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JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL JONAVOS JANINOS V[5dIUX.q.ITES MENO MOKYKLOS NUOSTATU

PATVIRTINIMO

2021m. gruodZio 22 d. Nr. 1TS-209

Jonava

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo l6 straipsnio 4 dalinLi, 18

straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq lstaigq istatymo 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietirno ir
mokslo ministro 2011 m. birZelio 29 d. isakymu Nr. V-1164 ,,Del nuostatq, istatq ar statutq

iforminimo reikalavimq patvirtinimo", Jonavos raj ono savivaldybes taryba
nusprendi,ia:

l. Patvirtinti Jonavos Janinos MiSdiukaitds meno mokyklos nuostatus (pridedama).
2. Pripalinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybes tarybos 2016 m. spalio 113 d.

sprendimo Nr. I T5-263 ,,Del Jonavos Janinos Mi5diukaites meno mokyklos nuostatq patvirtinimo"
1punkt4.

3. [pareigoti Jonavos Janinos Mi5diukaitds meno mokyklos direktoriq teisds aktq nustatyta
tl'arka iregistruoti nuostatus Jtrridiniq asmenq registre.

Sis sprendimas per vien4 menesi nuo jo priemimo ,Cienos i b[ti skundZiamas Lietuvos
Respublikos administraciniq bylq teisenos istatymo nustatyta
komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisves al. 36,

Lietuvos administraciniq plindq

aclministraciniam teismui bet kuriuose teismo rumuose (Si
s) arba Regionq apygerdos
rumai, Dvaro g. 80, Siauliai;

PaneveZio rlmai, Respublikos g.62, PaneveZys; Klaipedos Galinio Pylimo g. 9, Klaipeda;
Kauno rumai, A. Mickevidiaus g. 8A, Kaunas).

Savivaldybds meras Mindaugas Sinkevidius

Kooiia tikra
J on'av'os.rajo no savivaldybes.



PATVIRTINTA
Jonavos raj ono savivaldybes tarybos
2021m. gruodlio22 d.

sprendimu Nr.1TS-209

JONAVOS JANINOS VTTSTTUXAITES MENO MOKYKLOS
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Jonavos Janinos MiSdiukaites meno mokyklos nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja

Jonavos Janinos Mi5diukaitds meno rnokyklos (toliau - Mokykla) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, Mokyklos buveing, grupE ir tip4,

pagrinding paskirti, mokymo kalb4, mokymosi formas ir mokymo proceso organizavimo biidus,

vykdomas Svietimo programas, Mokyklos veiklos teisini pagrind4, sriti, r[Sis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentq iSdavim4, Mokyklos teises ir pareigas,

veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb1, jq darbo apmokejimo

tvark4 ir atestacij4, Mokyklos turto valdym4 ir ld5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos
kontrolg, Mokyklos veiklos prieZiflr4, rcorgartizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Jonavos Janinos Mi5diukaites meno mokykla, trumpasis

pavadinimas - Janinos Mi5diukait€s meno mokykla. Mokykla iregistruota Juridiniq asmenq registre,

kodas - 190310156.
3. Mokykla isteigta 1965 m.
4. Teisine forma - biudZetine istaiga.

i. 3l5,mX*#1'"'J1[*:';TrY,il]re, kodas ttl76eo7o, adresas - zeimiq g. 13, Lr-
55158 Jonava.

7. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Jonavos rajono savivaldybes ta.ryba:

7.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

7.2. priima sprendim4 del Mokyklos buveines pakeitimo;
7.3. priima sprendim4 del Mokyklos pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
7.4. priima sprendim4 del filialq steigimo teises akq numatyta tvarka;

7.5. vykdo kitus teises aktuose jos kompetencijai priskirtus igaliojimus.
8. Mokyklos buveine - Zeimiq g. 6, LT-55149 Jonava.

9. Mokyklos grupe - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir
ugdymo (toliau - FSPU) mokykla.

formalqii Svietim4 papildandio

10. Mokyklos paskirtis - pagal ilgalaikes programas sistemi5kai plesti

choreografinio ir teatrinio ugdymo srities Zinias, stiprinti gebejimus ir igldZius
papildomas dalykines kompetencijas.

