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BIUDZETINES ISTAIGOS
v[tyIAUS MUZIKOS MOKYKLOS,,LYRA.6 NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra" nuostatai (toliau - nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus muzikos mokyklos ,,Lyra'o (toliau - Mokykla) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, mokyklos grupg, pagrinding

paskirti, mokymo kalbas ir mokyno formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, ruSis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, apra5o mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos bendruomenes

teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4 ir atleidim4

i5 jo, jq darbo apmokejimo tvark4, kvalifikacijos kelim4 ir atestacij4, lesq naudojimo tvark4 ir
finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra", trumpasis

pavadinimas - VMM ,,Lyra". Mokykla lregistruota Lietuvos Respublikos juridiniq asmenq registre,

kodas 191663091.

3. Vilniaus muzikos mokykla ,,LyEa" isteigta Vilniaus miesto valdybos 1993 m. sausio 30 d.

potvarkiu Nr. 104V,,Del Vilniaus miesto muzikos mokyklos ,,L1vr&o'steigimo".

4. Mokyklos teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Mokyklos priklausomybe - savivaldybes mokykla.

6. Mokyklos savininke Vilniaus miesto savivaldybe, kodas IIfiA9233, adresas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

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

savivaldybes taryba, kuri pagal kompetencij4:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidLiaMokyklos vadovq;

7.3. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;

7.4. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

1.5. priima sprendim4 del Mokyklos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidtialikvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

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

Siuose nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klau simus.
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8. Mokyklos veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo,
kultBros ir sporto departamento Bendrojo ugdymo skyrius.

9. Mokyklos buveine - Taikos g.4'l,LT-O5Z6O Vilnius.

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

ugdymo mokykla.

11. Mokyklos pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo mokykla.

12. Mokymo kalba - lietuviq.

13. Mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymo (-si).

14. Mokymo proceso organizavimo biidai - kasdienis, individualus, savarankiskas.

15. Mokykloje vykdomos Svietimo programos - akredituotos formalqji Svietim4 papildandios

muzikinio ugdymo programos (pradinio muzikinio ugdymo, 4 metai ir pagrindinio muzikinio ugd5rmo,

4 metai).

16. Mokykla i5duoda:

16. 1 . Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzd1io neformaliojo vaikq
Svietimo paZymejim4;

16.2.paiymq.

17. Mokykla yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitom4J4 ir kitas s4skaitas

Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, gali tureti savo atributik4, savo veikl4 g;,nd1ia
Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro lsak;rmais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimais, kitais teises aktais ir 5iais nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.

19' Mokyklos Svietimo veiklos rii5ys (pagal Ekonomines veiklos rflSiq klasifikatoriq (EVRK2),
patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus
2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. DI-226 ,,Del Ekonomines veiklos ruSiq klasifikatoriaus
patvirtinimo"):

19.1. pagrindine Svietimo veiklos riilis - kitas mokymas, kodas g5.5;

19.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

19.2.L kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;

19.2.2. kulturinis Svietimas, kodas g5.52;
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19.2.3.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

20. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

20.1. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

20.2. ekskursijq organizatoriq veikla, kodas 79.12.

21. Mokyklos veiklos tikslai:

2L.1. ultikrinti muzikaliq mokiniq galimybg papildomai lavinti muzikavimo igldZius, ugdyti

naujus muzikinius gebejimus, estetini skoni, kulttir4;

Zl.Z.brandinti mokiniq kiirybini m4stym4, savaranki5kum4 ir asmening atsakomybg;

21.3. tenkinti miesto bendruomenes meninio muzikinio mokymosi, mokiniq savirai5kos

poreikius;

21.4. vykdyti muziking Svieteji5k4 veikl4, teikti mening labdar4;

21.5. gabiausius ugdytinius ruo5ti studijoms auk5tesnes pakopos meno krypdiq mokyrno

istaigose.

22. Mokyklos veiklos uZdaviniai:

22.1. teikJi mokiniams kokybi5k4 muzikini ugdym4;

22.2. tenl<rnti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;

22.3. teikti mokiniams reikiam4 pedagoging, psichologing pagalb4;

22.4. pletoti rySius su kitomis respublikos ir uZsienio muzikinio Svietimo istaigomis, muzikiniais

kolektyvais, miesto mokyklinemis ir ikimokyklinemis istaigomis;

22.5. sudaryti s4lygas mokykl4 reprezentuojantiems mokomiesiems kolekt)rvams, solistams

nuvykti i respublikinius ir tarptautinius konkursus, festivalius.

