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IGNALINOS MIKO PETRAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS
DIREKCINĖS TARYBOS NUOSTATAI 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Direkcinė  taryba  (toliau  – taryba)  nuolat  veikianti  mokyklos  savivaldos  institucija  mokyklos
administraciją ir  muzikinio ugdymo skyrių vedėjus ugdymo ir veiklos organizavimo klausimams
spręsti.
2.  Taryba savo veiklą  grindžia  Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymu,  Lietuvos   Respublikos
Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais,
Ignalinos Miko Petrausko muzikos  mokyklos nuostatais ir kitais teisės aktais.
3.  Mokyklos  direktoriaus  įsakymais  patvirtinti  tarybos nutarimai  yra  privalomi  vykdyti  visiems
mokyklos darbuotojams ir mokiniams.

II SKYRIUS
DIREKCINĖS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

4.  Taryba savo veiklą  grindžia  demokratiškumo,  kolegialumo ir  viešumo principais,  betarpiškai
bendradarbiaujant su Mokyklos bendruomene.
5. Tarybos sudėtis: mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, muzikinio ugdymo
skyrių (akordeono, fortepijono, styginių, teorinio, pučiamųjų) vedėjai.
6. Tarybai vadovauja mokyklos direktorius, sekretoriauja raštinės administratorius.
7. Tarybos veiklos organizavimo forma –  pasitarimai.
8. Į tarybos pasitarimus gali būti kviečiami tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. 
9.  Tarybos  pasitarimas  yra  teisėtas,  jei  jame  dalyvauja  daugiau  kaip  du  trečdaliai  privalančių
pasitarime dalyvauti tarybos narių.
10.  Tarybos pasitarimai organizuojami vadovaujantis mokyklos metiniu veiklos planu arba vykdant
mokytojų tarybos nutarimus.
11. Tarybos pasitarimai šaukiami kartą per mėnesį –  mėnesio pradžioje arba kitu laiku, sprendžiant
nenumatytus  veiklos  organizavimo  klausimus.   Nutarimai  priimami  atviru  balsavimu,  balsų
dauguma. 

III SKYRIUS
DIREKCINĖS TARYBOS  VEIKLA

12.  Tarybos funkcijos:
12.1. analizuoja mokyklos tarybos bei mokytojų tarybos pavestus klausimus; 
12.2. analizuoja ir vertina darbo grupių teikiamų dokumentų projektus, surinktą informaciją;
12.3. informuoja mokytojų tarybą bei kitus mokyklos bendruomenės narius apie direkcinės tarybos
sprendimus; 
12.4.  priima  sprendimus  dėl  mokinių  koncertinės,  konkursinės  veiklos  mokyklos,  rajono,
respublikos renginiuose;
12.5. svarsto mokinių, pageidaujančių lankyti grupines pamokas laisvu grafiku, sąrašus;
12.6 organizuoja  bendradarbiavimą su mokinių  tėvais,  socialiniais  partneriais,  šalies  ir  užsienio



muzikos ir meno mokyklomis;
12.7.  teikia  siūlymus  direktoriui  dėl  egzaminų,  perklausų  komisijų,  mokykloje  organizuojamų
konkursų komisijų sudėties;
12.8. teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl mokyklos veiklos tobulinimo.

IV SKYRIUS
DIREKCINĖS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Kiekvienas tarybos narys turi teisę:
13.1. išsakyti savo mintis mokyklos veiklos organizavimo klausimais;
13.2. gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.
14. Tarybos narių pareigos:
14.1. aktyviai dalyvauti tarybos veikloje;
14.2. sąžiningai atlikti jam pavestas užduotis.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Tarybos sprendimai negali prieštarauti Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams.
16. Tarybos nuostatai keičiami direkcinės tarybos siūlymu.
17. Tarybos nuostatus įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.
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