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16. Mokykla teisės aktų nustatyta tvarka išduoda mokymosi pagal pradinio ir meninio,
pagrindinio ir meninio, vidurinio ir meninio ugdymo, bei baleto artisto profesinio
mokymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus.
17. Mokyklos bendrabučio buveinė – T. Kosciuškos g. 11A, LT-01100 Vilnius.
18. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su Mokyklos pavadinimu,
atsiskaitomąją pavedimų, specialiųjų lėšų ir valiutines sąskaitas Lietuvos Respublikoje
įregistruotuose bankuose. Savo veiklą Mokykla grindžia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ
IŠDAVIMAS
19. Pagrindinė Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
20. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:
20.1. pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20;
20.2. kitos veiklos rūšys:
20.2.1. pradinis ugdymas, kodas 85.20;
20.2.2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
20.2.3. kitas mokymas, kodas 85.5;
20.2.4. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
20.2.5. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
20.2.6. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
21. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
21.2. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
21.3. knygų leidyba, kodas 58.11;
21.4. kita leidyba, kodas 58.19;
21.5. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
21.6. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
21.7. muzikos instrumentų nuoma, kodas 77.29.30;
21.8. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
21.9. scenos pastatymų veikla, kodas 90.01;
21.10. meno įrenginių eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
21.11. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.
22.
Mokyklos veiklos tikslas – dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką meno krypties
vaikų formaliojo ir neformaliojo švietimo srityje, užtikrinti galimybes įgyti kokybišką
pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, baleto artisto kvalifikaciją mokiniams,
turintiems išskirtinių gabumų menui, padėti jiems įgyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį,
meninį ir technologinį raštingumą, meninę ir bendrąją asmenybinę bei pilietinę brandą,
tapti atlikėju, kūrėju, galinčiu save atskleisti mene.
23.
Mokyklos uždaviniai:
23.1. teikti kokybišką ugdymą pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio ir
meninio, pagrindinio ir meninio, vidurinio ir meninio), mokymą pagal baleto artisto
profesinio mokymo programą;
23.2. identifikuoti ir atskleisti mokinių meninius gabumus, plėtoti jų gebėjimus ir talentą,
ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis
atsakomybės kuriant savo gyvenimo nuostatas ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą,
skatinti mokinius prasmingai atskleisti save, menu ir jo grožiu praturtinti savo ir kitų
gyvenimą;
23.3. teikti mokiniams švietimo informacinę, psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą;
23.4. užtikrinti sveiką ir saugią mokymosi aplinką;

3
23.5.
23.6.
23.7.

sudaryti sąlygas perimti Europos ir pasaulio meninę patirtį;
kurti ir puoselėti kultūrinę aplinką;
teikti informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą meno krypties
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykloms ir
mokytojams.
24. Mokykla įgyvendindama tikslus ir vykdydama jai pavestus uždavinius atlieka šias
funkcijas:
24.1. įgyvendina pradinio ir meninio, pagrindinio ir meninio, vidurinio ir meninio ugdymo
programas ir profesinio mokymo (baleto artisto rengimo) programą. Mokykloje mokoma
bendrojo ir meninio ugdymo dalykų, kurie sudaro vientisą ugdymo turinį;
24.2. rengia meninių dalykų programų modulius;
24.3. ieško ir telkia mokinius, turinčius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl išskirtinių
gabumų menui, muzikai, choreografijai, puoselėja jų meninę prigimtį ir individualybę,
sudaro prielaidas gabumų plėtrai ir talento sklaidai;
24.4. atsižvelgdama į mokinių poreikius, Mokyklos finansines galimybes individualizuoja
ugdymo turinį, mokymo metodus;
24.5. kaupia meninio ugdymo Lietuvoje ir užsienio mokyklų metodinę patirtį ir organizuoja
