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DAINAVIMo

MoKYKLos

NUoSTATAI

I SKYRIUS
BEI\DROSIOS I\UOSTATOS
1. Śiauliq ,,Dagilelio.. dainavimo mokyklos nuostatai (toliau _ Nuostatai) reglamentuoja
savininką,
mokyklos(toliau_mokykla)teisinęformą,priklausomybę,
Śiauliq,,Dagilelio..dainavimo
savininkoteisesir pareigasigyvendinanóiąinstitucijąir jos kompetenciją,buveinę,mokyklos 8ruP9,
tipą, pagrindinępaskirti, mokymo kalbą, veiklos teisin! pagrindą,sritis, rtiśis,tikslą, uŹdavinius,
funkcijas' vykdomas śvietimoprogramas'mokyklos teisęs ir pareigas, veiklos organizavimą ir
valdymą, savivaldą,darbuotojqpriemimą i darbą,jq darbo apmokejimotvarką ir atestaciją,leśr1
śaltinius,jq naudojimo tvarką ir finansines veiklos kontrolę, mokyklos veiklos ptieźlirą,
reorganizavimo,likvidavimo ar pertvarkymotvarką.
2. Mokyklos oficialusispavadinimas_ Śiauliq ,,Dagilelio..dainavimomokykla, trumpasis
pavadinimas- ,,Dagilelioo'dainavimomokykla. Mokykla iregistruotaJuridiniq asmenqregistre,
kodas 195221067.
3. Mokykla isteigta1999m. rugsejo1 d.
4. MoĘklos teisineforma _ biudżetineistaiga.
5. Mokyklos priklausomybe- savivaldybesmokykla.
6. Mokyklos savininkas_ Śiauliq miestosavivaldybe,kodas |II|094f9, adresas:Vasario l6osiosg. 6f,LT-76f95 Śiauliai.
7. Mokyklos savininko teises ir pareigas lgyvendinanti institucija _ Śiauliq miesto
savivaldybestaryba(toliau- Savivaldybestaryba).
8. Savivaldybestaryba sprendżiaLietuvos Respublikosbiudżetiniqistaigq istatyme'kituose
istatymuoseir śiuoseNuostatuosejos kompetencijaipriskirtusklausimus.
9. Mokyklos buveine:Vlauto g. l 13,LT-77I6I Śiauliai.
papildanćio
10.Mokyklos glupe - neformaliojovaikq śvietimomokykla ir formalqj!śvietimą
ugdymomokykla.
papildanćio
mokykla ir formalqjiśvietimą
1l. Mokyklos tipas_ neformaliojovaikq śvietimo
ugdymomokykla.
12. Mokyklos pagrindine paskirtis _ formalqii śvietimąpapildanćio muzikinio ugdymo
mokykla,kodas31614209.
13.Mokymo kalba- lietuviq.
14. Mokykla vykdo neformaliojovaikq śvietimo'muzikiniougdymo krypties programas'
kuriq sąraśą
tvirtina Śiauliq miesto savivaldybesvykdomoji institucija (toliau _ Savivaldybes
vykdomojiinstitucija)arjos igaliotasasmuo.
neformaliojovaikq śvietimopaĘmÓjimą,
15.Mokykla iśduoda
juridinis asmuo'turintis antspaudą,atsiskaitomąjąir kitas sąskaitas
16.Mokykla yra vieśasis
Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą gtindżia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
ir moksloministroisakymais,kitaisteisesaktaisir Nuostatais.
nutarimais,śvietimo

MoKYKLos

II SKYRIUS
vEIKLos sRITIs IR RUŚYS, TIKSLAS,
UżDAVINIAI, FUNKCIJoS

l7. Mokvklosveiklossritis_ śvietimas.