23. Siekdama tikslq ir vykdydama jai pavestus uZdavinius Mokykla vykdo Sias funkcijas:

23.1. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2A1r5 m. sausio 27 d.

isakymu Nr. V-48 patvirtintomis Rekomendacijomis del meninio formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo programq rengimo ir igyvendinimo, atsiZvelgdama i Mokyklos bendruomenes reikmes, taip

pat i mokiniq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

Z3.Z.rengiapradinio irpagrindinio muzikinio formalqji Svietim4papildandio ugdymo programas

papildandius bei mokiniq poreikius tenkinandius Siq programq modulius;

23.3. vykdo pradinio muzikinio formalqji Svietim4 papildandio ugdyrno (4 metai, I-IV klases) ir

pagrindinio muzikinio formalqji Svietim4 papildandio ugdymo (4 metai, V-Vm klases) programas,

mokymo (-si) sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;

23.4. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq dorovini,

pilietini, tautin! s4moningum4, patiotizmq, puoselejandioms kultrlring ir socialing brand4,

padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius ;
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23.5. teikra informacinE pagalbq, vykdo mokiniq profesini orientavim4 ir taiko minimalios

prieZiiiros priemones ;

23.6. organizuoja mokiniams tevr+ (kitq fstatyminiq atstovq) pageidavimu jq mokamas

papildomas paslaugas (stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

23.1. stdaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacijq;

23.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazg,

vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo

apriipinimo standartais;

23.9. viesai skelbia informacij4 apie Mokyklos veikl4 teises aktq nustatyta tvarka.

24. Mokykla i5duoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio muzikinio formalqji Svietim4

papildandio ugdymo programas pasiekimus iteisinandius dokumentus Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro nustat5rta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

25. Mokykla, igyvendindama jai i5keltus tikslus ir uZdavinius, vykdydama jai priskirtas

funkcijas, turi teisg:

25.I. painkti ugdymo (mokymo) metodus ir mokymo veiklos biidus;

2s.z.kurtinaujus mokymo ir mokyrnosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 i5silavinim4;

25.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

25.4. vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

25.5. savininkui leidus stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

25.6. gatttiparam4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka;

25.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

26. Mokykla privalo:

26.1. g1trk,rinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymo (-si) ir darbo aplink4;

26.2. atslLvelgti i vaikq (mokiniq) gebejimus, poreikius, galimybes, individualizuoti ugdymo

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

26.3. natdoti le5as Siuose nuostatuose nurodytiems uZdaviniams vykdyti pagal le5q valdytojo

patvirtintas s4matas;

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

Respublikos istatymq numatytoms institucij oms veiklos ataskaitas ;

26.5. suteikti pedagogams atstovaujandiq profesiniq sqjungq atstovams teisq istatymq nustatyta

tvarka atstovauti pedagogq interesams ir ginti jq teises;
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26.6. vykdSrti kitas teises aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

27. Mokyklos veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus:

27.1. Mokyklos strategini plan4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir Vilniaus miesto

savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

27.2.MokykJos metinf veiklos p1an4, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

27.3. Mokyklos ugdymo plan4, suderint4 su Mokyklos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybes

vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu;

27.4.ktfis Mokyklos veikl4 reguliuojandius ir teises aktq nustatyta tvarka parengtus, suderintus

ir patvirtintus teises aktus.

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

budu ir atleidlianas i5 jq savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

29. Vie5as konkursas Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises aktq nustatyta

tvarka likus ne mai,iau kaip 6 menesiams iki Mokyklos direktoriaus vadovo kadencijos pabaigos.

30. Mokyklos direktoriumi gali b[ti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo.

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

i5skynrs atvejus, kai jis laimi vie54 konkurs4 Mokyklos direktoriaus pareigoms eiti ir skiriamas i
direktoriaus pareigas naujai kadencijai. Mokyklos direktorius, baiggs penkeriq metq kadencij4, turi

teisg dalyvauti Mokyklos vie5ame konkurse vadovo pareigoms eiti.

32. Jeiga pasibaigus penkeriq metq kadencijai Mokyklos direktorius, kurio visos metq veiklos

ataskaitos buvo ivertintos gerai ir labai gerai, atsisako dalyvauti vie5ame konkurse Mokyklos

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

kitos pareigos.

33. Siuose nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su Mokyklos direktoriaus skyrimu ir atleidimu,

sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

34. Direktorius yra pavaldus Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai

bei atskaitingas Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir merui.