jos sklaidą;
24.6. organizuoja meno krypties tarptautinius ir šalies konkursus, festivalius, parodas;
24.7. dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose;
24.8. organizuoja ugdymo procesą ir mokomąją meninę vasaros praktiką, kurių
organizavimo ypatumus skyriuose reglamentuoja Mokyklos ugdymo planas;
24.9. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;
24.10. inicijuoja meninės ir socialinės veiklos projektus;
24.11. inicijuoja koncertines, parodines ir kitas menines programas, projektus, renginius ir
kitą neformaliojo švietimo veiklą;
24.12. kuria ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią edukacinę aplinką;
24.13. organizuoja prevencinį darbą kovoje su narkotinių medžiagų, alkoholio ir tabako
vartojimu;
24.14. sudaro sąlygas mokiniams naudotis Mokyklos bibliotekos ir dailės skyriaus fondais,
fonoteka ir kt.;
24.15. teikia švietimo informacinę, psichologinę, socialinę, pedagoginę pagalbą mokiniams;
24.16. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus,
brandos egzaminus;
24.17. organizuoja ir vykdo meninių dalykų egzaminus, įvardytus ugdymo plane, bei
atsiskaitymus pagal Mokyklos direktoriaus patvirtintą tvarką;
24.18. organizuoja socialiai remtinų, mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimą,
mokinių apgyvendinimą bendrabutyje;
24.19. teikia informacinę, konsultacinę ir kompetencijos tobulinimo pagalbą specialiuosius
ugdymosi poreikius dėl išskirtinių gabumų menui turintiems mokiniams, muzikos, meno,
dailės, choreografijos ir kitų mokyklų mokytojams;
24.20. atlieka profesinės linkmės meninio ugdymo modulio ir formalųjį švietimą papildančio
meninio ugdymo programų vykdymo kokybės stebėseną;
24.21. organizuoja šalies mokyklų meno kolektyvų meninio lygio vertinimą ir meninio
pajėgumo nustatymą;
24.22. Ministerijos pavedimu koordinuoja ir įgyvendina meninius vaikų ir jaunimo
konkursus ir programas;
24.23. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS
25. Mokykla, įgyvendindama tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas, turi teisę:
25.1. parinkti ir kurti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;
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25.2.

rūpintis, kad tėvai ir globėjai sudarytų sąlygas mokiniams įsisavinti visą ugdymo plane
numatytą medžiagą ir dalyvauti ugdymo tąsą užtikrinančiuose pleneruose, sceninėje ir
koncertinėje praktikoje;
25.3. nematydama mokinio pasirinktos meno srities perspektyvos (fizinių duomenų
kitimas, psichosocialiniai ypatumai), siūlyti rinktis kitą ugdymo įstaigą;
25.4. bendradarbiauti su fiziniais ir juridiniais asmenimis, gali būti tarptautinių organizacijų
nariu;
25.5. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;
25.6. nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo ir (ar) kultūros projektus;
25.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Ministerijos, kitų valstybės,
savivaldybių institucijų, švietimo įstaigų;
25.8. klausimams spręsti sudaryti tikslines darbo grupes ir jų veiklai pasitelkti kitų
institucijų ar įstaigų atstovus;
25.9. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka;
25.10. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
26. Mokykla privalo:
26.1. teikti informaciją apie Mokyklos vykdomas programas ir pasirinkimo galimybes;
26.2. užtikrinti kokybišką specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio ir meninio,
pagrindinio ir meninio, vidurinio ir meninio) ir baleto artisto profesinio mokymo programos
vykdymą;
26.3. užtikrinti teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo
aplinką;
26.4. atsižvelgti į mokinių gebėjimus, poreikius, pagal galimybes individualizuoti ugdymo
turinį;
26.5. teikti švietimo informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą, vykdyti
profesinį orientavimą;
26.6. užtikrinti Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
(Žin., 2007, Nr. 80-3214; 2010, Nr. 157-7969) vykdymą;
26.7. vykdyti mokymo sutarties įsipareigojimus;
26.8. naudoti lėšas nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų
valdytojo patvirtintas programas;
26.9. viešai skelbti informaciją apie mokyklos veiklą;
26.10. vykdyti kitas teisės aktuose nustatytas pareigas.
IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
27. Mokyklos veikla organizuojama pagal:
27.1. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios
Mokyklos taryba ir Ministerija;
27.2. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi
Mokyklos taryba;
27.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuris yra suderintas su Mokyklos
taryba ir Ministerija.
28. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir
atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka.
29. Mokyklos direktorius:
29.1. suderinęs su Ministerija ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos darbuotojų
pareigybių sąrašą, Mokyklos struktūrą;
29.2. nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus
pavaduotojų, Mokyklos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
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29.3.

tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin.,
2002, Nr.64-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo
Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
29.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius, sudaro su jais mokymo sutartis;
29.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, nustato mokinių teises, pareigas ir
atsakomybę;
29.6. suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
29.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
29.8. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka sudaro Mokyklos Vaiko gerovės
komisiją;
29.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
29.10. sudaro Mokyklos vardu sutartis, reikalingas Mokyklos funkcijoms atlikti;
29.11. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
29.12. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja,
rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ištekliais, vykdo pedagoginės veiklos ir
jos veiksmingumo stebėseną, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą,
veiksmingą Mokyklos veiklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir
tobulinimą;
29.13. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Mokyklos veiklos
rezultatus;
29.14. rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją,
mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja
jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
29.15. nustato mokinių priėmimo į bendrabutį ir naudojimosi juo tvarką;
29.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui,
mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių
paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis
institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
29.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;
29.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams, skyrių vadovams;
29.19. atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi gimnazijoje,
demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų
atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos
rezultatus, gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;
29.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
30. Skyriai ir kiti Mokyklos padaliniai veikia pagal direktoriaus patvirtintus nuostatus.
31. Direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų, ir kitų padalinių vadovų funkcijas ir
atsakomybę nustato Mokyklos direktoriaus patvirtinti pareiginiai nuostatai.
32. Mokykloje veikia metodinės grupės, kurių grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų
dalykų mokytojai.
33. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina metodinių grupių pirmininkus. Metodinių grupių
pirmininkų kandidatūras direktoriui siūlo skyrių pavaduotojai ar skyrių vedėjai,
atsižvelgę metodinių grupių narių siūlymus.
34. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojai ugdymui
ar skyriaus vedėjai.
35. Metodinės grupės atlieka šias funkcijas:
35.1. teikia siūlymus metodinei tarybai, pavaduotojams ugdymui, dėl ugdymo proceso
organizavimo, tobulinimo ir kaitos;
35.2. nustato grupės metodinės veiklos prioritetus, rengia metinius veiklos planus ir teikia
juos aprobuoti Mokyklos metodinei tarybai;
35.3. metodinių grupių metinės veiklos ataskaitas metodinių grupių pirmininkai teikia
Mokyklos metodinei tarybai;
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35.4.

vykdo dalykų pedagoginių ir metodinių naujovių ir gerosios patirties sklaidą, teikia
siūlymus dalykų programų tobulinimui;
35.5. dalyvauja Mokyklos meninio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centro
veikloje;
35.6.
dalyvauja vertinant mokytojų praktinę veiklą, teikia rekomendacijas
besiatestuojantiems mokytojams, siekiantiems įgyti kvalifikacines kategorijas;
35.7.
dalyvauja organizuojant mokinių pasiekimų vertinimus;
35.8.
teikia siūlymus metodinei tarybai dėl ugdymo plano projekto rengimo;
35.9.
rengia ir teikia svarstyti Metodinei tarybai meninio ugdymo, integruotų dalykų
programas;
35.10. teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo proceso planavimo;
35.11. aptaria parengtus metodinius darbus, metodines priemones, mokymo(si) priemones,
ir inicijuoja jų sklaidą;
35.12. inicijuoja ir padeda organizuoti Mokyklos koncertus, spektaklius, parodas,
konferencijas, seminarus, konkursus, festivalius ir kt. renginius;
35.13. dalyvauja rengiant mokytojų atestacijos planą;
35.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais, socialiniais partneriais;
35.15. išklauso, vertina, svarsto siūlymus, prašymus dėl mokinių dalyvavimo koncertuose,
spektakliuose, konkursuose, parodose;
35.16. teikia siūlymus metodinei tarybai dėl vadovėlių ir (ar) mokomosios medžiagos,
mokymo (-si) priemonių įsigyjimo poreikio bei galimybių.
