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2021m. ru[sejo 30 d' sprendimu Nr' T-253

PAKRUoJoJuozoPAKALNIOMUZIKoSMoKYKLoS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.PakruojoJuozoPakalniomuzikosmokyklosnuostatai(toliauNuostatai)
regramentuo;. l"r,*l;o Juozo lfgrnio muzikos mokyklos (toliau - Mokykra) teisinq form6

priklausomybq, ,Jnintq, savininko teises ir pareigas [gyvendinandiE institucij6 buveinq'

mokyklos grupQ, pagrindinq palki{t,}okymo r<{uq ir moffio formas, veiklos teisin[ pagrind6

srit[, r[Sis, tikslq, uldavinius, funkcijas, mokyklos- teises ir pareigas' veiklos oryanizavim* ir

valdym6 savivald* darbuotojq priemimi I darb6 jq-darbo apmokejimo warkE ir atestacij* tuttq

IeIq Saltinius, jq naudojimo tvarkq i, iirrntir.t u.it tot kontrolq ir mokyklos veiklos prieZiiir6

*otynotr.orgunirurimo,pertvarkymoarlikvidavimowarkq'
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Pakruojo Juozo Pakalnio muzikos mokykla;

trumpasis Mokyklos pavadinimas - Muzikos mokykla; [registruota Juridiniq asmenq registre, kodas

290067470.
3.Mokykla [steigta L965 m' rugsejo 1 d'

4. Mokyklos teisin6 forma - biudZetind [staiga'

5.Priklausomybe-savivaldybes[staiga' . rrr. r -.rz^^u-\i^a A 'r6. Mokyklos savininkas - natrutlo iajono savivaldybd, adresas: Kqstudio g' 4, IjI-

83152 Pakruojis.
7. Savininko teises ir pareigas [gyvendinanti institucija - Pakruojo rajono savivaldybds

taryba, kuri:
7.1. Mrtina MokYklos Nuostatus;

7.2.priima'p,.ndi*4delMokyklosbuveinespakeitimo;
7.3. priima sprendimq ddl ivlokyklos reoiganizavimo, struktUros perWarkos ar

Iikvidavimo;
T.4.priimasprendimqdelMokyklosfilialosteigimoirjoveiklosnutraukimo;
7.s. skiria ir atleidZia ril<viaattriq arba sudaro likvidacinq komisijq ir nuuaukia jos

[galiojimus;
7.6. sprendZia kitus [statymuose ir Mokyklos Nuostatuose jos kompetencijai priskirus

klausimus.
8. Mokyklos buvein6s adresas: L. Giros g. 4, LI-831-50 Pakruojis'

g. Mokyklos grupd - neformaliojo valkq 5vietimo mokykla ir formalqi[ Svietimq

papildantio ugdymo mokykla, kodas 3160'

fO. Vfok,kfoi pagrindinu purf.inis - neformaliojo vaikq Svietimo grupEs muzikinio

ugdymo mokYkla.
1L. MokYmo kalba - Iietuviq'
12.Mokymoformos:grupiniomokymosi,pavieniomokymosi.
l_3. Karantino, ekstrema[Ls situaci;ts, ekstremaliojo [vykio a1-wYkio, keliandio pavojq

mokiniq sveikatai ir gyvybei, tait<otarpiu ar 
"esant aplinkybems mokykloje, d6l kuriq ugdymo

procesas negari uuti ofr#rroj1*1, kaidieniu mokymo prol.ro organizavimo btidu, ugdymas gali

Luti otgunizuojamas nuotoliniu b[du'
14. Vykdomos Svietimo programos - formalqi[ Svietimq papildandio muzikinio ugdymo

Nuoralas tikrasK$:dYN
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programos, kitos neformaliojo vaikq Svietimo programos'



15. Mokymosi pasiekimus [teisinanly: dok:tmentai - Lietuvos Respublikos Svietimo'

mokslo ir sporto ministerijos nustatytJ;;ry;d;i"- neformaliojo vaikq-Svietimo paZymejimai ir

Mokyklos direktoriaus nustatyto prW''raZio Pakruojo Juozo pakilnio muzikos mokyklos

pazvmejimul;. 
,our*a turi skvriq - Pakruojo atvirE igyliTg.t'.ngl (Pllll-lYT:J,T*'*f

centras), kuris vytrdo auruq su launimu,-*o veikrq g.inazi" Mokyklos direktoriaus pawirtintais

dokumentais. Awiro jaunimo centro buveines adresas: i' Gitot g' 4' LI-83150 Pakmojis'

17. Mokykla ,'a vie5asis juridinis 
"-:PYo,. 

turintL antspaudE su savo pavadinimu'

atsiskaitomqje ir kitas sqskaitas Lietuvos nespuutikoje [registruotuose bankuose, atributik6 savo

veikrq grindzia riet rroi Respubrikos-Konstitucija,-Liltuvos Respublikos [statymais, Lietuvos

Respublikos $niausybds nutarimais, t ietuvos Respublikos Svietimo' mokslo ir sporto ministro

[sakymais, Pakruojo rajono savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Siais

Nuostatais.

