PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybes tarybos

2A16m.lapkridio 8 d.
sprendimu Nr. T-587

KAUNO BERNIUKU CHORINIO DAINAVIMO MOKYKLOS ,,VARPELIS"
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno berniukr+ chorinio dainavimo mokyklos ,,Varpelisoo nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja Kauno berniukq chorinio dainavimo mokyklos ,,Vartrleliso' teising
form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,
grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formq, veiklos teisini pagrind4, sriti,

rd5is, tikslus, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4,
teises, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4 ir atleidim4 iS

jo, darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turt4 ir

le5as,

jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos

kontrolg, reor ganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2.

Oficialusis Mokyklos pavadinimas

mokykla,,Varpelis", trumpasis pavadinimas

(toliau

-

-

-

Kauno berniukq chorinio dainavimo

Berniukq chorinio dainavimo mokykla,,Varpelisoo

Mokykla). Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre, juridinio asmens kodas

190144268.

3. Mokykla isteigta Kauno miesto liaudies deputatq tarybos Vykdomojo komiteto
1989 m. rugsejo 20 d. sprendimu Nr. 353. Kaunomiesto tarybos Kulturos ir Svietimo komiteto
1998 m. kovo 16 d. protokoliniu nutarimu Nr. 30 nutarta Svietimo ir ugdymo skyriui perimti i5
Kultdros r[mq choro ,,Vartrlelis'o juriding priklausomybg, steigejo teises ir finansavim4.

- biudZetine istaiga.
priklausomybe - Kauno miesto savivaldybes

4. Mokyklos teisine forma
5. Mokyklos

6. Mokyklos savininkas
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-

mokykla.

Kauno miesto savivaldybe (toliau

- Savininkas),

kodas

I 1063 19, Laisves al. 96, LT-44251 Kaunas.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kauno miesto
savivaldybes taryba. Jos kompetencij4 nustato Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq
istatymas.

D. Po5kos 9. 4, LT-44293 Kaunas'
9. Svietimo istaigos grupe ir tipas neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir
formalqji Svietim4 papildandio ugdymo mokykla'
8.

Mokyklos buveine

-

-
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10. Pagrindine Mokyklos paskirtis

-

neformaliojo vaikq Svietimo grupes muzikinio

ugdymo mokykla, formalqji Svietim4 papildandio ugdymo mokykla.
I 1. Mokymo kalba

-

lietuviq.

forma- dienine, savaranki5ko mokymosi.
13. Mokykla yra vie5as juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Kauno savivaldybes
12. Mokymo

herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitomqqir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose
bankuose, atributik4.

14. Mokykla savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtiniq

Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro

isakymais, Kauno

miesto savivaldybes institucijq teises aklais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II

SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAI, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS'
MoI(yMO SI PASIEKIMUS ITEISINAI[dn7 n oTuMENTU rSoavwraS
15. Mokyklos veiklos sritis

-

Svietimas.

16. Mokyklos veiklos rii5ys (pagal Ekonomines veiklos rdsiq klasifikatoriq,
patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. isakymu Nr. D{-226 ,,Del Ekonomines veiklos ruSiq
klasifi katoriaus patvirtinimo")

:

16.1. pagrindine veiklos rflSis

-kitas, niekur kihlr nepriskirtas,

Svietimas, kodas 85.59;

16.2. kitos veiklos rd5ys:
16.2.1. kulffirinis Svietimas, kodas 85.52:'

16.2.2.Svietimui budingq paslaugq veikla, kodas 85.60.