I 1. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
12. Mokymo btdai ir formos:
12.1. grupinio mokymosi: kasdienis, nuotolinis;
12.2. pavienio mokymosi : individualus, nuotolinis.
13. Mokykloje vykdomos Sios Svietimo programos:

13.1. FSPU pradinio muzikinio, dailes, teatro, choreografijos;
13.2. FSPU pagrindinio muzikinio, dailes, teatro, choreografijos.

1 3.3. Neformaliojo Svietimo programos:

13.3.I. anksfyvojo muzikos, dailes, teatro, choreografijos ugdymo;

13.3.2.megejq ugdymo (vaikq ir suaugusiq);

muzikinio, dailes,
ir suteikti asmeniui
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13.3.3. tikslinio ugdymo;
13.3.4. kryptingo ugdymo meno kolektyvuose (besimokantys ir baigq mokykl4 absolventai).

14. Mokykloje mokymas organizuojamas skyriuose:

14.1. muzikos;
14.2. dailes;
14.3. teatro;
14.4. choreografijos.
15. I5duodami mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai:

1 5. I . Neformaliojo vaikq Svietimo paZymej imas;

I 5. 2. Mokyklos nustatyto pavy zdLio paZymej imas.

16. Mokykla yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu Molqr[165

pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose.

17. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq ir kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto mirListlo

isakymais, kitais teises aktais, Jonavos rajono savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarliiais,

administracij os direktoriaus isakymais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVIN,IS], FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANCIV DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Mokyklos veiklos sritis - Svietimas.

19. Mokyklos pagrindine Svietimo veiklos r05is - kitas mokymas'

20. Mokykla yraparamos gaveja.

21. Kitos Mokyklos veiklos r[Sys nurodytos pagal Ekonomines veiklos r[Siq klasifikatoriiq

(EVRK 2 rcd.), patvirtint4 Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybtls

generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. lsakymu Nr. DI-226,,DeI Ekonomines veiklos ruSriq

klasifikatoriaus patvirtinimo" :

21.1. garso iraSymas ir muzikos ira5q leidyba, kodas 59.20;
21.2. muzikos instrumentq nuoma, rubq nuoma, kodas 77.29.30;

21.3. kitas niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;

21.4. Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

21.5. scenos pastatymams bfldingq paslaugq veikla, kodas 90.02;
21.6. merune kuryba, kodas 90.03;
21.7, meno irenginiq eksploatavimo veikla, kodas 90.04;

21.8. bibliotekq ir archyvq veikla, kodas 91'01;
21.9. kitapramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

22. Mokyklos viiklos tikslas - teikti formalql! Svietim4 papildanti ugdym4 ir neformalqji

vaikq menini Svietim4, pletoti vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq mening raiSk4, tenkinti kiirybos ir
savirai5kos poreikius, vadovaujantis laisvanori5kumo ir demokratijos principais, suteilli
papildomas dalykines ir bendr4sias kompetencijas, reikalingas profesinei, visuomeninei veiklai ar

asmeniniam gyvenimui.
23. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
23.1. ugdyti vaikq asmenines, kultUrines, edukacines, socialines, profesines kompeten'cijars,

tenkinant savirai5kos paZinimo ir ugdymo(si) poreikius;

23.2. uitil<rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(si) aplink4, sukurti palankq psichologini klimat4 ir
ugdymo(si) edukacing erdvg;

23.3. gristi veikl4 humanistine, demokratine ugdymo filosofija ir vertybiq sistema, puosel.ejant

demokatiSkus bendruomenes santykius, ugdyti pilieti5kum4, pagarb4 tautos tradicijoms ir kulfiirair;

23.4. individualizuoti ugdymo programq, sudarant s4lygas ugdytiniams pasirinkti sal/o

polinkius, gabumus ir siekius atitinkandi4 meninio ugdymo programq;

""""'*Wt'/"u
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23.5. puoseleti prigimtines, menines ugdytinio galias (intelektualines, emoctjq, vali'rs, fizines)'

lemiandias k[rybing asmenybes brand4 ir socializacijos sekmg;