II SKYRIUS

MoKYKLoSVEIKLoSSRITYSIRRUSYS,TIKSLAILU_Z-?1ISIAI,FUNKCIJoS,
MoKyMo S I pASIEKrvrus iTEISINA-N6 IU D .KUMET'*TU ISDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas'

rs. ragrindine mokyklos veiklos rii5is - kulturinis Svietimas, kodas 85'52'

20. Kitos Svietimo veiklos r[5Ys:

20.l.kitas,niekurkiturnepriskirtas,Svietimas,kodasS5.59;
20.2.Svietimuibtidingqpaslaugqveikla,kodasS5.60.
2l-.Kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

2i*muzikos instrumenq, teatro dekoracijq ir kostiumq nuoma, kodas 77 '29'30;

21.2. itapramogq ir poilslo organizavimo veikla, kodas 93.29;

21.3. kifli niekrir Litur nepriskirtq, nrryrtds organizacijq veikla, kodas 94.99;

21.4. menine ktryba, kodas 90'03;

2l.5.sportinisirrekreacinisSvietimas'kodas85'51;
21.6. kita, niekur titur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla,

kodas 88.99;
2L.7. sportine veikla, pramogq ir poilsio-organizavimo veikla, kodas 93;

Zf.e. vaikq dienos prieZitros veikla' kodas 88'91;

21.9.vaikq poilsio stovyktq veikla, kodas 55'20'20'

22. MokYklos veiklos tikslai:

22.l.pagalilgalaikesmuzikiniougdymokryptiesprogramassistemi5kaiplestimuzikos
srities zinias, stiprinti gebejimus ir [gudzius iriuteikti asmeniui papildomq dalykiniq kompetencijq;

ZZ.Z. tenltnti mokiniq puziri*o, ugdpnosi ir saviiaiSkos poreikius, pad6ti jiems tapti

aktyviais visuomenes nariais; y- ^-:-- '.,^.r.-,^i^ rainnn "^rir,l.vhr. 
.

22.3. vykdant darbE su jaunimu, gerinti jaunq Zmoniq lakru9j9 rajono savivaldybeje

laisvalaikio uZimtumo kokybq, padeti stiprinti jaunimo motyvacijq [siuaukti I aktyvtl visuomenin[

gpenim6 ptesti iaunrl zmoniq *rrir"airucijos galimybes tai-kant awiro darbo su jaunimu principus'

23. Mokyklos uZdaviniai: 
-,aA-1: :-- -^LAiinrrc .

23.L.atskleisti mokiniq meninius gabumus ir kurybi5kum6 pldtoti jq gebejimus ir

talentq;
23.2. ugdyti vaikq asmenines, kulturines, edukacines, socialines, profesines

kompetencijas per Iaviraiskos, paZinimo ir lavinimosi poreikiq tenkinimq;

23.3. tobulinti tam tikros srities Zinias, gebejimus ir [giidZius, suteikti asmeniui

papildomq dalykiniq kompetencijq;-

23.4. suteikti menine brandtu

institucijose;

skatinti tqsti mokslus aukStesndse meninio profilio



23.5. ugdyti pilietilkum6 tautiSkum6 tolerancijE, demokratiSkE poZi[r[ [ pasauleZiiiry'

isitikinimq ir gyvenimo bfldq [vairovq; . . , r, ! +_^ri^iiamo io lzrrlrfirri ocrhti tausoti ir
23.6. ugdyti pagarbq gimtaiai kalbai, tautos tradicijoms ir kulttirai' gerbti' tausoti ir

puoseleti istorin[ paveldq; .. r - r---:-^ y*^x^,,a ,,^rrrr]roc ttrirrrc dnrnv6s ir
23.T.ugdytimokinioasmenybq,diegtibendrEsiasZmogausvertybes,wirnrsdorovesit