V
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l8. Mokyklos śvietimo
veiklosriiśys:
kodas 85.52:'
l8.1. pagrindineveiklosriiśis- kultiirinisśvietimas,
18.2.kitos śvietimo
veiklosr0śys:
kodas85.59;
I8.2.|.kitas,niekurkitur nepriskińas,śvietimas,
|8.f .2.śvietimui
budingqpaslaugqveikla,kodas85.60.
19.Kitos ne śvietimo
veiklosr[śys:
kodas 68.20;
19.1.nuosavoarbanuomojamonekilnojamojoturtonuomair eksploatavimas,
19.2.scenospastatymq
veikla,kodas90.01.
plesti mokiniq źinias,stiprinti gebejimusir
20. Mokyklos veiklos tikslas _ sistemiśkai
poreikius,padetijiems
igldŹiusmuzikossrityje,tenkintimokiniqpażinimo,lavinimosiir saviraiśkos
taptiaktyviaisvisuomenesnariais.
21. Mokyklos veiklosużdaviniai:
2l.l. ugdytimokinio individualybę,padetiatskleistikurybinesgalias;
2|.2.tęnkintimokiniqporeikimuzikuoti,iśreikśti
save'sudarytigalimybęidomiai,turiningai
leisti laisvalaiki;
pilieti,tautoskultiiros,paproćiqir tradicijqpuoseletoją
bei tęseją;
21.3.ugdytisavokraśto
muzikos
21.4. skatinti gabiausiusmokinius tolesniam muzikos mokymuisi aukśtosiose
mokymoistaigose;
21.5.pletotimuzikinęśviećiamąją
veiklą;
21.6. teikti metodinępaga|bąir konsultuotibendrojougdymomokyklq muzikos mokytojus,
ikimokyklinio ugdymomokyklq pedagogus;
2I.7. Użtiu'rinti
kelią smurto,prievartosapraiśkomsir żalingiems
sveiką,saugią,użkertanćią
iproćiamsaplinką.
ff .Yykdydamajai pavestusużdavinius,
mokykla:
22.|. rcngia neformaliojovaikq śvietimoprogramaspagal śvietimoir mokslo ministro
nustat5rtus
bendruosiusreikalavimus;
f2.2. formuojair igyvendinaugdymoturini, atsiŹvelgdamai ugdytiniq saviraiśkosporeikius
ir interesus,tevq pageidavimus,mokyklos ugdytiniq użimtumoorganizavimo kryptis ir Śiauliq
miestovaikr1użimtumoporeikius;
22.3. sudarosąlygastaikyti igytas Źinias,mokejimus, igudżiusistaigose,miesto, śaliesir
tarptautiniuoserenginiuose;
22.4. vykdo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinimą pusmećio atsiskaitymq metu,
keliamuosiusir baigiamuosius
egzaminus;
f2.5. teikia informacinę ir metodinę paga|bą,bendradarbiaujasu śvietimoir kitomis
institucijomis;
22.6. sudarosąlygasdarbuotojamstobulinti savo kvalifikaciją;
22.7. kuria ugdymo furinio reikalavimams igyvendinti reikiamą materialinę bazę
vadovaudamasi
teisesaktais;
śvietimo
ir moksloministropatvirtintais
22.8.uźtibinahigienosnorTnas'teisesaktqreikalavimusatitinkanćiąsveiką,saugiąugdymosi
ir darboaplinką;
f2,9. vięśai
skelbiainformacijąapiemokyklosveiklą;
2f .10.atliekakitas istatymqir kitq teisesaktq nustat5rtas
funkcijas.
MOKYKLOS

III SKYRIUS
TEISES IR PAREIGOS

23. Mokykla, igyvendindamajai pavestątikslą ir użdavinius'atlikdamajai priskirtas
funkcijas,turi teisę:
23.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymosi metodus,uŹtikrinanćiuskokybiśką
ugdymą(si);
f3.f .bęndradarbiauti
su savoveiklai itakosfurinćiaisfiziniais irjuridiniais asmenimis;
23.3.Savivaldybestarybosleidimusteigtifilialus;
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23.4. śvietimoir mokslo ministro nustaĘrtatvarka vykdyti śaliesir tarptautiniusśvietimo
projektus;
23.5.istatymqnustaĘrta
tvarkajungtisi asociacijasir dalyvautijq veikloje;
23,6. gautiparamąLietuvosRespublikoslabdarosir paramosistatymonustatytatvarka;
23.7. nustaĘĄiteikiamqśvietimoar papildomqpaslaugqkainas,ikainius ir tarifustais atvejais,
kai Liętuvos Respublikosśvietimoistatymoir kitq istatymqnusta$rtatvarkajq nęnustatoVyriausybe
arbasavininkoteisesir pareigasigyvendinanćioji
institucija;
23.8.naudotiskitomisteisesaktqsuteiktomistęisemis.
24. Mokykla privalo użtikrinti geros kokybes śvietimą,atvirumą vietos bendruomenei,
sudarytimokiniamshigienosnormasatitinkanćiasugdymosisąlygas'
MOKYKLOS

