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Śr,ł.ulry,,DAGILELIo" DAINAVIMo MoKYKLos NUoSTATAI

I SKYRIUS
BEI\DROSIOS I\UOSTATOS

1. Śiauliq ,,Dagilelio.. dainavimo mokyklos nuostatai (toliau _ Nuostatai) reglamentuoja
Śiauliq,,Dagilelio..dainavimo mokyklos (toliau_mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką,
savininko teises ir pareigas igyvendinanóią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos 8ruP9,
tipą, pagrindinę paskirti, mokymo kalbą, veiklos teisin! pagrindą, sritis, rtiśis, tikslą, uŹdavinius,
funkcijas' vykdomas śvietimo programas' mokyklos teisęs ir pareigas, veiklos organizavimą ir
valdymą, savivaldą, darbuotojq priemimą i darbą, jq darbo apmokejimo tvarką ir atestaciją, leśr1
śaltinius, jq naudojimo tvarką ir finansines veiklos kontrolę, mokyklos veiklos ptieźlirą,
reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas _ Śiauliq ,,Dagilelio.. dainavimo mokykla, trumpasis
pavadinimas - ,,Dagilelioo' dainavimo mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre,
kodas 195221067.

3. Mokykla isteigta 1999 m. rugsejo 1 d.
4. MoĘklos teisine forma _ biudżetine istaiga.
5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.
6. Mokyklos savininkas _ Śiauliq miesto savivaldybe, kodas |II|094f9, adresas: Vasario l6-

osios g. 6f,LT-76f95 Śiauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija _ Śiauliq miesto

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
8. Savivaldybes taryba sprendżia Lietuvos Respublikos biudżetiniq istaigq istatyme' kituose

istatymuose ir śiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
9. Mokyklos buveine: Vlauto g. l 13, LT-77I6I Śiauliai.
10. Mokyklos glupe - neformaliojo vaikq śvietimo mokykla ir formalqj! śvietimą papildanćio

ugdymo mokykla.
1l. Mokyklos tipas _ neformaliojo vaikq śvietimo mokykla ir formalqji śvietimą papildanćio

ugdymo mokykla.
12. Mokyklos pagrindine paskirtis _ formalqii śvietimą papildanćio muzikinio ugdymo

mokykla, kodas 31614209.
13. Mokymo kalba- lietuviq.
14. Mokykla vykdo neformaliojo vaikq śvietimo'muzikinio ugdymo krypties programas'

kuriq sąraśą tvirtina Śiauliq miesto savivaldybes vykdomoji institucija (toliau _ Savivaldybes
vykdomoji institucija) ar jos igaliotas asmuo.

15. Mokykla iśduoda neformaliojo vaikq śvietimo paĘmÓjimą,
16. Mokykla yra vieśasis juridinis asmuo' turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas

Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą gtindżia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, śvietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
MoKYKLos vEIKLos sRITIs IR RUŚYS, TIKSLAS,

UżDAVINIAI, FUNKCIJoS

l7. Mokvklos veiklos sritis _ śvietimas.
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l8. Mokyklos śvietimo veiklos riiśys:
l8.1. pagrindine veiklos riiśis - kultiirinis śvietimas, kodas 85.52:'
18.2. kitos śvietimo veiklos r0śys:
I8.2.|. kitas, niekur kitur nepriskińas, śvietimas, kodas 85.59;
|8.f .2. śvietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne śvietimo veiklos r[śys:
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 _ sistemiśkai plesti mokiniq źinias, stiprinti gebejimus ir

igldŹius muzikos srityje, tenkinti mokiniq pażinimo, lavinimosi ir saviraiśkos poreikius, padeti jiems
tapti aktyviais visuomenes nariais.