35. Mokyklos direktoriaus kompetencij a:

35.1. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo igaliotu

asmeniu, tvirtina darbuotojq pareigybiq sqraS4, nevir5ydamas leistino didZiausio pareigybiq skaidiaus;
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35.2. nustato Mokyklos tikslus, uZdavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojq ugdymui veiklos

sritis;

35.3. tvirtina Mokyklos vidaus strukttrr4, suderings su Mokyklos taryba, tvirtina vidaus darbo

tvark4;

35.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka skiria i atleidZia

mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, skatina juos,

sprendZia darbo pareigq paZeidimo klausimus;

35.5. tvirtina mokyojq, kitrl ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnaujandio personalo

pareigybiq apra5ymus;

35.6. priima mokinius Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo

(-si) sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

35.7. rupinasi mokyojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trukstamq mokytojq

paieSk4;

35.8. sudaro mokiniams saugias ir sveikas ugdymosi s4lygas visais su mokymuisi susijusiais

aspektais;

35.9. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metines veiklos programos rengimui, jq

igyvendinimui;

35.10. organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms vykdyti, uZdaviniams

igyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;

35.11. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo nustatyta tvarka Mokyklos tarybos pritarimu

tvirtina strategini ir metini veiklos planus, kitus Mokyklos veikl4 reglamentuojandius dokumentus;

35.I2. pagal kompetencija leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;

35.13. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding tarybq;

35.14. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;

35.15. organizuoja Mokyklos dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;

35.16. teises aktq ir Siq Nuostatq nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jais

disponuoja, rupinasi Mokyklos intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,

uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojimq;

35.17. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems

s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir

organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

35.18. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

35.19. bendradarbiauja su mokiniq tevais (kitais lstatyminiais atstovais), pagalb4 mokiniui,

mokyojui ir mokyklai teikiandiomis lstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
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istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

35.20. kiekvienais metais teikia Mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei vie5ai paskelbia

savo metq veiklos ataskait4 pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro direktoriaus metq

veiklos ataskaitai nustatytus reikalavimus;

3 5 .21 . atstovauj a Mokyklai kitose institucij ose ;

35.22. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai biitq teisingi;

35.23. uZtikrina racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Mokyklos vidaus

kontroles sistemos suktirim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

35.24. dali savo funkcrjq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui

ugdymui;

35.25. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas

funkcijas.

36. Mokyklos direktorius atsako uZ:

36.1. Lietuvos Respublikos fstatymq ir kitq teises aktq laikym4si Mokykloje uZ demokratini

Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, tinkam4 funkcijq vykdym4, nustatytq

Mokyklos tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, Mokyklos veiklos rezultatus;li. ger4 ir veiksming4 vaiko

minimalios prieZiuros priemoniq igyvendinim4;

36.2. informacijos skelbim4 apie Mokyklos vykdomas muzikines formalqji Svietim4 papildandio

ugdymo programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq

kvalifikacij4, svarbiausius Mokyklos i5orinio vertinimo rezultatus, Mokyklos bendruomenes tradicijas

ir pasiekimus.

37. Mokyklos mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokyojq metodines grupes

ir metodine taryba. Metodiniq grupiq ir metodines tarybos sudeti tvirtina Mokyklos direktorius, jq

veikl4 koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

38. Metodines grupes sudaro Mokyklos vienos specializacijos muzikavimo dalyko mokytojai.

39. Metodines grupes kompetencija:

39.1. planuoja ir aptarta ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metodus, mokiniq

pasiekimq ir paZangos vertinimo biidus, mokyrno (-si) ir ugdymo (-si) priemones);

39.2. nagnneja mokiniq ugdymo patirti ir j4 pritaiko mokiniq individualioms reikmems;

39.3. aprobuoja mokytojq parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo ir

mokyrnosi priemones ir, autoriams pritarus, inicijuoja jq sklaid4;

39.4. aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su mokyklos strateginiais tikslais;
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39.5. teikia sifllymus metodines veiklos organizavimo klausimais mokyklos metodinei tarybai,

vadowi, jo pavaduotojams ugdymui, mokytojq tarybai.

40. Metodinems grupems vadovauja grupir+ nariq i5rinkti pirmininkai. Jq veikl4 koordinuoja

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodines grupes pasitarimai organizuojami ne rediau kaip du

kartus per pusmeti.

41. Metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq pirmininkai, dalykq mokytojai, direktoriaus

pavaduotojai ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus isakymu paskirtas pirmininkas.

Metodines tarybos pasitarimai organizuojami pagal poreiki. Pasitarimus inicijuoja metodines tarybos

pirmininkas.