36. Metodinę veiklą Mokykloje koordinuoja Mokyklos metodinė taryba, kurią sudaro
muzikos, dailės, baleto, bendrojo ugdymo skyrių atstovai.
37. Metodinės tarybos narius siūlo skyrių pavaduotojai ugdymui, tvirtina Mokyklos
direktorius.
38. Metodinė taryba atlieka šias funkcijas:
38.1. pritaria metodinių grupių pateiktoms meninio ugdymo, integruotų dalykų programoms
ir teikia jas tvirtinti Mokyklos direktoriui;
38.2. išklauso metodinių grupių pirmininkų veiklos ataskaitas;
38.3. pritaria metodinių grupių metiniams veiklos planams ir teikia juos tvirtinti Mokyklos
direktoriui;
38.4. analizuoja ir vertina metodinių grupių teikiamus siūlymus dėl ugdymo plano projekto
rengimo;
38.5. analizuoja metodinių grupių teikiamus siūlymus dėl vadovėlių ir (ar) mokomosios
medžiagos, mokymo (-si) priemonių įsigyjimo;
38.6. priima sprendimą dėl vadovėlių ir (ar) mokomosios medžiagos, mokymo (-si)
priemonių įsigyjimo ir teikia Mokyklos tarybai suderinimui;
38.7. nagrinėja metodinių grupių siūlymus, dėl ugdymo proceso organizavimo, tobulinimo
ir kaitos (planavimo formos, planai ir pan.) ir teikia juos aprobuoti skyrių mokytojų
taryboms;
38.8. nagrinėja metodinių grupių teikiamus siūlymus dėl ugdymo proceso planavimo.
39. Metodinę tarybą trejiems metams tvirtina Mokyklos direktorius, ji veikia pagal
Mokyklos direktoriaus patvirtintą metinį veiklos planą.
40. Metodinės tarybos veiklai vadovauja mokymo dalies vedėjas.
V. MOKYKLOS SAVIVALDA
41. Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokytojų,
tėvų (globėjų, rūpintojų), mokinių, vietos bendruomenės atstovus.
42. Mokyklos tarybą sudaro keturi mokytojų atstovai (1 baleto, 1 dailės, 1 bendrojo ugdymo,
1 muzikos skyriaus mokytojas), penki tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovai (1 baleto, 2
muzikos, 2 dailės skyriaus), penki mokinių atstovai (1 baleto, 2 muzikos, 2 dailės
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skyriaus), vienas Vilniaus dailės akademijos ir vienas Lietuvos muzikos ir teatro
akademijos atstovas. Tarybos kadencija – treji metai.
43. Į Mokyklos tarybą renka arba atšaukia: tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus – skyrių tėvų
susirinkimai, mokytojų atstovus – skyrių mokytojų tarybos, mokinių atstovus – mokinių
taryba.
44. Siekiant išvengti interesų konflikto, Mokykloje dirbantys darbuotojai, kurių vaikai taip
pat mokosi Mokykloje, negali būti renkami į Mokyklos tarybą.
45. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai.
46. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį. Posėdyje
kviestinio asmens teise gali dalyvauti ir Mokyklos direktorius.
47. Posėdžius inicijuoja Mokyklos tarybos pirmininkas. Posėdis yra teisėtas, jei jame
dalyvauja daugiau kaip pusė visų jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų
dauguma.
