
IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ

PATVIRTINIMO

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T-157       
Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 9, 43, 59 straipsniais, atsižvelgdama į Nuostatų, įstatų ar
statutų įforminimo reikalavimus,  patvirtintus  Lietuvos  Respublikos  švietimo ir  mokslo ministro
2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų
patvirtinimo“, ir į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2017-11-30 raštą Nr. S-155 (1.9.
SD-2) „Dėl Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatų“, Ignalinos rajono savivaldybės
taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatus (pridedama).
2. Įgalioti  Ignalinos  Miko Petrausko  muzikos mokyklos  direktorę Birutę  Paukštienę

pasirašyti Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatus ir įstatymų nustatyta tvarka teikti
juos registruoti Juridinių asmenų registre.

3. Pripažinti  netekusiais  galios  nuo  šio  sprendimo  1  punktu  patvirtintų  nuostatų
įregistravimo  Juridinių  asmenų  registre  dienos  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos
nuostatus, patvirtintus Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 14 d. sprendimu Nr.
T-21 „Dėl Ignalinos muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Ignalinos Miko Petrausko muzikos
mokyklos nuostatų patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Ignalinos rajono savivaldybės
visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina) Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka, Panevėžio apygardos administraciniam
teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras       Henrikas Šiaudinis



PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 
2017 m. gruodžio 21 d. 
sprendimu Nr. T-157

IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos  nuostatai  (toliau  –  nuostatai)
reglamentuoja  Ignalinos  Miko Petrausko  muzikos mokyklos  (toliau  – mokyklos)  teisinę  formą,
priklausomybę,  savininką,  savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinančią  instituciją,  buveinę,
mokyklos  grupę,  tipą,  pagrindinę  paskirtį,  mokymo  kalbą  ir  mokymo  formas,  veiklos  teisinį
pagrindą, sritį,  rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas,  mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų
išdavimą,  mokyklos  teises,  veiklos  organizavimą ir  valdymą,  savivaldą,  darbuotojų  priėmimą  į
darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės
veiklos kontrolę, mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką. 

2. Oficialus  mokyklos  pavadinimas  –  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokykla.
Trumpasis pavadinimas – Miko Petrausko muzikos mokykla.

3. Mokyklos juridinio asmens kodas – 190243661.  
4. Mokyklos įsteigimo data – 1964-09-01 (Moksleivių registracijos knyga).
5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
6. Mokyklos savininkė – Ignalinos rajono savivaldybė, kodas 111106123, adresas: Laisvės

a. 70, LT-30122 Ignalina. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono
savivaldybės taryba.  Ignalinos  rajono savivaldybės  taryba  tvirtina mokyklos  nuostatus,  priima į
pareigas  ir  iš  jų  atleidžia  mokyklos  vadovą,  nustato  didžiausią  leistiną  pareigybių  skaičių
mokykloje,  priima  sprendimus  dėl  mokyklos  buveinės  pakeitimo,  dėl  mokyklos  pertvarkymo,
reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme,
kituose įstatymuose ir šiuose  nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

7. Mokyklos buveinė – Atgimimo g. 30, LT-30119 Ignalina.                
8. Mokyklos  grupė  –  neformaliojo  vaikų  švietimo  mokykla  ir  formalųjį  švietimą

papildančio ugdymo mokykla, kodas 3160.
9. Mokyklos pagrindinis tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą

papildančio ugdymo mokykla, kodas 3161.
10. Mokyklos  pagrindinė  paskirtis  –  formalųjį  švietimą  papildančio  muzikinio  ugdymo

mokykla, kodas 31614209. 
11. Mokymo kalba – lietuvių. 
12. Mokymosi  formos:  grupinio  mokymosi,  pavienio  mokymosi;  mokymo  proceso

organizavimo būdai: kasdienis, individualus. 
13. Mokykla vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo

programas.
14. Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: 
14.1. Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;
14.2. Pažyma baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programos dalį;
14.3. Pažyma baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programą.
15. Mokykla turi skyrių:
15.1. Skyriaus  pavadinimas  –  Ignalinos  Miko  Petrausko  muzikos  mokyklos  Didžiasalio

skyrius.
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15.2. Ignalinos muzikos mokyklos Didžiasalio filialo įsteigimo data – 1985-09-01. 2008-09-
17  filialas  pertvarkytas  į  Ignalinos  muzikos  mokyklos  Didžiasalio  skyrių  (Ignalinos  rajono
savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-332).