IV SKYRruS
VEIKLOS ORGAI{IZAVIMAS

IR VALDYMAS

pagal:
25. Mokyklos veikla organizuojama
25.1.direktoriauspatvirtintąstrateginiveiklos p|aną,kuriam yra pritarusiosmokyklos taryba
ir Savivaldybesvykdomojiinstitucijaarjos igaliotasasmuo;
f5.f . diręktoriauspatvirtintąmetiniveiklos p|aną,kuriam yra pritarusimokyklos taryba.
26. Mokyklai vadovaujadirektorius,kuris i pareigaspriimamas konkurso b[du. Mokyklos
direktoriausteises ir pareigas nustatoNuostatai ir Neformaliojo śvietimomokyklos direktoriaus
pareigybesapraśymas.
27. Sprendimądel moĘklos direktoriauspriemimoipareigas,jo atleidimoarbaatśaukimo
iś
jq priima Savivaldybestaryba.
28. Mokyklos direktoriusatliekatokiasfunkcijas:
28.1.tvirtina mokyklos vidaus strukt[irą,mokyklos darbuotojqpareigybiqsąraśą
teisesakĘ
nustaq/tatvarka;
28.f. nlstato mokyklos struktdriniqpadaliniq tikslus, użdavinius,funkcijas, direktoriaus
pavaduotojougdymui,mokyklos struktiiriniqpadaliniqvadovqveiklos sritis;
28.3.tvirtinamokytojr1irkitq darbuotojqpareigybiqapraśymus,
LiefuvosRespublikosdarbo
kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta
tvarka priima ! darbąir at|eidźiaiśjo mokyklos darbuotojus,
skatinajuos, skiriajiems drausminesnuobaudas;
28.4.priima mokinius SavivaldybestarybosnustaĘrtatvarka;
28.5. vadovaudamasis
istatymaisir kitais teisesaktais,mokyklos darbo tvarkostaisyklese
nustatomokiniqteises'pareigasir atsakomybę;
28.6. suderinęssu mokyklos taryba,tvirtina mokyklos darbotvarkostaisykles;
28.7. sudaromokiniamsir darbuotojams
saugiasir sveikatainekenksmingasdarbo sąlygas
visais su ugdymuir darbususijusiaisaspektais;
28.8.organizuojair koordinuojamokyklosveikląpavestomsfunkcijomsatlikti,użdaviniams
igyvendinti,ana|izuojair vertinamokyklos veiklą, materialiniusir intelektiniusiśteklius;
28'9.|eidźiaisakymus,tikrina,kaipjie vykdomi;
28.10.sudaroteisesaktqnustaĘtaskomisijas,darbogrupes;
28.1l. sudaromokyklosvardusutartismokyklosfunkcijomsatlikti;
f8,I2, organizuojamokyklos dokumentr1
saugojimąir valdymąteisesaktq nustatytatvarka;
28.13.teisesaktq nustaĄrtatvarkavaldo, naudojamokyklos tuĘ, leśasir jais disponuoja;
riipinasi intelektiniais'materialiniais,finansiniais,informaciniaisiśtekliais,użtikrinajr4 optimalq
valdymąir naudojimą;
f8.|4. riipinasi darbuotojqprofesiniutobulejimu,sudarojiems sąlygaskelti kvalifikaciją,
mokytojamsgalimybę atestuotisir organizuojajq atestacijąśvietimoir mokslo ministro nustatyta
tvarka;
28.I5,inicijuojamokyklossavivaldosinstitucijqsudarymąir skatinajt1veiklą;
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28.16.bendradarbiaujasu mokiniq tevais (globejais,riipintojais),paga|bąvaikui, pedagogui
ir mokyklai teikianćiomisistaigomis,vaiko teisiq apsaugostarnybomisir kitomis institucijomis,
dirbanÓiomisvaiko teisiqapsaugossrityje;
f8.17. atstovaujamokyklaikitoseinstitucijose;
28.18. dali savo funkcijq teises aĘ nustaĘrtatvarka gali pavesti atlikti diręktoriaus
pavaduotojui;
f8.I9, vykdo kitasteisesaktuoseir pareigybesapraśyme
nustaĘrtas
funkcijas.
29. Mokyklos direktoriusatsakouźtai,kad mokykloje btią laikomasi Lietuvos Respublikos
istatymqir kitq teises aktl'1,uż demokratinimokyklos valdymą,bendruomenesnariq informavimą'
informacijosapie mokyklos veiklą skelbimą'tinkamąfunkcijq atlikimą nustat}tqtikslo ir użdaviniq
igyvendinimą,mokyklosveiklosrezultatus.
30. Mokyklos metodineiveiklai organizuotisudaromosmokytojqmetodinesgrupes.
31. Metodiniq grupiq nariaiyra mokytojai.Metodinesgrupesplanuojaugdymoturini: aptaria
mokiniq ugdymosi poreikius; susitariadel ugdomosiosveiklos metodq,budq, formq; atrenka,
integruoja,derina ugdymo turini; susitariadel ugdymo planq rengimo principtl ir tvarkos; aptaria
ugdymopriemonesir jq naudojimą;susitariadel mokiniq pasiekimąir pażangos
vertinimobDdq.
Inicijuojaprogramq'projektqkflrimąir igyvendinimą.Dalyvaujavertinantmokiniq pasiekimusir
paŹangą.Dalijasi getqa patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
mokyklos veiklos tikslais. Teikia siDlymus mokytojq tarybai del ugdymo turinio formavimo ir
ugdymo organizavimogerinimo.MetodinemsgTupemsvadovaujagrupitłnarir1iśrinktivadovai. Jq
veiklą koordinuojadirektoriauspavaduotojasugdymui.
V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA
32. Mokyklos taryba yra aukśóiausioji
mokyklos savivaldosinstitucija.Mokyklos taryba
telkia mokyklos mokiniq' mokytojq' tevq (globejq,rtipintojq)bendruomenę,vietos bendruomenę
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti aktualius mokyklos klausimus, atstovauti
mokyklosteisetiemsinteresams.
33. Mokyklos tarybasudaromaiśmokyklojenedirbanćiqmokiniq tevr1(globejq'rupintojq),
mokytojqir vietosbendruomenes
atstovt1.
Mokyklos tarybosnariq skaićiqir jos veiklos kadencijos
trukmęnustatomokyklos direktorius.
34. I mokyklostarybąlygiomisdalimistevus(globejus'riipintojus)deleguojavisuotinistevq
susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba, l-2 vietos bendruomenesatstovus * mokyklos
direktorius.
35.Mokyklos tarybosposedżiaikvieÓiamine rećiaukaip du kartuspermetus.Posedisteisetas,
jei jame dalyvaujane mażiaukaip du trećdaliainariq.Nutarimaipriimamiposedyjedalyvaujanćiqjq
balsqdauguma.Mokyklos diręktoriusmokyklostarybosposedżiuose
gali dalyvautikviestinionario
teisemis.
36. Mokyklos tarybai vadovaujapirmininkas,iśrinktasatviru balsavimu mokyklos tarybos
posedyje.
37. Mokyklos taryba:
37.|,teikia siDlymusdelmokyklosstrateginir1tikslq,
użdaviniqirjq lgyvendinimopriemoniq;
37.2. pritariamokyklos strateginiamplanui,mętiniammokyklos veiklos planui, mokyklos
nuostatams,mokyklos darbo tvarkos taisyklems, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems
dokumentams,
teikiamiemsmokyklosdirektoriaus;
37,3,tęikia siDlymusmokyklos direktoriuidel mokyklos nuostaĘpakeitimoar papildymo,
mokyklosvidausstruktrfros
tobulinimo;
37.4.ko|egialiaisvarstomokyklosleśqnaudojimo klausimus;
37.5. iśklauso
mokyklos metinesveiklos ataskaitasir teikia sitilymusmoĘklos direktoriui
del mokyklosveiklostobulinimo;