48. Mokyklos taryba atlieka šias funkcijas:
48.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo
priemonių;
48.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Mokyklos
ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems
dokumentams, kuriuos teikia mokyklos direktorius ir (ar) kt. savivaldos institucijos;
48.3. pritaria Metodinės tarybos sprendimams dėl vadovėlių ir (ar) mokomosios medžiagos,
mokymo (-si) priemonių įsigyjimo;
48.4. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo;
48.5. svarsto savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia
siūlymus mokyklos direktoriui;
48.6. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir šeimos bendradarbiavimą;
48.7. dalyvauja sprendžiant Mokyklai aktualius klausimus;
48.8. padeda Mokyklos direktoriui atstovauti teisėtiems mokyklos interesams;
48.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.
49. Mokyklos tarybos nariai už savo veiklą vieną kartą per mokslo metus atsiskaito juos
rinkusiems bendruomenės nariams susirinkimų metu.
50. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija ugdymo
organizavimo klausimams spręsti.
51. Mokytojų tarybą sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, skyrių vedėjai,
visi mokytojai, bendrabučio auklėtojai, asmens sveikatos priežiūros darbuotojai,
psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkai.
52. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per
pusmetį, taip pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Į posėdžius gali būti
kviečiami kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai.
53. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorius renkamas iš mokytojų
tarybos narių vieneriems mokslo metams.
54. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja daugiau nei pusė mokytojų tarybos narių.
Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma.
55. Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:
55.1. analizuoja ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
55.2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą;
55.3. aptaria praktinius švietimo naujovių įgyvendinimo mokykloje klausimus, svarsto
mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus, metodus ir formas;
55.4. aptaria Mokyklos ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo ir mokinių
pasiekimų klausimus;
55.5. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, gabiųjų vaikų
identifikavimo klausimus, jų ugdymo programas, metodus;
55.6. aptaria mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo
saugos ir kitus klausimus.
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56. Spręsti skubių Mokyklos ugdymo klausimų kviečiamos skyrių (baleto, dailės, muzikos,
bendrojo ugdymo) mokytojų tarybos, kurias sudaro skyriuose dirbantys mokytojai,
direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjas.
57. Skyrių mokytojų tarybos atlieka šias funkcijas:
57.1. svarsto mokinių mokymosi pasiekimus;
57.2. analizuoja ugdymo planų, ugdymo programų įgyvendinimo klausimus;
57.3. pritaria Metodinės tarybos teikiamus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo proceso
organizavimo, tobulinimo ir kaitos (planavimo formos, planai ir pan.) ir teikia Mokyklos
direktoriui tvirtinti;
57.4. svarsto kitus metodinių grupių teikiamus klausimus.
58. Mokinių taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios sudėtį nustato
mokinių susirinkimas. Mokinių taryba kviečiama prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per
pusmetį.
59. Mokinių tarybos funkcijos:
59.1. planuoti ir organizuoti mokinių užklasinę veiklą ir laisvalaikį;
59.2. rengti ir su Mokyklos direktoriumi derinti mokinių organizuojamų popamokinių
renginių planus;
59.3. klasės auklėtojų teikimu svarstyti skatinimų ir drausminių auklėjimo priemonių
skyrimo, mokinių lankomumo klausimus.
VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO
TVARKA IR ATESTACIJA
60. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso (Žin., 2002, Nr. 611-2569) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
61. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų nustatyta tvarka.
62. Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei ugdymą organizuojančų
skyrių vedėjai, mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikaciją
tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS
VEIKLOS KONTROLĖ, MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
63. Mokykla turtą patikėjimo teise valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta
tvarka.
64. Mokykla yra išlaikoma iš valstybės biudžeto pagal asignavimų valdytojo patvirtintą
sąmatą.
65. Mokyklos lėšos:
65.1. valstybės biudžeto asignavimai;
65.2. pajamos, gaunamos už teikiamas paslaugas;
65.3. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
66. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
67. Mokyklos buhalterinė apskaita tvarkoma finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos
sudaromos teisės aktų nustatyta tvarka.
68. Mokykla yra paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.
69. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka
70. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Ministerija.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9