Sveikgs gyvensenos pagrindus, brandinti'iq f<iryUinq mqstysenE' savitum4' savarankiSkumq ir

atsakomybq uZ savo veiksmus; -r-a--i-+: -^:^-^ inrrnimn l.r'lfi-rrin.
23.g. kurti kulttirinq aplink6 reprezentuoti ir aktyvinti raiono jaunimo kult[rin[

gyvenimq, inicijuoti, kurti menirru, proji""mas, pro5ektus ir jq [gyvendilimui pritraukti r6mdjus ir

mecenatus; bendradarbiaujant su uZsieiio, Salies, miesto svietimo ir kultiiros [staigomis, pl€toti

kultfirinius mainus; r. Lr-- r--!-yr.. /^^^-xi,. i-
23.g.sprqstisocialindsintegracijosproblemas:maZiaugalimybiqturindiq(esandiqiS

kurturiskai, g.ogr"tlsk;i, sociariai i, .ionorisiai neparankios aplinkos ar. turinEiq specialiqjq

poreikiq), ypatingq poreikiq (itin gabiq ir talentingr| vaikq, iSkritusiq i5 Svietimo sistemos'

int.gr.ri.ir i 
"iruorrienin[ 

gyvenim4, socialiniq problemrl sprendimas; 
.

23.10. sudaryti sqtygas rrrgi.i teiiti taisvaiifi, plesti turiningo laisvalaikio pasiiilq

jaunimui kuriant naujas jaunimo uZimtumo formas;

23.L1. tobulinant ir ieskant naujq budq, vykdyi prevencinq veikl4 per socializacijq ir

savirai5kq; -r-^5:-^-+ ^-^oninaac i
23.l2.telktiirugdytijaunimquZtikrintijouZimtum4skatinantprasmingasir

visuomenei naudingas veiklas.
24. MokYklos tunkcijos:
24.1. formuoja ir [gyvendina ugdymo

ministerijos pawirtintus programinius reikalavimus,
turin[ pagal Svietimo, mokslo ir sporto

,rtiutyti tvarka suderintus individualius

ugdymo planus;
24.2. vykdo formalqi[ Svietimq papildandio muzikinio ugdymo programas: ankstyvojo'

pradinio, pagrindinio, mdgdjq, kryptingo muzikinio ugdymo pro gramas;

24.3. vykdo neformaliojo Svietiro ttrrpulaikes muzikinio ir kitokio meninio bei

saviraiSkos ugdYmo Pro gramas;

24.4. indivlauaizuoia ir diferencijuoja ugdymo planQ- bei individualias ugdymo

programas skirtingq gebejimq ugdytiriu.s lmuzikoi instrumentq pamokos - individualios);

2a.5. sudiro sqtygas tiLyt lgytas Zinias, gebdjimus, [gfidZius Mokyklos, rajono' Salies

ir tarptautiniuose renginiuose; 
- -:- _2--.

24.G. vykldo muzikinio ugdymo pasiekimq patikrinimq rengia egzaminus;

24.7. sudaro sqlygas aurUrltojurns toUutinii kompetencijas, skleisti gerqiE patirt[, kelti

kvalifikacij4;
24.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams [gyvendinti reikiamQ materialinq bazq;

24.9. uZtilairia 
-higienos 

normas, teises akirl reikalavimus atitinkandiq sveik6 sauglQ

ugdymosi ir darbo aPIinkE;
24+g- vykdomokiniq pridmimq pagal Mokyklos nusta$rt4 tvarkq;

24.LL. ruduro mot<ymbii sutafti; si tevais (globejais / rupintoiais), kitas sutartis ir

vykdo sutartus [siPareigojimus;
Z4.lZ. 1..it u mokesti uZ Svietim6 vadovaudamasi Pakruojo rajono savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka;
24.13. organizuoja Apiro jaunimo centro (totiau - centras) veikl4:

24.L3.L. iirba tiek su jaunimo grup6mis, tiek su individualiais asmenimis;

24.L3.2. teikia prevencines, Informavimo, konsultavimo, socialiniq ir gyvenimo

igUdZiq ugdymo, sociokulmrines ir kitas su jauno Zmogaus ugdymu susijusias paslaugas;

24.L3.3. organizuoja veiklas, skatinaniiaslaunimo motyvacijQ ir gebEjimus, reikalingus

sekmingai integracijai [iarbo rinkq atsiZvelgdamas I savivaldybes padet[; - ---:^ ^^^i^ri-Ac ],aiil.ffi];;-'i"r.ir.iri ir gatimybei, teikia 
- 
kitai laisvalaikio, socialinds bei

psichologines ar kriziq iveikimo pagalbos paslaugas jauniems



24.t3.5. pletda ir palaiko nuolatinius rySius su savo veiklos teritorijoje veikianEiomis ir su

jaunimo reikalais *riioJl*i, instituci;omis - mokyklomis, policija, parapija, jaunimo oryanizacijomis'

bendruomene ir vaiko teises [g5rvendinandiomis bei pagalbq 
- 

vaikams, 
^Seimai 

teikian[iomis

instinrcijomis - valstybes vaiko teisiq 
"prurgos 

ir [vaikinimo tarnybos prie socialines apsaugos ir

darbo ministerijos Siauliq apskrities u.iko t.iriq apsaugos skyriumi, Pakrugio rajono savivaldybes

adminisracijos Socialines riipybos skyriumi, r.niurilo-is, kitomis institucijomis, kurios dirba su

jaunimu; r .r r!-----.-^:r-^r^-,:*., 1^ir,,r
24.L3.6. uZtikrina centre viesai warkai keliamq reikalavimq laikymEsi;