37,6. tęikia siDlymusSavivaldvbes
del mokyklos materialinio aprtipinimo,veiklos
tobulinimo;
37.7.svarstomokytojqtarybosir mokyklos bendruomenesnariq iniciatyvasir teikia siiilymus
mokyklosdirektoriui;
37.8. teikia siiilymus del mokyklos darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo sąlygq
sudarymo'padedaformuojantmokyklos materialinius,finansiniusir intelektiniusiśteklius;
37.9. svarstomokyklos diręktoriausteikiamusklausimus.
38. MoĘklos tarybosnutarimaiyra teiseti,jei jie neprieśtarauja
teisesaktams.
39. Mokyklos tarybaużsavoveiklą vienąkartąper metusatsiskaitomokyklos bendruomenei.
40. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq
profesiniamsir bendriesiemsugdymoir ugdymokokybes użtikrinimoklausimamsspręsti.Ją sudaro
mokyklos direktorius,direktoriauspavaduotojasugdymui,visi mokykloje dirbantysmokytojai,kiti
tiesiogiaiugdymoprocesedalyvaujanĘsasmenys.
41. Mokytojqtarybaivadovaujamokyklosdirektorius.
42. Mokytojq tarybosposedżiusśaukiamokyklosdirektorius.Posedisyra teisetas,jei jame
dalyvaujadu trećdaliaimokytojqtarybosnarir1.Nutarimaipriimami posedyjedalyvavusil4narir1balsq
dauguma.
43. Moklojr4 taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktq nustaĘrtaisir mokyklos
direktoriausteikiamaisklausimais.
44. Mokykloje gali veikti kitos savivaldosinstitucijos(mokiniq,tevq (globejq,rtipintojq).
DARBUoToJU