17. Mokyklos veiklos tikslai: pletoti edukacines, socialines, kultflrines ir
prevencines institucijos modeli, ugdyti kiirybing4, dvasing4, intelektualq ir atsaking4 asmeni,
pasirengusi dalyvauti kultiiriniame, pilietiniame ir socialiniame Salies gyvenime:

17.1. prie5mokyklinio muzikinio ugdymo tikslas ugdytl aktyvi4, savimi
pasitikindi4, stipri4 paZinimo motyvacij4 turindi4 asmenybg, sudarant s4lygas tolesniam
tobulej imui ir ugdymuisi Mokykloj e;

17.2. pradinio muzikinio ugdymo tikslas

- i5ugdyti kurybing4, aktyviQ, dvasingq

asmenybg, turindi4 elementaraus muzikinio ra5tingumo, socialiniq, informaciniq, paZintiniq
gebejimq suvokim4;

-

i5ugdyti savarankiSk4, atsaking4,
gebejimq
visapusi5kai k[rybi5ka.asmenybg, turindi4 muzikinio ra5tingumo ir muzikos suvokimo
17.3. pagrindinio muzikinio ugdymo tikslas

pagrindus;

17.4. profesines linkmes modulio programos tikslas

-

ugdyti

savaranki5k4,

ir

molqrtis vis4 gyvenim4, padeti igyti muzikines,
socialines, asmenines kompetencijas, bfitinas sekmingam tolesniam savgs realizavimo
atsaking4 asmenybg, siekiandiq tobuleti

kultiiriniam'i;:ti#,:rffi:1,lllffiio
ugdymo tiksras

-

tssti instrumentinio ar vokarinio

muzikavimo igudZius, plesti meno ir kult[ros paZinimq.
18.

Mokyklos veiklos uldavinrai:

18.1. teikti mokiniams kokybi5k4 muzikini ugdym4 pagal prie5mokyklinio,
pradinio, pagrindinio, profesines linkmes modulio, iSplestinio ar dviejq pagrindiniq dalykq
mokymo muzikinio ugdymo programas;

18.2. sukurti ugdymui(si) palankq psichologini klimatq

ir

ugdymo(si) erdvg,

uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4;

18.3. ugdymo procese atsiZvelgti

i

individualius fizinius, psichologinius,

sociokultdrinius mokiniq ypatumus;

18.4. teikti ugdymo turini

(aunuoliq) amZiaus raidos ypatumus,

jq

ir

metodus, atitinkandius ugdymo tikslus, berniukq

ugdymosi poreikius

ir

interesus, mokomojo dalyko

ugdymo srities specifik4;
18.5. individualizuoti ugdymo metodus, sudarant s4lygas ugdytiniams pasirinkti
savo polinkius, gabumus

ir siekius atitinkandi4 meninio ugdymo program4;

18.6. naudoti ugdymo priemones, skatinandias ugdyinio smalsum4, aktyvum4,
kdrybiSkuma;

18.7. taikyti ugdandi4, skatinandi4, psichofizines berniuko (aunuolio) galias
tausoj andi4

vertinimo sistem4;
18.8. sudaryti s4lygas priimtiems

i Mokykl4 ugdytiniams igyti prading mening

brand4, pletojant kompetencijas per individualq savirai5kos poreikio tenkinim4,

ir uZtikrinti jq

tgstinum4 auk5tesnio lygmens meno ugdynno institucij ose ;

18.9. puoseleti prigimtines menines ugdytinio galias (intelektualines, emocijq,
valios, fizines), lemiandias kiirybing asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg;
18.10. tenkinti

ir

skatinti mokiniq savirai5kos poreikius,

s4lygas mokiniams dalyvauti Mokyklos, miesto, Salies

ir

jq

tobulejim4, sudarant

tarptautiniuose konkursuose,

festivaliuose;

18.11. pletoti ktirybines mokiniq galias, mening

ir

esteting kompetencij4, padeti

isitraukti i menini, kulturini Mokyklos, miesto bendruomenes gyvenim4;
18.12. teikti mokiniams b[tin4 pedagoging, psichologing, informacing pagalb4.
19. Mokykla, igyvendindama

jai pavestus uZdavinius, atlieka Sias funkcijas:

4

ir igyvendina ugdymo tudni pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro patvirtintus muzikos mokyklq programinius reikalavimus, bendr4sias
programas, Mokyklos metini veiklos planq, Mokyklos ugdymo pIanq, nustaQrta tvarka
19.1. formuoja

patvirtintas dalykqpiogramas ir individualius ugd;T no planus;
19.2. Mokyklos valdym4 grindilia demokratiniais principais, sudaro s4lygas ugdyti

mokiniq pilieti5kumo nuostatas ir mokiniams dalyvauti savivaldoje, skatina mokiniq
otganizacijq veikl4;
19.3. puoseleja berniukq chorini dainavim4 ir tgsia ilgametes Mokyklos tradicijas;
19.4. vykdo meniniq kolektyvq, chory

ir atlikejq koncerting veikl4, mening labdaryl'

19.5. organimoja berniukq ir jaunuoliq uZimtum? po pamokq ir mokiniq atostogq
metu;
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9.