24.|4.vie5aiskelbiainformacij4apieMokyklosveiklq;
24.|S,atliekakitas[statymqirteisdsaktqnustatytasfunkcijas...
25. Mokyklos mokiniims, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo programfu

iiduodami Lietuvos Respublikos SvietimJ, mokslo i. sporto ministro. nustatyto pavyzdZio

neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimai. Baigusiems kryptingo' -*99eiq 
muzikinio ugdymo

progr.rrriSduodami Mokykloi nrstatyto pavyzdiio paZymejimai Mokyklos direktoriaus nustatyta

ffarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

26. Mokykla, [gyvendindama jai pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdama jai paskirtas

funkcijas, turi teisq:

26.1. parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos b[dus;

26.2. kurri naujus mokymo ir mokymosi modelius, uZtikrinanEius kokybiskE ugdymE;.

26.3. bendrauti ir bendradarbiauti iu Salies ir uZsienio mokyklomis bei organizacijomis,

svietimo, moksro ir sporto ministerijos nustatyta warka vykdyti 5alies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
26.4. inicijuoti ir rengti labdaros renginius mokiniams i5 nepasiturindiq Seimq paremti

bei mokiniq koncertinems i5vykoms organizuoti;

26.5.stotiirjungtisIasociacijas,dalyvautijqveikloje;
26.6. vykdyti u.itq ir suaugusirljq n.to*uiiolo Svietimo, socialinio ugdymo, socialines

reabilitacijos, integracij os, prevencijos ir kitas programas;

ZO.Z. vyf<ayti'Awiro jaunimo ..nt o- veiklq uZ centro ribq, vietose, kur jaunimas

praleidZiadaugiaulaiko; _-r!-.__ __r:-r-^^ ^+afarraic /+arrr.
26.g. bendrauti ir bendradarbiauti su jaunq Zmoniq artimos aplinkos atstovais (tevais,

broliais, seserimis ir Pan.);
26.9. dirbti su savanoriais vadovaujantis Lietuvos Respublikos savanoriSkos veiklos

[statymo nuostatomis;
26.10. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos [statymo nustatyta

tvarka, naudotis kitomis teisds aktq suteiktomis teis6mis;

26.11.. nuomoti patalpis ir instrumentus vadovaujantis Pakruojo rajono savivaldybes

tarybos sprendimais;
26.t2. zudaryti sutartis Pakruojo rajono savivaldybes tarybos nxstatyta tvarka;

26. j_3. versti; iikine komercine veikla, jeigu tai neprieltarauja [statymams;

26.14. naudotis kitomis teisds aktq suteikiamomis teisemis'

27. MokYklos Pareigos: .-!'.1----
ZT.L. ui,tkrinti' sveikq saugi1 uZkertanEiq keliq smurto, prievartos aprai5koms ir

Zalingiems [prodiams aplink4; . r -!! y__:^d-^ -^^i.r,r^-,-.
27.2. ui,n}rlinti iokybilk4 neformaliojo Svietimo ir formalqj[ SvietimE papildanEiq

programq vykdYnA;
27.3. vieSai skelbti informacij4 apie Mokyklos veikla;

27.4. sudaryti mokymo sutartis bei vykdyti sutartus [sipareigojimus;



27.5. sukurti sqlygas, kad savarankiSkai apsisprendqs jaunimas dalyvauq konkreEiose

veiklose, ypad siekiant [traukti Svietimo veikloie ir darbo rinkoje nedalyvaujaniius jaunus zmones;

27.6. uztikrinti, kad veikla atitlkq jauno Zrnogaus poreikius ir prisideq prie

visapusilkos asmenybes tobulinimo, socialiniq ir gyvenimo [gudZiq ugdymo; 
.

ZT.T. suiarti sqlygas, kad jaunas Zmogus bttq motyvuojamag lalpauti 
jo poreikius

aritinkandioj. r.laoJ., rr.uiirirr.r tobuieti ir ugdytiverslumo bei darbo rinkai reikalingus igiidzius;

27.g. vykdyti kitas pareigas, nuri"tyt., Lietuvos Respublikos Svietimo [statyme ir

kituose teisds aktuose.