15.3. Skyriaus buveinė – Salos g. 23, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., LT-30152 Ignalinos r.
sav.

15.4. Mokymo kalba – lietuvių.
15.5. Vykdomos  neformaliojo  vaikų  švietimo  ir  formalųjį  švietimą  papildančio  ugdymo

programos.
15.6. Skyriaus mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus (Neformaliojo

vaikų švietimo pažymėjimą, pažymas baigus išplėstinio muzikinio ugdymo programą ar programos
dalį) išduoda mokykla.

16. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turi savo antspaudą su valstybės herbu ir savo
pavadinimu, sąskaitų banke, savo atributiką. Mokykla yra paramos gavėja. 

17. Mokykla  savo  veikloje  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos
Respublikos  švietimo įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  vaiko  teisių  apsaugos  pagrindų  įstatymu,
kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo  ministerijos  teisės  aktais,  Ignalinos  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimais,  Ignalinos
rajono savivaldybės mero potvarkiais,  Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais. 

II SKYRIUS 
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

18. Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas. 
19. Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – Kultūrinis švietimas, kodas 85.52.
20. Kitos švietimo veiklos rūšys: 
20.1. Kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 
20.2. Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.
21.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
21.1. Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
21.2. Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;    
21.3. Muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma, kodas 77.29.30;
21.4. Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba, kodas 59.20;
21.5. Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
22. Mokyklos tikslas – ugdyti muzikinius gebėjimus, įgūdžius, plėtojant kūrybines galias,

tenkinant muzikinio ugdymosi ir saviraiškos poreikius, suteikiant bendrąsias ir esmines dalykines
kompetencijas. 

23. Mokyklos uždaviniai:
23.1. Sudaryti sąlygas į mokyklą priimtiems mokiniams baigti mokyklos teikiamų programų

branduolį (pradinio ir pagrindinio muzikinio ugdymo programas).
23.2. Ugdyti mokinio individualybę, padėti atskleisti kūrybines galias.
23.3. Ugdyti mokinių muzikinį mąstymą, meninę saviraišką, kūrybiškumą bei tautiškumą.
23.4. Skatinti  gabiausius  mokinius  tolesniam  muzikos  mokymuisi  aukštosiose  muzikos

mokymo įstaigose.
23.5. Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.
23.6. Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.
24. Vykdydama pavestus uždavinius mokykla atlieka šias funkcijas: 
24.1. Organizuoja  ugdymo  procesą  –  vykdo  neformaliojo  švietimo  programas,  užtikrina

ugdymo kokybę.
24.2. Rengia mokinių dalykinius konkursus, festivalius ir kitus mokamus renginius.
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24.3. Organizuoja šių muzikinio ugdymo skyrių veiklą:
24.3.1. fortepijono;
24.3.2. akordeono;
24.3.3. styginių (smuikas, kanklės, klasikinė gitara, kontrabosas);
24.3.4. pučiamųjų (saksofonas, fleita, klarnetas, trimitas, birbynė, althornas);
24.3.5. teorinio  (solfedis,  muzikos  istorija,  chorinis  dainavimas,  solinis  dainavimas,

mušamieji instrumentai).
24.4. Sudaro  mokiniams  sveikas  ir  saugias  ugdymo  sąlygas,  užtikrina  sveiką,  saugią,

užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką, švietimo programų
vykdymą,  atvirumą  vietos  bendruomenei,  mokymo sutarties  sudarymą  ir  sutartų  įsipareigojimų
vykdymą, geros kokybės švietimą.