23.6. pa1inti, atskleisti lavinti ir pletoti meninius individualius gebejimus ir talent4 per meninq

veikl4 ir integracinius menq dalykq projektus;

23.7. skitinti ugdytiniq dalyvavim4 meistri5kumo kursuose, konkursuose, fe,stivaliuose,

renginiuose;
23.8.kurti kulttring aplinkq, rcprezentuoti ir aktyvinti miesto, rajono, Salies ir uZsienlo

kultfirini gyvenim4, inicijuoti menines programas, projektus ir pritraukti remejus jq igyvendininoui;
23.9.-bendradarbiauti su savivaldybes, Salies ir uZsienio Svietimo ir kultlros fstaigomis, piletoti

kulturinius mainus.
24. Mokyklos funkcijos:
24.1. rengia ir vykdo ankstyvojo, pradinio, pagrindinio, tikslinio, kryptingo meninio ugdymo,

megejq menines savirailkos (muzikinio, dailds, teatrinio, choreografinio) programas'

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu lBendrqjq i5

valstybes ar savivaldybiq biudZetq finansuojamq neformaliojo Svietimo prograrnq apra5u'

rekomendacijomis del meninio formalqji Svietim4 papildandio ugdymo programq rengimo ir

igyvendinimo;
24.2, formuoja, konkretina, individualinroja, diferencijuoja ir igyvendina ugdymo turini,

atsiZvelgdama i vaikq, jaunimo ir suaugusiqjq poreikius, interesus, gebejimus bei jq amZiq;

243 . vykdo mokymosi sutartyse numatytus isipareigoj imus ;

24.4. sudaro palankias s4lygas ugdytiniq veiklai ir programq pasirinkimui;

24.5 . vykdo pasiekimq patikr4, programinius baigiamuosius egzaminus ;

24.6. karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus ivykio, keliandio pavojq mokiniq

sveikatai ir gyvybei laikotarpiu, ar esant aplinkybems mokykloje, ddl kuriq ugdymo procesas negali

bgti organi;ojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo b[du, ugdymo prooesas

koreguoj-amas arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo b[du, vadovaujantis

L ietuvos Respublikos Vyriausybes teises aktais;

247. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti profesing kompetencij4, skleisti patirti;

24.8. uitil<rina higienos nornas, teises akq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4 mokymosi

ir darbo aplink4;
24.9. dalyvauja projektineje veikloje;
24.10. sudaro s4lygas specialiqjq poreikiq vaikams integruotis i menini Svietim4;

24.11. suderinus .., teruiu (globejais, mpintojais) organizuoja ekskursijas, koncertines me:nines

i$vykas Lietuvoje ir uZsienyje;
24.12. pletoja bendruomenes Svieteji5k4 veikl4, kuria atvir4 visuomenei kultiiros Zidini,

aktyvina vaikq, j aunimo, suaugusiqi q gyvenim4;

24.13. teikia informacij4 bendruomenei ir vie5ai skelbia apie Mokyklos veikl4;

24.14. teikia metoding pagalb4 Jonavos rajono ugdymo istaigoms;
24.15. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

25. Mokykloje ugdymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai i5duodami Lietuvos llesputrlikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

26. Mokykla, igyvendindama jai pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas,

turi teisg:
26.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir ugdymo(si) veiklos btidus;

26.2.iengti ir gyvendinti parengtas programas, organizuoti konkursus, festivalius, parodas,

dalyvauti dainq Sventese, koncertuose ir kituose renginiuose;
26.3. teikti vaikq ir suaugusiqjq neformaliojo Svietimo mokamas paslaugas, k.uriq k.ainas

tvirtina Jonavos rajono savivaldybes taryba;

.. .,rriia tikra -,,:^,rrt,w.
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26.4. gauti informacinE, konsultacing ir kvalifi kacij os tobulinimo pagalbq;

26.5. kreiptis i mokyklos steigej4 del finansavimo, siekiant igyvendinti mokyklo,s tikslus ir
uZdavinius;

26.6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis s4lygomis.
27. Mokyklos pareigos:

27 .1. vykdyti nuostatuose reglamentuot4 veikl4;
27.2. uitikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
27.3. uilikrinti kokybi5k4 Svietimo programq vykdym4;
27 .4. bnri atvira vietos bendruomenei;
27.5. uili(,rinti mokymo sutardiq ir kitq sutardiq sudarym4 bei sutartq isipareigojimulvykdym4;
27.6. atitikti besimokandiojo poreikius ir prisideti prie visapusiSkos asmenybes tobulinimo,

socialiniq ir gyvenimo igudZiq ugdymo;
27 .7 . bendradarbiauti su ugdytiniq tevais (globej ais, rEpintoj ais) ;

2 7. 8. rdpintis mokytoj q kvalifikacij os kelimu;
27.9.vie1ai skelbti informacij4 apie Mokykloje vykdomas programas, jq pasirinJkimo

galimybes, priemimo s4lygasi, mokamas paslaugas, svarbiausius Mokyklos iSorinic, vertirnimo

rezultatus, Mokyklos bendruornenes tradicij as ir pasiekimus;

27 .10. gerbti bendruomends narius, nepaZeisti jq teisiq ir teisetq interesq.

28. Mokykla gali tureti kitq Siuose Nuostatuose nenustatytq teisitl ir pareiLgq, kurios

nepriestarauja Lietuvos Respulllikos istatymams ir kitiems teises aktams.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

29. Mokykla veikia pagal Nuostatus, iregistruotus Juridiniq asmenq registr,e Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso ir Juridiniq asmenq registro nustatyta tvarka.

30. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

30.1. Mokyklos direktoriaus patvirtint4 Mokyklos strategin! planE, kuriam pritarq: Mok;rklos

taryba ir savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo;

30.2. Mokyklos direktoriaus patvirtint4 Mokyklos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi

N{okyklos taryba;
i0.3. Mokyklor direktoriaus pawirtint4 Mokyklos ugdymo plan4, kuriam yra pritarusi

N{okyklos taryba ir kuris yra suderintas su Jonavos rajono savivaldybes administracijos Svierlimo,

kultfiros ir sporto skyriumi.
31. Mokyklos direktoriaus pareigybes apra5ym4 tvirtina, i pareigas skiria ir i5 jq atleidLia,

igyvendina kitur ru direktoriaus darbo santykiais susijusias funkcijas, Savivaldybds nLeras Darbo

kodekso, Svietimo istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

32. Direktoriaus pareigos:

32.1. organizuoja Mokyklos darb4, kad bfitq igyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos

nustatytos funkcijos;
32.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metiniq veiklos plantl, Svietimo programq

rengimui, rekomendacijq clel smurto prevencijos igyvendinimo Mokykloje priemoniq

igyvendinimui, j uos tvirtina, vrndovauj a jq vykdymui;
32.3. atsiLielgdamas ! darbo uimokesdio fond4 ir Jonavos rajono savivaldybes tatybos

nustatyt4 didZiausi4 leistin4 pareigybiq (etatq) skaidiq, tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq

(etatq) s4ra54, tvirtina Mokyklos struktfir4;
32.4. tvirtina Mokyklos darbuotojq pareigybiq apra5ymus, teisds aktq nustatyta tvarka priima i

darb4 ir atleidZia i5 jo Molq,klos darbuotojus, nustato darbo uZmokesti, organizuoja trukstamq

nrokytojq paieSk4, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
32.5. suderings su Mokyklos taryba,tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;
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32.6. rDpinasi palankaus mikoklimato ugdymui bei darbui k[rimu, uZtikrina bendradarbiavimu

gristus ,urrryLior, fidagogq etiLkos kodekso reikalavimq laikymqsi, skaidriai ir demokratiSkai priima

sprendimus;
3l.7.atsako uZ teises aktais nustatytos informacijos apie Mokykl4 ir jos veiklq skelbim4,

demokratini Mokyklos valdym4, bendruomenes nariq informavim4, sveik4, saugi4, uZkertandiE

keli4 bet kotiomsimurto, prie'vartos apraiSkoms ir Zalingiems lprodiams aplink4;

32.g. r[pinasi darbuoiojq profeslniu tobulejimu, sudaro jiems s4lygas kelti k'ralifikacij4,

ntokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoja jq atestacij4

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;

32.9. rnpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis;