IV SKYRIUS
MoKYKLoSVEIKLoSORGANIZAVIMASIRVALDYMAS

28.Mokyklos veiklos organizavimo dokumentai:

ze.r.strateginis veiklos- planas, kuriam pritaria Mokyklos taryba, Pakruojo rajono

savivaldybes administracijos direktorius ar jo [galiotas asmuo ir kur[ Mrtina Mokyklos direktorius;

28.2.metinis veiklos planas, t rtii- yra pritarusi Mokyklos taryba ir kur[ tvirtina

Mokyklos direktorius;
28.3. molyklos vykdomq neformaliojo vaikq Svietimo programq apraias, kuriam

pritaria Mokyklos taryba ir kur[ Mrtina Mokyklos direktorius;

2g.a.ugdymo planas, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir wirtina Ivlokyklos direktorius'

Mokslo metai pr.riata. rugselo 1 d., baigiasi geguZei 31 d. tais awejais, kai rugsejo 1 d' sutampa

su poilsio diena, Mokyklos sprendimu inot<Jo-metq pradZia gali briti perkelta i darbo dienE'

Mokiniams skiriamos rudens, Ziemos ir pavasario atostogos, kuriq laikas sutampa su analogi5komis

bendrojo ugdymo mokyklq mokiniq atostogomis'

zs.Ivlolryklai vadovauji direktorius, kur[ [ pareigas priima ir 
-i5 

jq atleidZia Pakruojo

rajono savivaldybds meras Darbo kodekso ir kiq teiiesLkq nustatyta warka. Pareigybiq aprasymq

taip pat tvirtina meras. Kai meras negali eid pareigq, Sias- funkcijas [gyvendina mero pavaduotoias

ur.ito pareigas laikinai einantis Pakruojo rajono savivaldyb6s tarybos narys'

30.Mokyklos direktoriaus pareigos :

30.1. organizuoti Mokyklos 
-darb6 kad biitq [gyvendinami Mokyklos tikslai ir

atliekamos nustatytos funkcij os;

30.2. uZtikrinti, kad butq laikomasi [statymq, kiq teisds aktq ir Mokyklos Nuostatq;

30.3. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Mokyklos darbuotojus;

30.4. wirtirti Vfot yt tos struktfirE ir pareigybiq sEraSE nevirSijant nustatyto didZiausio

leistino pareigYbiq skaiiiaus;
30.5.organizuotiMokyklosbuhalterinqapskaitqpagal

buhalterinds apskaitos istatyma;
SO.O. uZti[inti racionalq ir taupq IeSq bei turto naudoiimA

Lietuvos ResPublikos

veiksming4 MokYklos

vidaus kontrol[s sistemos suk[rim6 jos veikimE ir tobulinimE.

3l.Mokyklos vadovas gali tureti ir kitq jam Mokyklos Nuostatuose arba kituose teisds

aktuose nustatytq Pareigq.
3L.1. Mokyklos direktorius atsako:

3L.2. uitutot yt4tor tikslq ir uZdaviniq [gyvendinim4 ir Mokyklos veiklos rezultatus;

31.3. uZ infoimacijor upiu Mokykloje-vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq

pasirinkimo galimybes, priemimo sqlygas, *oka.at.paslaugas, mokytojq kvalifikacij6 Atviro

jaunimo centro veiklq, svarbiausius- mokyklos iSbrinio vertinimo rezultatus, mokyklos

tendruomends tradicijas ir pasiekimus vieSq skelbimq;

3L.4. tti, demokratin[ Svietimo [staigos valdymg
31.5 uZ bendradarbiivimu grisius r*tyt iui, mokytojo etikos normq laikymqsi, skaidriai

priimamus sprendimus, bendruomenes niriq infoimavimq, pedagoginio ir nepedagoginio personalo

profesin[ tobul6jimq;



31.6. uz sveik6 saugifu uzkertaniiq keliq bet kokioms smurto' prievartos apraiSkoms ir

Zalingiems [ProEiams aPlinkq'
gz. Nesa# vtoLypos direktoriaus (ligos, komandiruodiq, atostogq metu ir kt.), jo

funkcijas atlieka laikinai [galiotas asmuo'

33. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos

direktorius gari orginizuoti mokytojq ir titq u{dymo proc"se daryvaujantiq asmenrg kuriq veikla

susij usi su nigrinej amu klausimu, pasitarimus'

34. Mokykloje sudaromos metodinds grupes, vienijanEios-atskiry dalyfu mokytojus'

Metodin6ms grup6ms vadovauja pirmininkai, pastirti Ivlokyklos direktoriaus dvejiems metams.