24.5. Sudaro  sąlygas  kiekvienam  mokiniui  nuolat  dalyvauti  bent  vienoje  nuoseklioje,
ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, apimančioje
smurto,  alkoholio,  tabako  ir  kitų  psichiką  veikiančių  medžiagų  vartojimo  prevenciją,  sveikos
gyvensenos  skatinimą,  įgyvendinant  pateiktas  švietimo  ir  mokslo  ministro  patvirtintas
rekomendacijas dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose.

24.6. Konkretina ir  individualizuoja neformaliojo švietimo programas skirtingų gebėjimų
mokiniams,  sudaro  neformaliojo  švietimo  programas  papildančius  bei  mokinių  saviraiškos
poreikius tenkinančius šių programų modulius.

24.7. Sudaro  galimybes  kiekvienam  mokiniui  įgyti  jo  sugebėjimus  atitinkantį  muzikinį
išsilavinimą bei  ugdyti  prigimtines galias,  gebėjimą realizuoti  save muzikos srityje,  užtikrina jų
užimtumą.

24.8. Pasirenka programų turinio perteikimo būdus ir metodus.
24.9. Vykdo  muzikos  ugdymo  programų  baigimo  žinių  patikrinimą,  perklausas  ir

egzaminus.
24.10. Taiko mokyklos ugdymo tikslus atitinkančius vertinimo modelius.
24.11. Dalyvauja įvairiuose mokyklos veiklos nuostatas atitinkančiuose projektuose.
24.12. Teikia  mokiniams  informaciją  apie  mokyklos  mokymosi  turinio  pasirinkimo

galimybes, programas.
24.13. Vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones.
24.14. Grindžia mokyklos  valdymą demokratiniais principais,  sudaro sąlygas mokiniams

ugdytis pilietiškumo nuostatas dalyvaujant savivaldoje.
24.15. Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems mokyklos mokiniams.
24.16. Užtikrina  higienos  normas,  teisės  aktų  reikalavimus  atitinkančią  sveiką,  saugią

ugdymosi ir darbo aplinką.
24.17. Kuria mokyklą kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.
24.18. Kuria  mokyklos  veiklos  kokybės  įsivertinimo  sistemą  ir  vykdo  veiklos  kokybės

įsivertinimą.
24.19. Teikia  metodinę,  pedagoginę  pagalbą  tėvams  (globėjams,  rūpintojams),  švietimo

įstaigų darbuotojams neformaliojo švietimo klausimais.
24.20. Viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą.
24.21. Sudaro sąlygas ir skatina darbuotojus tobulinti kvalifikaciją.
24.22. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka priima asmenis į mokyklą ir

sudaro su jais mokymo sutartis.
24.23. Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
25. Mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimas:
25.1. Mokiniams,  baigusiems  Pagrindinio  muzikinio  ugdymo  programą  ir  išlaikiusiems

baigiamuosius  egzaminus,  Neformaliojo  vaikų  švietimo  pažymėjimas  išduodamas  Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25.2. Mokiniams, baigusiems Išplėstinio muzikinio ugdymo programą ar jos dalį, Išplėstinio
muzikinio  ugdymo  programos  baigimo  pažyma  apie  išklausytą  kursą  išduodama  mokyklos
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direktoriaus nustatyta tvarka.  
26.  Už pažymėjimų blankų užsakymą, apsirūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą, panaudotus

blankus,  pažymėjimų  išrašymą,  pažymėjimų  apskaitos  knygų  tvarkymą  atsako  mokyklos
direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

III SKYRIUS 
MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

27. Mokykla, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas, turi
teisę:

27.1. parinkti ugdymo, mokymo metodus ir ugdymosi, mokymosi veiklos būdus;
27.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;
27.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
27.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
27.5. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;
27.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
27.7. atlygintinai  teikti  švietimo  viešąsias  paslaugas  ir  gautas  lėšas  naudoti  Lietuvos

Respublikos Vyriausybės ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
27.8. nustatyti  teikiamų  švietimo  ar  papildomų  paslaugų  kainas,  įkainius  ir  tarifus  tais

atvejais, kai įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba Ignalinos
rajono savivaldybės taryba;

27.9. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
28.  Mokyklos pareiga – užtikrinti kokybišką mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.  