6. individualizuoj a mokymo pro gramas skirtingq gebej imq mokiniams;

19.7. inicijuoja muzikinio ugdymo programq ivairovg

ir

pasirenkamqirl dalykq

variantus;
19.8. vykdo pagrindinio muzikinio ugdymo programos baigimo Ziniq patikrinim4

ir

mokyklinius baigiamuosius egzaminus;
19.9. sudaro mokiniams sveikas

ir saugias ugdymosi s4lygas;

19.10. vykdo rukymo, alkoholio vartojimo, smurto ir narkomanijos prevencij4;

19.11. organizuoja talentingq bemiukq paiesk4 miesto vaikq darZeliuose ir
pradinese mokyklose, orientuoja ir nukreipia juos mokytis miesto muzikos mokyklose;

19.12. kuria laisvalaikio

ir

pramogq kult[r4, pletoja mokiniq

ir

mokytojq

dalyvavim4 koncertineje veikloj e;
19.13. kuria moderniE informavimo sistem4 ir diegia j4 mokymo procese;
19.14. teikia metoding param4

ir

konsultuoja bendrojo lavinimo mokyklq muzikos

mokytojus ir ikimokyklinio ugdymo istaigq muzikos vadows;

19.15. bendradarbiauja su Salies

ir

uZsienio muzikos mokyklomis

ir

meno

kolektyvais;
19.16. kaupia meninio ugdymo metoding patirti, sistemina j4, vertina
19 .17 .

organizuoj a respublikinius

ir skleidZia;

ir tarptautinius konkursus, festivalius

;

19.18. inicijuoja ir vykdo kultrlrines edukacijos projektus;

19.19. kontroliuoja, karp vykdo sutartyse numatytus isipareigojimus molqrtojai,
Mokyklos valdymo funkcijas vykdantys darbuotojai, kiti administracijos darbuotojai, pagalbinis
personalas, mokiniai ir Mokyklos partneriai.

20. Mokiniui, baigusiam Mokyklos teikiamas pagrindinio, profesines linkmes
modulio, i5plestinio ar dviejq pagrindiniq dalykq molqrmo muzikinio ugdymo programas ir
i5laikiusiam mokyklinius baigiamuosius egzaminus, teises aktq nustat5rta tvarka i5duodamas
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas.
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TI SKYRIUS
MOI(YKLOS TEISES IR PAREIGOS

jai

21. Mdkykla, igyvendindama

pavestus tikslus

ir

uZdavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, turi teisg:
21.1. parinkti mokymo metodus

21.2.

Llffii

naujus mokymo

ir mokymosi veiklos biidus;

ir mokymosi modelius,

uZtikrinandius kokybi5k4

paslaugq teikim4;

21.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais

ir

juridiniais

asmenimis;
21.4. vykdyti miesto, Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
21.5. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

21.6. gauti parum4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustafrta
tvarka;

2l.7.naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

22. Mokykla, igyvendindama

jai

pavestus tikslus

ir

uZdavinius, atlikdama jai

skirtas funkcijas, privalo:

22.1. kurti

ir

uZtikrinti saugi4, sveikq, uZkertandi4 keli4 smurtui, Zalingiems

iprodiams aplink4;

22.2. teil<ti auk5tos kokybes muzikinio ugdymo paslaugas, vykdytl patvirtintas
formalqji Svietim4 papildandias ir neformaliojo muzikinio ugdymo programas;
22.3

.

vykd,yti mokymo sutartyse numatytus isipareigoj imus;

22.4. teilc';i speciali4j4 pedagoging

ir

speciali4j4 pagalb4 specialiqjq poreikiq

turindiam mokiniui, organizuoti specialiqjq poreikiq mokiniq integruot4 mokym4.