Metodiniq grupiq susirinkimai tcviefiamir. t.8i* kaip du karnrs per metus' Susirinkimus kviedia ir

pries savaitq rastu apie juos informuoja g;prrl pirmininkai. susirinkimai teis6ri, jei juose dalyvauja

ne maZiau kaip du ueidariai grupes narii. r.irtiri-"i priimami atviru barsavimu, balsq dauguma.

35. Metodinds gruPds:

35.l.nustatomokytolqmetodindsveiklosprioritetus;
35.2. ,.if.i" naof<yf<fos direktoriui suderintus sillymus del ugdymo hrrinio, ugdymo

plano,ugdymoprogramq,ugdymoprocesoorganizavimo,-ugdymosisqlygqgerinimo;
35.3. nagrindja mokytojrllranilnq veikl6 konsultuojasi d6l pedagoginiq problemq

sprendimo bldq ir darbq metodikos;

35.4. pletola mokytojq profesin6s veiklos kompetencijas, dalijasi gerqja darbo

patiftimi; -! -:-- r-^r---L^ i,, ^+i+il,i-o t\fnlnrlrlnc i
3s.S.analizuojakvalifikacijostobulinimorenginiqkokybq,jqatitikimqMokyklosir

mokytojq poreikiams;
35.6. keiiiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodindmis grupemis' 

-

36. Metodine taryba - nuolat veikianti institucija skubos- wgka.iSkilusiems ugdymo ir

veiklos organizavimo klausimams sprqsti. Metodinq tary-bq sudaro: direktorius ir metodiniq grupiq

pirmininkai. tut.todin.i tarybai vadovau;a pirminini<as, fuii renka metodinds tarybos nariai slaptu

balsavimu dvejiems ruturnr. Metodinesiu.yUot nuostatai tvirtinami direktoriaus [sakymu.

37. Metodin€ taryba:

3T.L.dalyvaujairteikiasillymusplanuojantugdymoqlini,ugdymoproceso
apr[pinimE, inovacijq diegimq, nustatant Molyklos mokyto;q metodinds veik]os prioritetus;

37.2. tot.dilro3i metodiniq grupirl veikl6 siekiant ugdymo dermris, tqstinumo ir

kokybes uZtikrinimo;
37.3. kaupia informacij4 ir metodines priemones, susijusias su metodiniq grupiq veikla,

supaZindina Mokyklos mokytojus su naujovdmis;

27.4. aptaria Vtoi.ynos *ttyto;q kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos

prioritetus;
37. 5. inicijuoja mokytojq bendradarbiavimq, gerosios patirties sklaidq;

37.6. prireikus vertina motrytojrt metodinius darbus bei mokytojq praktinq veiklE'

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

3g. Mokyklos taryba yra auk5diausioji Mokyklos savivaldos.institucija. Sudaryta i5

Mokyklos mokytojq, tevq (globeju mpintojq) ir vietos bendruomenos nariq. Mokyklos valdymui,

padeda sprqsti tvfolynai iktuatiui klausimus, atstovauti teisrltiems Mokyklos interesams.

39. M;kyklos tarybos nariu gaii buti asmuo, turintis Ziniq ir gebdjimq,- padedandiq

siekti Mokyklos straieginiq ti{stq ir [gyveidinti Mokyklos misijq. Mokyklos tarybq sudaro 9 nariai:

l vietos bendruomen.r] Z tdvq (globejq, riipintojq), po 3 mokytojq ir mgkir}U atstovus:

3g.1. t6vrl atstovus I vfolykfoi tarybq .wiru balsavimu balsq dauguma renkl visuotinis

t6vq susirinkimas. Teisq si[lyti kandidatus iuri visi susirinkime dalyvaujantys tevai (globejai,

rupintojai) arba kandidatai pasisiiilo patys;



39.2. mokytojq atstovai I Mokyklos tarybq renkami Mokytojq tarybos posedy-je tBpI

balsavimu balsq aauguma. Mokytojrl susirinkimas yra-teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip

du treddaliai mokytoj"q. Teisq siuiyti"kandidatus turi visi mokytojai arba kandidatai pasisiiilo patys;

39.3. ,Jt iniq ,trto*, I Mokyklos tarybq awiru balsavimu balsq dauguma renka

visuotinis mokiniq susirinkimas. Teisq siutyti kandiditus turi visi susirinkime dalyvaujantys

mokiniai arba kandidatai pasisi[lo patys;

39.4. vietos bendruomends atstovq deleguoja mokyklos direktorius'