IV SKYRIUS 
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

29. Mokyklos veikla organizuojama pagal: 
29.1. mokyklos  direktoriaus  patvirtintą  mokyklos  strateginį  planą,  kuriam  yra  pritarusi

mokyklos  taryba  ir  Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorius  arba  jo  įgaliotas
asmuo;

29.2. mokyklos direktoriaus patvirtintą mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi
mokyklos taryba;

29.3. mokyklos  direktoriaus  iki  ugdymo proceso  pradžios  patvirtintą  mokyklos  ugdymo
planą,  kurio  projektas  derinamas  su  mokyklos  taryba  ir  Ignalinos  rajono  savivaldybės
administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu.

30. Mokyklai  vadovauja  direktorius,  skiriamas  į  pareigas  atviro  konkurso  būdu  ir
atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Ignalinos
rajono savivaldybės tarybai.

31. Direktorius: 
31.1. organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
31.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;
31.3. nustatyta tvarka priima ir atleidžia mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems

drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
31.4. tvirtina mokyklos struktūrą ir  pareigybių sąrašą,  neviršydamas  nustatyto didžiausio

leistino pareigybių skaičiaus; 
31.5. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą

teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
31.6. užtikrina racionalų ir  taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus

kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
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31.7. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
31.8. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro mokymo sutartis;
31.9. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse

nustato mokinių ir jų tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;
31.10. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
31.11. sudaro  mokiniams  ir  darbuotojams  sveiką,  saugią,  užkertančią  kelią  smurto,

prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
31.12. vadovauja mokyklos strateginio plano, metinių veiklos planų,  švietimo programų,

ugdymo plano rengimui,  jų  įgyvendinimui, rekomendacijų  dėl smurto prevencijos įgyvendinimo
mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui; 

31.13. organizuoja  ir  koordinuoja  mokyklos  veiklą  pavestoms  funkcijoms  atlikti,
uždaviniams  įgyvendinti,  analizuoja  ir  vertina  mokyklos  veiklą,  materialinius  ir  intelektinius
išteklius;

31.14. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
31.15. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
31.16. mokyklos vardu sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;
31.17. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;
31.18. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja,

rūpinasi  intelektiniais,  materialiniais,  finansiniais,  informaciniais ištekliais,  užtikrina jų optimalų
valdymą ir naudojimą;

31.19. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro
jiems  sąlygas  tobulinti  kvalifikaciją,  pedagoginiams  darbuotojams  galimybę  atestuotis  ir
organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

31.20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
31.21. 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;

31.22. Vaiko  minimalios  ir  vidutinės  priežiūros  įstatymo   nustatyta  tvarka  kreipiasi  į
Ignalinos  rajono  savivaldybės  administracijos  direktorių  dėl  minimalios  ir  vidutinės  priežiūros
priemonių vaikui skyrimo;

31.23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
31.24. vadovauja mokytojų tarybai; 
31.25. nustato  direktoriaus  pavaduotojo  ugdymui  veiklos  sritis  bei  tvirtina  pareigybės

aprašymą;
31.26. organizuoja darbuotojų pasitarimus mokyklos veiklos klausimais; 
31.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas teisės aktuose, mokyklos nuostatuose ir pareigybės

aprašyme.
32. Mokyklos direktorius atsako už:
32.1. Lietuvos  Respublikos  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  Ignalinos  rajono  savivaldybės

tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų  laikymąsi ir
tinkamą jų įgyvendinimą mokykloje;