IV SKYRIUS
MOICYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDY1VIAS
23. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

23.1. strateginis planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, pritarus Mokyklos
tarybai ir Kauno miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam asmeniui;

23.2.Molqklos metinis veiklos planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, pritarus
Mokyklos tarybai;
23.3. Mokyklos ugdymo planas, patvirtintas Mokyklos direktoriaus, suderinus su
Mokyklos twybair Kauno miesto savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
24. Mokyklai vadovauja direktorius, kuris konkurso bUdu pareigoms skiriamas ir i5

jq

atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka. Konkursas Mokyklos direkforiaus pareigoms
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organizuojamas ir vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustat5rta tvarka.

Direktorius atskaitingas ir pavaldus Savininkui.
25. Direktorius:

25.1. teises aktq nustat5rta tvarka tvirtina Mokyklos vidaus struktiir4

pareigybiq

darbuotojq

nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus, Mokyklos

sQra54, nevir5ydamas

darbuotoj q parei gybiq apra5ymus

ir

;

25.2, nustato Mokyklos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius ir funkcijas, meno

vadovo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo

fikiui

ir

Mokyklos

strukh)riniq padaliniq vadovq veiklos sritis;

25.3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso

priima

i

darb4

ir

ir kitq

teises akfq nustafrta tvarka

atleidlia iS jo Mokyklos darbuotojus, juos skatina, skiria jiems drausmines

nuobaudas;

25.4. priima mokinius

I

Mokykl4 Savininko nustatyta tvarka, sudaro mokymo

sutartis;
25.5. nustato mokinirl teises, pareigas

ir atsakomybg;

25.6. suderinEs su Mokyklos taryba, wirtina Mokyklos vidaus darbo tvarkos
taisykles;
25.7. rcngia darbuotojq tarifikacij4, atostogq grafikus ir juos tvirtina;
25.8. sudaro mokiniams
sqlygas visais su mokymusi

ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas

darbo

ir darbu susijusiais aspektais;

25.9. vadovauja Mokyklos strateginio plano, Mokyklos metinio veiklos plano ir

Mokyklos ugdymo plano rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui, organizuoja ir
koordinuoja Mokyklos veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti, uZdaviniams igyvendinti, analintoja
ir vertina Mokyklos veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;

leidlia isakymus, kontroliuoj a jq vykdym4;
25.11. sudaro komisijas, darbo grupes, ugdymo

25.10.

ir

menines veiklos taryb4,

metodines tarybas;
25.12. sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms

atlikti;

25.L3. organizuoja Mokyklos dokumentq valdym4

ir saugojim4;

25.14. valdo, naudoja Mokyklos turt4, le5as ir jais disponuoja;

25.15. rfipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais,
uZtikrina jq optimalq valdym4 irnaudojim4;
25.16. rfipinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu,'sudaro jiems s4lygas tobulinti
mokslo ministro
atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo
kvalifikacij q,, orgarizuoja

jq

ir

nustaQrta tvarka;

25.17. inibijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarym4

ir skatina jq veikl4;
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25.t8. kontroliuoja, kad Mokyklos aplinkoje nebiitq vartojami alkoholiniai gerimai,

narkotines

ir

psichotropines medZiagos; skatina sveik4 gyvensen4, nusikaltimq prevencij4,

bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), pagalb4 mokiniui, molcytojui ir

Mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq
apsaugos srityje;
25 .19 . atstovauj a

Mokyklai kito

se institucij

o se

;

25.20. vykdo kitas funkcijas, nustat5rtas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme,

kituose istafymuose, Mokyklos nuostatuose, pareigybes apra5yme ir kifuose teises aktuose.
26. Mokyklos direktorius dali savo funkcijq teises aktq nustagrtatvarka gali pavesti

atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, direktoriaus pavaduotojui rikiui, metodiniq tarybq
pirmininkams.