40. Mokytojai, mokiniai ir t6vai (globejai, mpintojai) 
-[. 

Mokyklos tarybE renkami 3

metq kadencijai. ISvykus Mokyklos tarybos n"".ioi, nau;o nario rinkimai organizuojami ne veliau

kaip per vienq ..n.ri. Rinkimi datq numato ir paskelbia Mokyklos tarybos pirmininkas'

+f. Uof<yf4os tarybos posedZiai rengiami ne rediiu kaip du karnrs Per metus' Prireikus

gali blti susauktas neeilinis"Mokyklos tarybos-posddis. Posddis teisdtas, jei jame dalyvauja ne

maZiau kaiP du treddaliai nariq.
42. posedZius su5aukia Mokyklos tarybos pirmininkas, iSrinktas aMru balsavimu

pirmajame Mokyklos tarybos posddyje. MorytAot direktorius negali buti Mokyklos tarybos narys'

Apie posedzio laikq ir svarstyti parengtus kliusimus pirmininkas informuoja narius ne vdliau kaip

priel 3 dienas iki posedZio pradZios.

43.Nutarimaipriimamiposedyjedalyvaujandiqbalsqdauguma.NorminiopobiidZio
Mokyklos tarybos nutarimai [forminami Mokyklos direktoriaus [sakymu'

44. Mokyklos tirybos nariai ,Z ,.uo veikl4 vienE kartq per metus atsiskaito juos

rinkusiems Mokyklos bendruomends nariams'

45. MokYklos taryba:
45.1. ,.i]ki. pasiilymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq [gyvendinimo

priemoniq;
45.2. pritaria Mokyklos Nuostatams, Mokyklos strateginiam planul Mokyklos

metiniam veikros pianui, ugdymo pranui, Mokykros vidaus tvarkos taisyklems, Mokyklos ugdymo

programoms, vielai sketbiamai iniormaci;A apie veiklq, kitiems Mokyklos veiklq

i. gt"ur.ntooj antiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

4S.3. teikia sitlyrnus Mokyklos direktoriui del Mokyklos Nuostatq keitimo ar

papildymo, Mokyklos vidaus strukturos ir veiklos tobulinimo, saugiq ugdymosi ir darbo sqlygtl

sudarymo; . ! _!-_r!_a^:r-^+rr,^ir,.
45.4. teikia si[lyrnus Pa]ruojo rajono savivaldybes tarybai ar jos [galiotai institucijai

del Mokyklos materialinio apr[pinimo;
4S.S. svarsto kiiq Mokyklos savivaldos institucijq ar bendruomends nariq iniciatyvas ir

teikia si[lymus Mokyklos direktoriui;
+S.6. svirsto Mokyklos leiq naudojimo klausimus, pritaria paramos le5q paskirstymui;

45.7. teikia si[lymus direktoriui iormuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir

intelektinius i5teklius;
45.g. kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendimq ddl ataskaitos Mokyklos savininko teises ir pareigas [gyvendinandiai institucijai;

45.g. deleguoja atstows I vie5o konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai uZimti

komisijg
45.10. ilklauso Mokyklos metinds veiklos ataskaitas, svarsto kitus Mokyklos

direktoriaus teikiamus klausimus.
46. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendri.ri.*r- ugdymo klausimams sprqsti. Jq sudaro visi Mokykloje dirbantys

mokytolai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys'

Mokyklos direktorius negali biiti mokytojq tarybos naliu'
47. Mokytol"q taryUos piimininkis ir sekretorius renkamas nariq aMru balsavimu 2

metams.
48. Mokytojq tarybos posedZius Saukia mokytojq tarybos pirmininkas prasidedant ir

baigiantis mokslo *ut.r* bei pasibaigus pirmam putr.iiri, ne rediau kaip 3 lg11yt per mokslo
/------\



metus. Prireikus gali buti suSauktas neeilinis pos6dis. mokytojq tarybos pirmininkas informuoja ne

veliau kaip prie5 3 dienas iki posedZio pradZios'

49. Posddis yra t;isetas,leijame dalyvauja du ueddaliai Mokyklos mo\rtojq' . ,

50. Nutarim;i priimami dalyvaujandirliq balsq dauguma' Jie yra teiseti' 
- 
jei

nepriestarauja teis6s aktami. I susirinki-rr p.g.t-ptreik[ iali biiti kvieiiami kitq Mokyklos

savivaldos institucijq atstovai.
51. MokYtojq taryba:
51.f. aptaria pedagogines veiklos formas ir metodus, ugdymo planus' programas'

pasiekimq lyg[, ugdymo rezultatus; . . ! - :- r^-
5]-.2.svarstoneformaliojougdymofurinioirformqatnaujinim4;
5l.3.derinamokytojqneformaliojoSvietimoprogramas;
51.4. svarsto [sivertinimo rezultatus;