21. Mokyklos veiklos użdaviniai:
2l.l. ugdyti mokinio individualybę, padeti atskleisti kurybines galias;
2|.2.tęnkinti mokiniq poreikimuzikuoti, iśreikśti save' sudaryti galimybę idomiai, turiningai

leisti laisvalaiki;
21.3. ugdyti savo kraśto pilieti, tautos kultiiros, paproćiq ir tradicijq puoseletoją bei tęseją;
21.4. skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos mokymuisi aukśtosiose muzikos

mokymo istaigose;
21.5. pletoti muzikinę śviećiamąją veiklą;
21.6. teikti metodinę paga|bą ir konsultuoti bendrojo ugdymo mokyklq muzikos mokytojus,

ikimokyklinio ugdymo mokyklq pedagogus;
2I.7. Użtiu'rinti sveiką, saugią, użkertanćią kelią smurto, prievartos apraiśkoms ir żalingiems

iproćiams aplinką.
ff .Yykdydama jai pavestus użdavinius, mokykla:
22.|. rcngia neformaliojo vaikq śvietimo programas pagal śvietimo ir mokslo ministro

nustat5rtus bendruosius reikalavimus;
f2.2. formuoja ir igyvendina ugdymo turini, atsiŹvelgdama i ugdytiniq saviraiśkos poreikius

ir interesus, tevq pageidavimus, mokyklos ugdytiniq użimtumo organizavimo kryptis ir Śiauliq
miesto vaikr1 użimtumo poreikius;

22.3. sudaro sąlygas taikyti igytas Źinias, mokejimus, igudżius istaigose, miesto, śalies ir
tarptautiniuose renginiuose;

22.4. vykdo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinimą pusmećio atsiskaitymq metu,
keliamuosius ir baigiamuosius egzaminus;

f2.5. teikia informacinę ir metodinę paga|bą, bendradarbiauja su śvietimo ir kitomis
institucijomis;

22.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;
22.7. kuria ugdymo furinio reikalavimams igyvendinti reikiamą materialinę bazę

vadovaudamasi śvietimo ir mokslo ministro patvirtintais teises aktais;
22.8. uźtibina higienos norTnas' teises aktq reikalavimus atitinkanćią sveiką, saugią ugdymosi

ir darbo aplinką;
f2,9. vięśai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą;
2f .10. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustat5rtas funkcijas.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

23. Mokykla, igyvendindama jai pavestą tikslą ir użdavinius' atlikdama jai priskirtas
funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus, uŹtikrinanćius kokybiśką
ugdymą(si);

f3.f .bęndradarbiauti su savo veiklai itakos furinćiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
23.3. Savivaldybes tarybos leidimu steigti filialus;
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23.4. śvietimo ir mokslo ministro nustaĘrta tvarka vykdyti śalies ir tarptautinius śvietimo
projektus;

23.5. istatymq nustaĘrta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
23,6. gautiparamąLietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
23.7 . nustaĘĄi teikiamq śvietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais atvejais,

kai Liętuvos Respublikos śvietimo istatymo ir kitq istatymq nusta$rta tvarka jq nęnustato Vyriausybe
arba savininko teises ir pareigas igyvendinanćioji institucija;

23.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis tęisemis.
24. Mokykla privalo użtikrinti geros kokybes śvietimą, atvirumą vietos bendruomenei,

sudaryti mokiniams higienos normas atitinkanćias ugdymosi sąlygas'

IV SKYRruS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGAI{IZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtintą strategini veiklos p|aną, kuriam yra pritarusios mokyklos taryba

ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;
f5.f . diręktoriaus patvirtintą metiniveiklos p|aną, 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 śvietimo mokyklos direktoriaus
pareigybes apraśymas.

27. Sprendimą del moĘklos direktoriaus priemimo ipareigas, jo atleidimo arba atśaukimo iś
jq priima Savivaldybes taryba.

28. Mokyklos direktorius atlieka tokias funkcijas:
28.1. tvirtina mokyklos vidaus strukt[irą, mokyklos darbuotojq pareigybiq sąraśą teises akĘ

nustaq/ta tvarka;
28.f. nlstato mokyklos struktdriniq padaliniq tikslus, użdavinius, funkcijas, direktoriaus

pavaduotojo ugdymui, mokyklos struktiiriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
28.3. tvirtina mokytojr1ir kitq darbuotojq pareigybiq apraśymus, Liefuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka priima ! darbą ir at|eidźia iś jo mokyklos darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