27. Mokyklos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istafymq ir kitq teises
aktq laikym4si Mokykloje, demokratini Mokyklos valdyn4, bendruomenes nariq informavim4,
tinkam4 funkcijq atlikim4, nustat5rtq Mokyklos tikslq

veiklos rezultatus, ger4

ir

ir uZdaviniq igyvendinim4,

Mokyklos

veiksming4 vaiko minimalios prieZitros priemoniq igyvendinim4,

buhalterines apskaitos organizavim4, teisingos, tikslios, i5samios informacijos apie [kinius

ivykius

ir

racionalq

ir

fkines operacijas teikimo laiku buhalterines apskaitos tvarkytojui uZtikrinim4,
taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 Mokyklos vidaus kontroles sistemos

sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4, Savininko sprendimq igyvendinim4.
28. Meno vadovas:
28.1. skiriamas istatymq nustatlrta tvarka;

28.2. koordinuoja Mokyklos meno kolektyvtl, Kauno berniukq ir jaunuoliq choro
,,Va4relis'o organizaciniq struktfirq sudarym4;

ir

jaunuoliq chorui ,,Varpelis", organizuoja
Mokyklos koncerting veikl4 ir atsako uZ jos menini lygi ir repertuar4;
28.4. imasi priemoniq, kad laiku btrtq suteikta pagalba mokiniui, kurio at?vilgiu
28.3. vadovauja Kauno berniukq

tailcytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kito pobUdZio i5naudojimas,

it apie tai informuoja

suinteresuotas institucijas; palaiko rySius su Kauno miesto savivaldybes administracijos Vaiko

teisiq apsaugos skyriumi;
28.5. vykdo dainavimo ir muzikos teorijos dalykq
28,6. pletoja bendradarbiavimq su remejais

28.7. rengia

ir

pfie1iir4;

ir vietos bendruomene;

igyvendina menines veiklos, kultrlrines edukacijos, vaikq

socializacijos, choristrtr vasaros poilsio, tarptautinio bendradarbiavimo projektus.
29. Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaromos dalykq metodines tarybos.

30. Metodines tarybas sudaro dalykq arba dalykq grupiq mokytojai, turintys
metodines veiklos patirties.

8

planuoti ir
31. Metodines tarybos skirtos molqrtojams rengti ugdytl mokinius:
metodus, mokiniq pasiekimq ir
aptarti ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi
patyrim}, kur! mokiniai
vertinimq. bfldus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir

paZangos

ji mokiniq

individualioms reikmems, nagrineti prakting
su Mokyklos strateginiais
veikl4, pletoti molcytojq profesines veiklos kompetencijas, suderintas
tikslais, ir karru siekti mokiniq ir Mokyklos paZangos'
patvirtintus metodiniq
32. Metodines tarybos veikia pagal Mokyklos direkloriaus
sukaupia ugdymo procese), pritaikyti

tarybq nuostatus.

V SICYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA
Mokyklos
33. Mokyklos bendruomene savivald4 organizuoja vadovaudamasi
Mokykloje veikia Sios
firosofrja ir ugdymo tiksrais, Mokykloje susikrosdiusiomis tradicijomis.
savivaldos institucijos: Mokyklos taryba ir Molcytojq taryba.

34.Mokyklostaryba(toliau_Taryba)yraauk5diausiaMokyklossavivaldos
bendruomen9 demokratiniam
institucija, telkianti mokiniq, molqrtojq, tevq (globejq, r0pintojr+)
ir atstovauti teisetiems
Mokyklos valdymui, padedanti sprqsti aktualius Mokyklos klausimus

Mokyklos interesams.
Konstitucija,
35. Mokyklos taryba savo veikl4 grindlia Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos
Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos istatymais,
ministerijos, Kauno miesto
vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo
Siais nuostatais'
savivaldybes institucijq teises aktais, kitais teises alilais ir

tvirtina Mokyklos
36. Mokyklos tarybos nuostatus, pritarus Mokyklos tarybai,
direktorius.

dalimis (ne
37. Mokyktos taryb4 sudaro nelyginis atstovq skaidius: lygiomis
m&iaukaip po 3) atstovaujami tevai, mokiniai' mokytojai'
molcytojai - molcytojq
38. Tevai i Mokyklos taryb4 renkami tevq susirinkime,
tarybos posedyje, mokiniai

Mokyklos tarybarenkama dvejiems metams'
posedZiai Saukiami ne rediau kaip tris karfus per metus'

- mokiniq susirinkime.