51.5. sprendzia vaikq nusikalstamumo ir zalingq [proiiq prevencijos, socializacijos'

pilietinio ir tautinio ugdymo, profesinio orientavimo, gabiq vaikq ir jaunimo ugdymo klausimus;

51.6. teikia"siullmrus Mokyklos tarybai del drrut*iniq nuobaudq skyrimo ir mokiniq

Salinimo i5 MokYklos;
51.7. anaiizuoja mokiniq mokymosi, poilsio, saugos ir kitus klausimus;

51.8. svarsto pedagoginds etikos klausimus;

51.9. renka tnot ytolq atstovus I Mokyklos tarybE;

51. 10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,+, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKAIR
ATESTACIJA

52. Darbuotojai I darbE Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teisds aktq nustatyta tvarka'

53. Darbo apmokejimo $;rkE Mokyklos darbuotojams nustato_ Lietuvos Respublikos

darbo kodeksas, Lietuvos Reipublikos iitatymai, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimai,

Evietimo, mokslo ir sporto miniitro isakymai, Pakruojo rajono savivaldyb6s tarybos sprendimai' 
.

Sa. Mokyklos direktorius, direktoriaus pivaduotojas ugdymui, mokytojai atestuoiasi ir

kvalifikacij4 tobulina tietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta warka'

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LESOS, JV NAUDOJIMO TVARKA, FINAIISINES VEIKLOS
- 
KolrrRor,r rri nnbxvru,os YEIKLOS PRTEZIURA

55. pakruojo rajono savivaldybes Mokyklai perduotas ir.. Mokyklos [gytas -{rtas
nuosavyb6s teise priklauso pakruojo ralono savivaldybei, o Mokykla 5[ turt4 valdo, naudoja ir

disponuoja juo teisds aktq nustatyta warka'
56. Mokyklos leiq Saltiniai gali biiti:

56.1. valitybes biudZeto ir (arba) savivaldybds biudZeto asignavimai;

SO.Z. Vaisrybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo

biudZeq ir kitq valstybes ir savivaldybiq pinigq fondq l65os;

56.3. kitos teisetai gautos ld5os'

57. Lti5os naudojamos teisds aktq nustatyta tvarka'

SB. Mokykla bu-halterinq apskaiq organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko teisds

aktq nustat5rta warka. Finansines op.mii3.r vykdo Pakruo]o suaugusiqiq ir jaunimo Svietimo centro

apskaitos iarbuotojai vadovaudamiesi Lieiuvos Respublikos buhalterin6s apskaitos lstatymu,

ii.tuuo, Respub[kls vielojo sektoriaus atskaitomybds [statymu, Motyklos direktoriaus patvirtinta

ipskaitos politika, finansq kontroles taisykldmis bei Mokyklos ir Pakruojo suaugusiqiq ir jaunimo

Svietimo clntro sudaryta buhalterines apskaitos tvarkymo sutartimi'



5g. Mokyklos veiklos vidaus auditq atlieka Pakruojo rajono savivaldybes

administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius teises aktq nustatytt Yltt:
OO. rvrofyfctos veiklos prieZi[rq atlieka rakrugji rajono savivaldyb6s administracija'

61. Valstybini auditE rili.ku LiLtuvos Respublikos valstyb6s kontrole'

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUO STATOS

62. Informacijq apie Mokyklos veiklq ir rezultatus bei kit4 informacijg kuriq reikia

skelbti vie5ai remiantis iiuturros Respublikos tlises aktais, Mokykla skelbia Pakruojo Juozo

pakalnio muzikos mokyklos intemeto svetaineje www.pakruojomuzika.lt. Teises akq nustatytais

atvejais vieli praneSimai skelbiami ir kitose visuomends informavimo priemonese'

63. Mokyklos Nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, Mokyklos tarybai pritarus'

tvirtina Pakruojo rajono savivaldybes taryba'

o+. rvroiyfiros Nuosiatai keidiami ir pripaZistami netekusiais galios Pakruojo rajono

savivaldybes tarybos, Mokyklos tarybos ar tvtokyklos direktoriaus iniciatyva teis€s akq nustatyta

warka.
65.Mokyklaregistruojamateis6sakqnustatytatvarka.
66. Mokyklu ,io.gunizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma Mokyklos

strukt[ros perwarka pakruojo rajono savivaldybes tarybos sprendimu Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.

Saulius Margis
Savivaldyb6s meras


