq igyvendinim4, ugdymo rezultatus;
52.6. svarsto ugdymo organizavimo mokiniq atostogq metu klausimus;
52.7. skatina naujoviq paie5k4 ir patirties sklaid4;
52.8. deleguoja atstovus i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4 ir
Mokyklos tarybq, kitas komisijas ar darbo grupes;
52.9. sprendZia kitus teises aktq nustatytus ir Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
53. Darbuotojai i darbq Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka.
54. Mokyklos darbuotojams uZ darb1 mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes
ir savivaldybiq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio uZdarbqistatymu, kitq
teises aktq nustatyta tvarka.
55. Mokyklos mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacrj4 tobulina
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
56. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veiklos vertinimas vykdomas Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

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

57. Mokykla valdo patikejimo teise perduot4 Elektrenq savivaldybes turt4, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.
58. Mokyklos le5os:
58.1. Elektrenq savivaldybes biudZeto ldSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
58.2. pajamos uZ teikiamas atlygintinas paslaugas;
58.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais
perduotos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
58.4. kitos teisetu bfldu igytos 1e5os.
59. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
60. Mokykla yra paramos gaveja.
61. Mokykla buhaltering apskaitq organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises aktq
nustatyta tvarka.
62. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
63. Mokyklos veiklos prieLiirqvykdo Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus
pasitelkdama i5orinius vertintojus. Svietimo
mokslo ministro nustatyta tvarka Elektrenq
savivaldybes taryba vykdo Mokyklos veiklos kokybes gerinimo prieliur1, atsiZvelgdama i Mokyklos
direktoriaus metq veiklos ataskaitos vertinimo rezultatus.

ir
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
64. PraneSimai, kurie, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teises aktais, turi btti
paskelbti vie5ai, skelbiami Mokyklos interneto svetainej e.
65. Informacija visuomenei apie Mokyklos veikl4 teikiama Mokyklos direktoriaus nustatyta
tvarka Mokyklos interneto svetaineje, vietineje spaudoje ir kituose informacijos Saltiniuose.
66. Nuostatai keidiami ar papildomi Elektrenq savivaldybes tarybos, Elektrenq savivaldybes
administracij os, Mokyklos direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
67. Nuostatai, jq pakeitimai ir papildymai derinami su Taryba.
68. Nuostatus tvirtina Elektrenq savivaldybes taryba.
69. Mokykla registruojama teises aktq nustatytatvarka.
70. Mokykla reorganizuojama,likviduojama ar pefivarkoma teises aktq nustatyta tvarka.

SUDERINTA
Elektrenq meno mokyklos tarybos
2021m. rugpjtdio 31 d. protokolas Nr.V2-4
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