W SKYRIUS
PRIEMIMAS I DARBĄ, JU DARBo APMoKEJIMo
TVARKA IR ATESTACIJA

45. Darbuotojaii darbąmokykloje priimami ir atleidżiamiiśjo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kiĘ teisesaktrłnustaq/tatvarka.
46. Mokyklos darbuotojamsuż darbąmokoma Lietuvos Respublikos istaĘmq ir kitr1teises
aktq nustat54atvarka.
47. Mokyklos direktorius,jo pavaduotojas
ugdymui,mokyojai atestuojasiir kvalifikaciją
tobulina śvietimoir mokslo ministronustat\rta
tvarka.
VII SKYRIUS
MoKYKLos
T[]RTAS, LEŚos, JU NAtJDoJIMo TVARKA'
FINANSINES VEIKLoS KoNTRoLE IR MoKYKLos
vEIKLos PRIEżruRA
48. Mokykla patikejimoteise perduotąSavivaldybesfurtąvaldo, naudojair disponuojajuo
pagal istatymusSavivaldybestarybossprendimqnustatytatvarka.
49. Mokyklos leśos:
49.l. valstybesbiudżętospecialiqjqtiksliniq dotacijr1Śiauliq miestosavivaldybesbiudżetui
skirtosleśosir śiobiudżetoleśos,
skiriamospagalpatvirtintassąmatas;
49,f. pajamosużteikiamaspaslaugas;
49.3. fondq, organizacijq,kitq juridiniq ir fiziniq asmenqdovanotosar kitaip teisetaisbudais
perduotosleśos,
tikslinespaskirtiesleśospagalpavedimus;
49.4.kitos teisetubtidulgytosleśos.
50. Leśosnaudojamosteisesaktq nustat5rta
tvarka.
5l. Mokykla buhalterinęapskaitąorganizuojair finansinę atskaitomybętvarko teises akĘ
nustat5rta
tvarka.
52. Mokyklos finansineveikla kontroliuojamatęisesaktq nustatytatvarka.
53. Mokyklos veiklos prieźillrą atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus
pasitelkiamiiśoriniai
vertintojai.
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VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS IUOSTATOS
54' Mokykla turi internetosvetainę,atitinkanćiąteisesaktr4nustat1rtus
reikalavimus.
55. Mokyklos interneto svetaineje(http://www.dagilelis.lt)
skelbiama informacija apie
mokyklosvykdomasneformaliojośvietimo
progra-as,jq pasirinkimogalimybes,priemimośąlygas'
mokamaspaslaugas,mokytojr1kvalifikacijąo
svarbiausiusisivertinimoir iśoriniovertinimorezultatus,
Mokyklos bendruomenestradicijas, pasiekimus ir kitą vykdomą veiklą. Vieśi praneśimaiir
informacija,kurią,vadovaujantisLietuvos Respublikosteisesaktais,reikia paskelbtivieśai,skelbiami
mokyklos internetosvetaineje(http://www.dagilelis.lt).
56. Mokyklos nuostatams,jq pakeitimams'papildymamspritaria moĘklos taryba,tvirtina
Savivaldybestaryba.
57. Mokyklos nuostataikeićiami ir papildomi Savivaldybestarybos,moĘklos direktoriaus
ar mokyklos tarybosiniciatyva.
58. Mokykla registruojamateisesaktq nustatytatvarka.
59. Mokykla reorganizuojama,likviduojamaar pertvarkomateisesaktq nustaĘrtaNarka.