39. Mokyklos tarybos

priimami
maLiau kaip du treddariai nariq. Nutarimai
ir direktoriaus pavaduotojas
posedyje dalyvaujandiqjq barsq dauguma. Mokykros direktorius
Mokyklos tarybos
tarybos posedZiuose dalyvauja kviestojo nario teisemis'
posedis teisetas,

jei jame daryvauja ne

ugdymui Mokyklos
posedZiuose

kiti
gali dalyvauti kitt+ Mokyklos savivaldos institucijq atstovai' mokiniai'

atstovai'
Mokyklos bendruomenes nariai, remejai, vietos bendruomenes
atviru balsavimu pirmame
40. Mqkyklos tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas

Mokyklos tarYbos

PosedYj e'

41. Mokyklos taryba atlieka Sias funkcijas:
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41.1. teikia sifilymq del Mokyklos veiklos perspektyvrl, pagrindiniq veiklos
krypdiq, ugdymo organizavimo tvarkos;
41.2. teikia sitrlymq del Mokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
41.3. pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui,

Mokyklos vidaus darbo fvarkos taisyklems, kitiems Mokyklos veikl4 reglamentuojantiems
dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

47.4. teih,ta Mokyklos direktoriui si[lymq del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar
papildymo, Mokyklos vidaus strukhlros tobulinimo

;

41.5. svarsto Mokyklos le5q naudojimo klausimus;
41.6. svarsto metodiniq tarybq, Mokyklos bendruomenes nariq

iniciafias ir teikia

siiilymq Mokyklos direktoriui;
41,7. inicijuoja Mokyklos bendruomenes

ir visuomenes bendradarbiavim4, telkia

Mokyklos bendruomeng Mokyklos uZdaviniams sprgsti, ugdo ir pletoja Mokyklos kulfirr4;
41.8. teikia sitilymq del Mokyklos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir
darbo sqlygq sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius

ir

intelektinius

iSteklius;
4I

.

9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

4L 10. svarsto mokiniq Salinimo i5 Mokyklos klausimus;
41.11. vertina Mokyklos vadovq veikl4, pareik5dama nuomong jiems nusprendus
atesfuotis.

42. Mokyklos taryba gali sustabdyti kitrl Mokyklos savivaldos institucijq
sprendimq igyvendinim4, kol jq teisingum4 ir teisetum4 iStirs kompetentingos institucijos.
43. Mokyklos taryba priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais benbraisiiis ugdymo planais, Savininko sprendimais

ir

kitais norminiais teises aktais.

44. Mokyklos taryba uZ savo veikl4 atsiskaito kart4 per metus

j4

rinkusiems

Mokyklos bendruomenes nariams.
45. Mokytojq taryba

- nuolat veikianti Mokyklos savivaldos

institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

46. Mokytojq taryb4 sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui, metodiniq tarybq pirmininkai, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, koncertmeisteriai,
iliustratoriai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvauj antys asmenys.
47. Mokyojq tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.
48. Molcytojq tarybos posedZius Saukia

jei jame dalyvauja ne maZiau kaip

Mokyklos direktorius. Posedis yra teisetas,

213 mokytojq tarybos nariq. Nutarimai

priimami posedyje
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dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia posedZio pirmininko
balsas.

49.