42. Metodines tarybos kompetencija:

42.1. nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq kvalifikacijos kelimo poreikius;

42.2. inicijuoj a pedagoginiq inovacijq diegim4 Mokykloje;

42.3. terkta Mokyklos direktoriui suderintus metodiniq grupiq siiilymus del ugdymo turinio

formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.

V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

43. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos: Mokyklos taryba, mokytojq taryba, Mokiniq

komitetas ir specializacijos mokiniq tel,t1 komitetai, Tevq komitetas.

44. Mokyklos taryba yra aukSdiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos

mokiniq, mokytojq, tevq (kitq istatyminiq atstovq) ir vietos bendruomeng demokratiniam Mokyklos

valdymui, svarbiausiems Mokyklos veiklos sridirtr klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti,.

45. Mokyklos taryb4 sudaro 7 nana;' { Mokyklos taryb4 2 tevus (kitus istatyminius atstovus)

renka mokiniq tevq (kitq lstatyminiq atstovq) atstovq susirinkimas atviru balsavimu, 2 mokytojus

atviru balsavimu renka Mokytojq taryba,2 mokinius - 5-8 klasiq mokiniai, vien4 vietos bendruomenes

atstov4 - Justini5kiq seniiinija.

46. Mokyklos tarybos nariu gali btti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietimo

istaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misij4. Mokyklos tarybos nariu negali biiti

Mokyklos vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.

47. Mokyklos tarybos sudeti tvirtina Mokyklos direktorius.

48. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 renka ir at5aukia Mokyklos tarybos

nariai.

49. Mokyklos tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posedZio metu.

50. Mokyklos tarybos dokumentus teises aktq nustatyta tvarka tvarko Mokyklos tarybos

sekretorius, i5renkamas i5 Mokyklos tarybos nariq balsq dauguma pirmojo posedZio metu.
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51. Mokyklos tarybos posedi Saukia pirmininkas. PosedZio Saukimo iniciatyvos teisq turi

Mokyklos tarybos pirmininkas, Mokyklos tarybos nutarimu Mokyklos direktorius, Mokyklos

direktoriaus pavaduotojai ugdymui.

52. Mokyklos tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nari4. Nutarimai priimami

posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lerrria Mokyklos tarybos

pirmininko balsas.

53. I Mokyklos tarybos posedZius be balso teises gali biiti kviediami kitq Mokyklos savivaldos

institucijq atstovai, Mokyklos direktorius, mokytojai, mokiniq tevai (kiti istatyminiai atstovai) ir kiti

asmenys.

54. Eiliniai Mokyklos tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus. Prireikus

gali btrti su5auktas neeilinis Mokyklos tarybos posedis.

55. Mokyklos taryba renkama vienai kadencijai trejiems metams. Likus ne maZiau kaip dviem

menesiams iki tarybos kadencijos pabaigos skelbiami nauji tarybos rinkimai. Pasibaigus tarybos

kadencijai, taryba baigia savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus naujai i5rinktai tarybai.

56. Asmenys i Mokyklos taryb4 gali biiti renkami ne daugiau kaip i5 eiles trims kadencijoms.

pasibaigus tarybos nario trejq metq kadencijai, jo igaliojimai nutruksta, jei jis nera i5renkamas antrai

arba trediai kadencij ai.

57. Nutrukus Mokyklos tarybos nario igaliojimams pirma laiko, i jo viet4 i5renkamas naujas

narys, atstovaujantis tevams, mokytojams arba mokiniams, priklausomai nuo to, kuriai grupei

atstovavo buvgs tarybos narys, iki veikiandios Mokyklos tarybos kadencijos pabaigos.

58. Mokyklos tarybos kompetencij a:

58.1. teikia sitlymus del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;

58.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Mokyklos vidaus darbo

tvarkai, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems tvirtinti Mokyklos

direktoriui, derina ugdymo plan4;

58.3. teikia Mokyklos direktoriui siiilymus del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

Mokyklos vidaus strukt[ros tobulinimo;

58.4. svarsto Mokyklos leSq naudojimo klausimus, kontroliuoja biudZetiniq ir nebiudZetiniq le5q

panaudojim4;

58.5. kiekvienais metais vertina Mokyklos vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia savo

sprendim4 del ataskaitos mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

58.6. teikia si[lymus Vilniaus miesto savivaldybes tarybai del Mokyklos materialinio

aprupinimo, veiklos tobulinimo;

ill'
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5g.7. svarsto metodines tarybos, mokiniq ir tevq (kitq istatyminiq atstovq), kitq savivaldos

institucijq ar Mokyklos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siUlyrnus direktoriui;

58.8. teikia si[lymus del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniams ugdymo ir darbo sQlygq

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

58.9. priima sprendim4 del ugdymo plano pakeitimq;

58.10. svarsto kitus Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

59. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei

visuotiniame susirinkime.

60. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

61. Mokytojq taryb4 sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi

Mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys

asmenys.

62. Mokytojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius'

63. Mokytojq tarybos posedZius Saukia Mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame

dalyvauja te mai;au kaip du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje

dalyvavusiq narirtr balsq dauguma.

64. Mokytojq tarybos kompetencij a:

64.1. aptwia praktinius mokiniq ugdymo organizavimo klausimus;

64.2. analizuoja mokyklos ugdymo proces? ir numato Sio proceso tobulinimo biidus;

64.3. anaTizuoja mokyklos veiklos ir ugdymo programr+ tealizavim%;

64.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkandiai mokyklos veiklos krypti ir Vilniaus

savivaldybes Svietimo nuostatas (strategini plane) ;

64.5. skatina naujoviq paiesk4 ir gerosios patirties sklaid4;

64.6. numato bendradarbiavimo su mokiniq tevais ir visuomene kryptis;

64.7. sprendZia kitus su mokiniq ugdymu ir mokytojq veikla susijusius klausimus.

65. Mokykloje veikia Mokyklos mokiniq savivaldos institucija - mokiniq komitetas.

66. Mokiniq komiteto veiklos planq tvirtina Mokyklos direktorius.

67. Mokyklos mokiniq komiteto veiklos kadencijos trukme - dveji metai. Mokslo metq pradZioje

visq 7 specializacuq 5-g klasiq mokiniai renka atstovus. Komitetui vadovauja septyniq komiteto nariq

i5rinktas pirmininkas.

68. Mokiniq komiteto kompetencija:

68.1. teikia siiilymus del mokymo organizavimo, socialines veiklos;

68.2. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos renginius, vykdyti prevencines programas;

68. 3. dalyvauj a rengiant Mokyklos veikl4 reglamentuoj andius dokumentus ;
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svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus ;

deleguoja narius i Mokyklos tarybq.

VI SKYRIUS
I}ARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

69. Darbuotojai i darb4 Mokykloje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

70.'Mokyklos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

nustafyta tvarka.

71. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokyojai ir koncertmeisteriai kvalifikacij4

kelia Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo, Svietimo ir mokslo ministro ir Vilniaus miesto

savivaldybes administracijos Svietimo, kulflros ir sporto departamento nustatyta tvarka, atestuojasi

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS, LESOS, W NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES vEIKLoS

KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA

72. Mokykla patikejimo teise jai perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4 valdo ir naudoja

Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka.

73. Mokyklos leSos:

73.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s?matas;

73.2. pajartos uZ teikiamas paslaugas;

73.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais btdais
perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

73.4. kitos teisetu biidu igytos 1e5os.

74. Lr5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

75' Mokyklos finansines operacijas atlieka ir finansines veiklos pieLiirEvykdo Vilniaus miesto

savivaldybes biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigrl buhalterine apskaita". Mokykla yra paramos

gaveja.

76. Mokyklos finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teises

aktais. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes kontroles

igaliotos institucijos ir savininkas. Mokyklos valstybini audit4 atlieka Valstybes kontrole. Mokyklos

veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes
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- .:- .: ::dito tarnvba). Mokyklos vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

- * - - :. --:::,:-e> rr r idaus audito istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.

-- \lokrklos veiklos prieZiur4 atlieka Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija

- ..-'" -': Re >publikos teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

-S. lnformacija visuomenei apie Mokyklos veikl4 teikiama Mokyklos interneto svetaineie,

:: ::.kus teises aktq nustatlta tvarka Mokyklos savininko interneto svetaineje.

-9. Prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais nuostatais reikia

:,:kelbtr vieiar, skelbiami valstybes imones Registry centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

-rrnre ttu r ieSi prane5imai".

80. Mokyklos nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Mokyklos savininko teises ir

pareigas iglvendinanti institucija.

81. Mokyklos nuostatq pildymo ar keitimo iniciatyvos teisg turi Mokyklos savininko teises ir

parergas igyvendinanti institucija, Mokyklos direktorius ir Mokyklos taryba.

82. Mokyklos reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma, Mokyklos strukt[ros pertvarka

vykdoma Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

ltb* 4r/*r/* /zr.az