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

nustato mokiniq teises' pareigas ir atsakomybę;
28.6. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas

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

igyvendinti, ana|izuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius iśteklius;
28'9.|eidźia isakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
28.10. sudaro teises aktq nustaĘtas komisijas, darbo grupes;
28.1 l. sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
f8,I2, organizuoja mokyklos dokumentr1 saugojimą ir valdymą teises aktq nustatyta tvarka;
28.13. teises aktq nustaĄrta tvarka valdo, naudoja mokyklos tuĘ, leśas ir jais disponuoja;

riipinasi intelektiniais' materialiniais, finansiniais, informaciniais iśtekliais, użtikrina jr4 optimalq
valdymą ir naudojimą;

f8.|4. riipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,
mokytojams galimybę atestuotis ir organizuoja jq atestaciją śvietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;

28.I5, inicijuoja mokyklos savivaldos institucijq sudarymą ir skatinajt1veiklą;
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28.16. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, riipintojais), paga|bą vaikui, pedagogui
ir mokyklai teikianćiomis istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,
dirbanÓiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

f8.17 . atstovauja mokyklai kitose institucijose;
28.18. dali savo funkcijq teises aĘ nustaĘrta tvarka gali pavesti atlikti diręktoriaus

pavaduotojui;
f8.I9, vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apraśyme nustaĘrtas funkcijas.
29. Mokyklos direktorius atsako uźtai, kad mokykloje btią laikomasi Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises aktl'1, uż demokratini mokyklos valdymą, bendruomenes nariq informavimą'
informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą' tinkamą funkcijq atlikimą nustat}tq tikslo ir użdaviniq
igyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus.

30. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojq metodines grupes.
31. Metodiniq grupiq nariaiyra mokytojai. Metodines grupes planuoja ugdymo turini: aptaria

mokiniq ugdymosi poreikius; susitaria del ugdomosios veiklos metodq, budq, formq; atrenka,
integruoja, derina ugdymo turini; susitaria del ugdymo planq rengimo principtl ir tvarkos; aptaria
ugdymo priemones ir jq naudojimą; susitaria del mokiniq pasiekimą ir pażangos vertinimo bDdq.
Inicijuoja programq' projektq kflrimą ir igyvendinimą. Dalyvauja vertinant mokiniq pasiekimus ir
paŹangą. Dalijasi getqa patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
mokyklos veiklos tikslais. Teikia siDlymus mokytojq tarybai del ugdymo turinio formavimo ir
ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinems gTupems vadovauja grupitł narir1 iśrinkti vadovai. Jq
veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

32. Mokyklos taryba yra aukśóiausioji mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq' mokytojq' tevq (globejq, rtipintojq) bendruomenę, vietos bendruomenę
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti aktualius mokyklos klausimus, atstovauti
mokyklos teisetiems interesams.

33. Mokyklos taryba sudaroma iś mokykloje nedirbanćiq mokiniq tevr1 (globejq' rupintojq),
mokytojq ir vietos bendruomenes atstovt1. Mokyklos tarybos nariq skaićiq ir jos veiklos kadencijos
trukmę nustato mokyklos direktorius.

34. I mokyklos tarybą lygiomis dalimis tevus (globejus' riipintojus) deleguoja visuotinis tevq
susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, l-2 vietos bendruomenes atstovus * mokyklos
direktorius.

35. Mokyklos tarybos posedżiai kvieÓiami ne rećiau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas,
jei jame dalyvauja ne mażiau kaip du trećdaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujanćiqjq
balsq dauguma. Mokyklos diręktorius mokyklos tarybos posedżiuose gali dalyvauti kviestinio nario
teisemis.