I

mokytojq tarybos posedZius gali btrti kviediami kitq Mokyklos savivaldos

institucijq atstovai.'
50. Molqrtojq taryba:

50.1. inicijuoja Mokyklos ugdymo turinio kaitos procesus;

50.2. formuoja

ir

koreguoja strateginio planavimo ar metines veiklos tikslus ir

uZdavinius;
50.3. dalyvauja planuojant Mokyklos ugdom4j4 veikl4;

50.4. svarsto ugdymo progamq igyvendinim4 ir ugdymo rezultatus;

50.5. aptaria praktinius Svietimo reformos lgyvendinimo klausimus, praktinius
pedagogines veiklos tobulinimo budus, mokytojq pedagogines irdalykines kompetencijos
ugdymo galimybes;
50.6. svarsto ir priima sprendimus mokiniq kelimo i auk5tesng klasg ir mokykliniq
egzaminq vykdymo klausimais;

i Mokyklos taryb1;
50.8. svarsto mo$rtojq darbo kr0vius;
50.7. renka atstows

50.9. vertina Mokyklos vadovq veikl4, reik5dama nuomong apie vadovq
ketinimus atestuotis;
50.10. teikia Mokyklos tarybai sitlymq del Mokyklos nuostatq, ugdymo plano,
vidaus darbo tvarkos taisykliq, Mokyklos metines veiklos ataskaitos;

50.11. teikia Mokyklos administracijai, atestacijos komisijai sifrlymus del
molcytojq kvalifikacij os tobulinimo.

VI SI(YRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
51. Darbuotojai

i

darb4 Mokykloje priimami

ir

atleidliami i5 jo vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.
Mokyklos darbuotojai i darb4 priimami ir i5 jo atleidZiami Mokyklos direktoriaus.
52. Darbuotojq darbo uZmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro isakymais ir kitais teises aktais.
pedagoginiai

53. Mgkyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir kiti
darbuotojai atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos istatymq,
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Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
isakymq nustatyta tvarka.

''

VII SKYRIUS

MOI{YKLOS TTIRTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR F'INANSINES
YEIKLOS KONTROLE

ir

naudoja patikejimo teise Savininko perduot4 ir jos igyte
turt4 ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir Savininko nustat5rta tvarka.

54. Mokykla valdo

55. Mokykla

yn

i5laikoma i5 Savininko biudZeto pagal asignavimq valdytojo

patvirtintas i5laidq s4matas.
56. Mokyklos le5os:

56.1. specialiosios leSos, gaunamos uZ teikiamas neformaliojo ugdymo paslaugas;

56.2. fondq, orgarizacrjq,

kitl juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip

teisetais btdais igytos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
56.3. tikslines le5os programoms ir projektams

vykdyti;

56.4. kitos teisetu budu igytos leSos.

57. Mokykla savarankiSkai sprendLia,kaip naudoti remejq ir kitas teisetai gautas
leSas,

jei tai neprie5tarauja istatymams, kitiems teises aktams ir savininko
58. Mokykla savaranki5kai vykdo finansing UkinE veikl4.
59. Mokyklos buhaltering apskait4 centralizuotai tvarko

nustat5rtai tvarkai.

ir

finansines operacijas

vykdo Savininko isteigtas juridinis asmuo.

60. Mokyklos finansines veiklos kontrole vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teises aktais. Mokyklos finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos

ir Savininkas. Mokyklos valstyfoini audit4 atlieka
veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Kauno miesto

valstybes kontroles igaliotos institucijos

Valstybes kontrole. Mokyklos

savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles

ir audito tamyba). Mokyklos'vidaus

atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles

ir

auditas

vidaus audito istatymu ir

kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais.
61. Mokyklos veiklos prieZitirq atlieka Savininkas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
62. Mokyklos nuostatus, suderintus su Mokyklos taryba, tvirtina, keidia ir papildo
Kauno miesto savivaldybes taryba.

63. Vtokyklos nuostatai keidiami
ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

ir papildomi Savininko, Mokyklos direktoriaus

I

q
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64. Mokykla turi interneto svetaing www.varpelis.com, atitinkandi4 teises aktq
nustatytus reikalavimus.

65. Mokykla reikalingus viesai paskelbti prane5imus

ir

informacij4 apie savo

veikl4 skelbia intenibtinej e svetainej e teises aktq nustat5rt a tr arka.

66. Mokykl4 reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko Savininkas teises akrq
nustaMa tvarka.

T