32.2. teisėtą mokyklos sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą;
32.3. informacijos  apie  mokykloje  vykdomas  neformaliojo  švietimo  programas,  jų

pasirinkimo  galimybes,  priėmimo  sąlygas,  mokamas  paslaugas,  mokytojų  kvalifikaciją,
svarbiausius  mokyklos  išorinio  vertinimo  rezultatus,  mokyklos  bendruomenės  tradicijas  ir
pasiekimus viešą skelbimą;

32.4. demokratinį  mokyklos  valdymą,  bendradarbiavimu  grįstų  santykių  užtikrinimą,
mokytojo  etikos  normų  laikymąsi,  skaidriai  priimamus  sprendimus,  bendruomenės  narių
informavimą,  pedagoginio  ir  nepedagoginio  personalo  profesinį  tobulėjimą,  sveiką,  saugią,
užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;

Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatai.doc



32.5. tinkamą funkcijų atlikimą; 
32.6. nustatytų mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
32.7. mokyklos veiklos rezultatus; 
32.8. gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.
33. Nesant  darbe  direktoriaus  (komandiruotė,  nedarbingumas,  atostogos),  jo  funkcijas

atlieka pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui – raštinės administratorius.
34.  Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri rūpinasi saugios ir palankios mokiniams

aplinkos kūrimu: organizuoja ir koordinuoja švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems
specialiųjų  ugdymosi  poreikių,  švietimo  pagalbos  teikimą,  atsižvelgdama  į  švietimo  įstaigos
poreikius,  teikia  švietimo įstaigos  vadovui  siūlymus dėl  švietimo ir  mokslo ministro  patvirtintų
rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose ir  atlieka kitas su vaiko gerove
susijusias funkcijas. Vaiko gerovės komisija sudaroma ir savo darbą organizuoja švietimo ir mokslo
ministro nustatyta tvarka. 

V SKYRIUS 
MOKYKLOS  SAVIVALDA

35. Mokyklos  taryba  (toliau  –  taryba)  yra  aukščiausioji  mokyklos  savivaldos  institucija.
Taryba  telkia  mokyklos  tėvus  (globėjus,  rūpintojus),  darbuotojus,  vietos  bendruomenę
demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus. 

36. Tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su taryba.
37. Taryba sudaroma trejiems metams iš 9 asmenų: 3 tėvų (globėjų, rūpintojų), 3 mokytojų,

2 mokinių, 1 vietos  bendruomenės atstovo – seniūnaičio.  Tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja
visuotinis  tėvų  susirinkimas  atviru  balsavimu,  balsų  dauguma. Susirinkimas  teisėtas,  jei  jame
dalyvauja ne mažiau kaip pusės moksleivių tėvai (globėjai, rūpintojai). Siūlyti kandidatus turi teisę
visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai,  rūpintojai). Mokytojus deleguoja mokytojų taryba
mokytojų tarybos posėdyje,  siūlyti  kandidatus  turi  teisę visi  mokytojų tarybos nariai.  Mokinius
deleguoja visuotinis  susirinkimas,  kuriame turi  dalyvauti  ne mažiau kaip pusė mokinių,  siūlyti
kandidatus  gali  visi  dalyvaujantys  susirinkime.  Seniūnaitis,  jam  sutikus,  į  tarybą  įtraukiamas
seniūnaičių sueigos siūlymu dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

38. Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia taryba).
Tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

39. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų tarybos
narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. 

40. Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus. Tarybos posėdyje
gali dalyvauti kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai
bei kiti kviestieji asmenys.

41. Taryba:
41.1. teikia  siūlymus  dėl  mokyklos  strateginių  tikslų,  uždavinių  ir  jų  įgyvendinimo

priemonių;
41.2. aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos

taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus;
41.3. teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos

vidaus struktūros tobulinimo;
41.4. svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;
41.5. išklauso  mokyklos  direktoriaus  metines  veiklos  ataskaitas  ir  teikia  siūlymus

direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;
41.6. teikia siūlymus mokyklos direktoriui dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos

tobulinimo;
41.7. svarsto  tėvų (globėjų,  rūpintojų),  savivaldos institucijų  ar  mokyklos  bendruomenės

narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;
41.8. teikia  siūlymus  dėl  mokyklos  darbo  tobulinimo,  saugių  mokinių  ugdymo ir  darbo
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sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
41.9. svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
41.10. skiria  atstovus  į  mokyklos  mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui  specialistų  (išskyrus

psichologus) atestacijos komisiją;
41.11. už savo veiklą atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus.
42. Mokytojų  taryba  –  nuolat  veikianti  mokyklos  savivaldos  institucija  pedagogų

profesiniams  ir  bendriesiems  ugdymo klausimams spręsti.  Ją  sudaro  mokyklos  direktorius,  visi
mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 

43. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius. 
44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame

dalyvauja  ne  mažiau  kaip  du  trečdaliai  Mokytojų  tarybos  narių.  Nutarimai  priimami  posėdyje
dalyvavusių narių balsų dauguma.

45. Mokytojų tarybos funkcijos:
45.1. inicijuoja mokyklos ugdymo turinio kaitos procesus;
45.2. formuoja ir koreguoja strateginio planavimo ar metinės veiklos tikslus ir uždavinius;
45.3. dalyvauja planuojant mokyklos ugdomąją veiklą;
45.4. svarsto ugdymo programų įgyvendinimą ir ugdymo rezultatus;
45.5. aptaria  praktinius  pedagoginės  veiklos  tobulinimo būdus,  mokytojų  pedagoginės  ir

dalykinės kompetencijos ugdymo galimybes;
45.6. svarsto ir priima sprendimus mokinių kėlimo į aukštesnes klases, mokinių išbraukimo

iš mokyklos sąrašų, Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimų išdavimo, mokyklinių perklausų ir
egzaminų vykdymo klausimais;

45.7. renka atstovus į mokyklos tarybą;
45.8. tvirtina 24.3. punkte išvardintų skyrių vedėjus;
45.9. svarsto mokytojų darbo krūvius; 
45.10. teikia mokyklos tarybai siūlymus dėl mokyklos nuostatų, ugdymo plano, mokyklos

darbo  tvarkos taisyklių, mokyklos metinės veiklos ataskaitos;
45.11. teikia  siūlymus  mokyklos  administracijai,  atestacijos  komisijai  dėl  mokytojų

kvalifikacijos tobulinimo. 
46. Direkcinė taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija ugdymo ir veiklos

organizavimo  klausimams spręsti.  Direkcinė  taryba  analizuoja  ir  vertina  darbo  grupių  surinktą
informaciją;  priima sprendimus dėl  mokinių koncertinės,  konkursinės veiklos mokyklos,  rajono,
respublikos renginiuose; analizuoja mokytojų tarybos, metodinės grupės pavestus klausimus; teikia
siūlymus mokytojų tarybai dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

47. Direkcinės tarybos sudėtis: mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
24.3. punkte išvardintų skyrių vedėjai.

48. Direkcinei tarybai vadovauja mokyklos direktorius.
49. Direkcinės tarybos pasitarimai organizuojami vadovaujantis mokyklos metiniu veiklos

planu  arba  vykdant  mokytojų  tarybos  nutarimus.  Direkcinės  tarybos  pasitarimus  kviečia  ir
pasitarimams vadovauja mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau kaip
du trečdaliai  privalančių posėdyje dalyvauti direkcinės tarybos narių.  Nutarimai priimami atviru
balsavimu, balsų dauguma.

50. Direkcinės tarybos nuostatus, pritarus mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius.

VI SKYRIUS 
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

51. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52.  Mokyklos  direktoriui  ir  kitiems  darbuotojams  už  darbą  apmokama  Lietuvos
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Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Mokyklos  direktorius,  direktoriaus  pavaduotojas  ugdymui  ir  mokytojai  atestuojami

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
54. Mokyklos direktorių,  direktoriaus pavaduotoją ugdymui atestuoja rajono savivaldybės

ugdymo įstaigų vadovų atestacijos komisija.
55. Mokytojus  atestuoja  mokyklos  mokytojų  ir  pagalbos  mokiniui  specialistų  (išskyrus

psichologus)  atestacijos komisija.  Komisijos sudėtį  tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba
arba jos įgaliotas asmuo.

56. Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai kvalifikaciją tobulina Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS 
MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS

KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

57. Mokykla įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoja ir apskaito turtą, valdomą,
naudojamą  ir  disponuojamą  patikėjimo  pagrindais.  Turtas  gali  būti  naudojamas  tik  šiuose
nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

58. Lėšos ir jų šaltiniai: 
58.1. Savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.
58.2. Pajamos,  gautos  už  neformaliojo  švietimo  teikiamas paslaugas,  tikslinės  paskirties

lėšos pagal pavedimus.
58.3. Fondų,  organizacijų,  kitų  juridinių  ir  fizinių  asmenų  dovanotos  ar  kitaip  teisėtais

būdais perduotos lėšos.
58.4. Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos.
58.5. Kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.
59. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka. 
60. Finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą atlieka mokyklos vyriausiasis finansininkas

vadovaudamasis įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, finansų bei švietimo ir
mokslo ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais.

61. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
62. Mokyklos veiklos priežiūra:
62.1. Valstybės lygmens švietimo stebėseną mokykla vykdo Švietimo ir mokslo ministro

nustatyta  tvarka,  savivaldybės  lygmens  švietimo  stebėseną  –  Ignalinos  rajono  savivaldybės
administracijos direktoriaus nustatyta  tvarka,  mokyklos lygmens švietimo stebėseną – mokyklos
dokumentuose nustatyta tvarka.

62.2. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja mokyklos direktorius.
62.3. Mokyklos išorinį vertinimą inicijuoja Ignalinos rajono savivaldybės  taryba; išorinis

vertinimas organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka.

62.4. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Ignalinos rajono savivaldybės taryba ir Ignalinos
rajono savivaldybės administracija, valstybinę mokyklos veiklos priežiūrą – Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija.

62.5. Mokyklos finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo valstybės įgaliotos institucijos ir
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

VIII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Mokykla  turi  interneto  svetainę  www.muzika.ignalina.lm.lt,  atitinkančią  teisės  aktų
nustatytus  reikalavimus,  kurioje  ne  rečiau  kaip  kartą  per  kalendorinius  metus  (mokslo  metams

Miko Petrausko muzikos mokyklos nuostatai.doc



pasibaigus)  skelbiama  informacija  visuomenei  apie  mokyklos  veiklą.  Šioje  svetainėje,  taip  pat
Ignalinos  rajono  laikraščiuose  „Nauja  vaga“  ir  „Mūsų Ignalina“  skelbiami  pranešimai,  kuriuos,
remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir (ar) šiais nuostatais, reikia paskelbti viešai.

64. Mokyklos nuostatai keičiami mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos, Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos, mokyklos veiklą prižiūrinčių institucijų iniciatyva. Naują nuostatų redakciją
arba pataisas, suderintas su mokyklos taryba, tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

65. Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma struktūros pertvarka ar likviduojama
vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir
kitais teisės aktais. 

66. Ignalinos  rajono  savivaldybės  taryba,  priimdama  sprendimą  dėl  mokyklos
reorganizavimo,  likvidavimo ar  pertvarkymo,  numato,  kaip bus įvykdyti  visi  mokymo sutartyje
numatyti mokyklos įsipareigojimai mokiniams. 

67. Mokykla  registruojama  Juridinių  asmenų  registre  Lietuvos  Respublikos  civilinio
kodekso  ir  Juridinių  asmenų  registro  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės,
nustatyta tvarka. 

68. Mokykla  teikia  duomenis  Švietimo  ir  mokslo  institucijų  registrui  šio  registro
nuostatuose nustatyta tvarka.

Direktorė                                                              Birutė Paukštienė

SUDERINTA
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos tarybos
2017-11-30 posėdžio protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr.  MT-5)
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