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

37. Mokyklos taryba:
37 .|,teikia siDlymus del mokyklos strateginir1tikslq, użdaviniq irjq lgyvendinimo priemoniq;
37.2. pritaria mokyklos strateginiam planui, mętiniam mokyklos veiklos planui, mokyklos

nuostatams, mokyklos darbo tvarkos taisyklems, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems mokyklos direktoriaus;

37,3, tęikia siDlymus mokyklos direktoriui del mokyklos nuostaĘ pakeitimo ar papildymo,
mokyklos vidaus struktrfros tobulinimo;

37 .4. ko|egialiai svarsto mokyklos leśq naudoj imo klausimus;
37.5. iśklauso mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia sitilymus moĘklos direktoriui

del mokyklos veiklos tobulinimo;



37,6. tęikia siDlymus Savivaldvbes
tobulinimo;

del mokyklos materialinio aprtipinimo, veiklos

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

37.8. teikia siiilymus del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sąlygq
sudarymo' padeda formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius iśteklius;

3 7. 9. svarsto mokyklos diręktoriaus teikiamus klausimus.
38. MoĘklos tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieśtarauja teises aktams.
39. Mokyklos taryba uż savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito mokyklos bendruomenei.
40. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo ir ugdymo kokybes użtikrinimo klausimams spręsti. Ją sudaro
mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, kiti
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujanĘs asmenys.

41. Mokytojq tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
42. Mokytojq tarybos posedżius śaukia mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja du trećdaliai mokytojq tarybos narir1. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusil4 narir1balsq
dauguma.

43. Moklojr4 taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustaĘrtais ir mokyklos
direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Mokykloje gali veikti kitos savivaldos institucijos (mokiniq, tevq (globejq, rtipintojq).

W SKYRIUS
DARBUoToJU PRIEMIMAS I DARBĄ, JU DARBo APMoKEJIMo

TVARKA IR ATESTACIJA

45. Darbuotojai i darbą mokykloje priimami ir atleidżiami iś jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kiĘ teises aktrł nustaq/ta tvarka.

46. Mokyklos darbuotojams uż darbą mokoma Lietuvos Respublikos istaĘmq ir kitr1teises
aktq nustat54atvarka.

47. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokyojai atestuojasi ir kvalifikaciją
tobulina śvietimo ir mokslo ministro nustat\rta tvarka.

VII SKYRIUS
MoKYKLos T[]RTAS, LEŚos, JU NAtJDoJIMo TVARKA'

FINANSINES VEIKLoS KoNTRoLE IR MoKYKLos vEIKLos PRIEżruRA

48. Mokykla patikejimo teise perduotą Savivaldybes furtą valdo, naudoja ir disponuoja juo
pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.

49. Mokyklos leśos:
49.l. valstybes biudżęto specialiqjq tiksliniq dotacijr1 Śiauliq miesto savivaldybes biudżetui

skirtos leśos ir śio biudżeto leśos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
49,f . pajamos uż teikiamas paslaugas;
49.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos leśos, tikslines paskirties leśos pagal pavedimus;
49.4. kitos teisetu btidu lgytos leśos.
50. Leśos naudojamos teises aktq nustat5rta tvarka.
5l. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teises akĘ

nustat5rta tvarka.
52. Mokyklos finansine veikla kontroliuojama tęises aktq nustatyta tvarka.
53. Mokyklos veiklos prieźillrą atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iśoriniai vertintojai.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS IUOSTATOS

54' Mokykla turi interneto svetainę, atitinkanćią teises aktr4 nustat1rtus reikalavimus.
55. Mokyklos interneto svetaineje (http://www.dagilelis.lt) skelbiama informacija apie

mokyklos vykdomas neformaliojo śvietimo progra-as, jq pasirinkimo galimybes, priemimo śąlygas'
mokamas paslaugas, mokytojr1kvalifikacijąo svarbiausius isivertinimo ir iśorinio vertinimo rezultatus,
Mokyklos bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitą vykdomą veiklą. Vieśi praneśimai ir
informacija, kurią, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises aktais, reikia paskelbti vieśai, skelbiami
mokyklos interneto svetaineje (http://www.dagilelis.lt).

56. Mokyklos nuostatams, jq pakeitimams' papildymams pritaria moĘklos taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.

57. Mokyklos nuostatai keićiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, moĘklos direktoriaus
ar mokyklos tarybos iniciatyva.

58. Mokykla registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
59. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teises aktq nustaĘrtaNarka.