32.10. analizuoja Vtoicytlos veiklos ir valdymo i5tekliq bUklg ir atsako uZ Mokyklos veiklos

rezultatus;
32.11. uZ mokinio elgesiio normq paZeidim4 gali skirti mokiniui drausmines a.uklejarnojo

poveikio priemones, numatytar; Vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme;
32.12. inicij uoj a Mokyklc,s veiklos kokybes isivertinim4;
32.13. teisei aktq nustat'gta tvarka rengia savo metq veiklos ataskait4 ir teikia Mokyklos

tarybai ir bendruom.rli .ru.riyti bei viesai j4 paskelbia ir, suderings su Mokyklos tatyba, teikia jq

Savivaldybes tarybai svarstYti;
32.14. kartu su mokyllos tuyba sprendZia Mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos

krlrimo klausimus;
32.15. teises aktq nustatyta tvarka priima mokinius i Mokykl4, sudaro mokymo sutartis;

32.16. teises aktq nustaryta tvarka inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijq sudarymq ir

skatina jtl veikl4;
32.1j. bendradarbiauja su mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), su pagalbq. mokiniui,

nrokytojui ir Mokyklai teikiandiomis istaigomis, Savivaldybes administracijos strukt[riniais

padaiiniais, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq ir sveikatos istaigomis, Savivaldybes

ud-irrirtrucijos skyriq rp..iulirtais, kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisitl apsaugos

srityje;
32.lB.leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, organizuoja Mokyklos dokumentq

saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
32.19. teises aktq nustatyt,a tvarka sudaro komisijas ir darbo grupes;

32.20. Mokyklos mokyio.iq metodinei veiklai organizuoti gali b[ti sudaroma metodine taryba,

nrokytojq, Svietimo pagalbos specialistq metodines grupes ir kitos savivaldos institucijosi teises akq

nustatyta tvarka;
32.21 . atstovauj a Mokykl ai kitose institucij ose;

32.22. Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;
32.23. yra asignavimq valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasris Lietuvos

Respublikor UiuaZ.to sandarosi istatymu. Teises aktq nustatyta tvarka valdo ir disponuoja Mokyklos

turtu ir leSomis, riipinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais i5tekliais, uZtikrina optimalq jq
valdym4 ir naudojim4;

32.24. Teises aktq nustalyta tvarka atsako uZ Mokyklos finansinq veikl4, svarsto ir priima

sprendimus, susijusius su Mokyklos le5q (iskaitant l05as, skirtas Mokyklos darbuotojq darbo

u'Zmokesdiui), organizuoja Mokyklos buhaltering apskait4 pagal Lietuvos Respublikos buhalterines

apskaitos lstatym4, turto naudtrjim4 ir disponavim4 juo;' 
32.25-. analizuo.la Mokyklos veiklos ir valdymo iStekliq bfiklE, atsako uZ Mokylilos veiklos

rezultatus;
32.26. uZtikrina, kad bUtq laikomasi istatymq, kiq teises aktq ir biudZetines istaipios nuostatq

bei atlieka kitas Mokyklos nuostatuose ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijas.

K-ooi;o
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V SKYRIUS
MOKYKLOS SAVIVALDA

33. Mokykloje veikia Sios savivaldos institucijos - Mokyklos tarybair mokytojq tatyba.

34. Mokyklos taryba yra auksdiausia Mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos tarryba telkia

Il{okyklos ugdytiniq,' jq tevq (globejq, rdpintojq), mokytojq atstovus, vietos bendruomenq

demokratiniam Mokykios vatdymui, padeda sprgsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti

direktoriui teisetiems Mokyklos interesams.

35. Mokyklos taryba savo veikl4 grrndLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos Svietimo ir kitais istatymais, Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencijar, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos,

savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos teises aktais.

36. Mokyktos taryba rrdr,rornu i5 seniunaidio, mokytojq, tevq (globejq, rflpintojq), mokiniq ir

veikia pagal Mokyklos tarybos nuostatus. Mokyklos tarybos nariu gali btti asmuo, turitrtis Ziniq ir

gebejimq]padedandiq siekti M:okyklos strateginiq tikslq ir [gyvendinti Mokyklos misij4, Mokyklos

iuryUor nariu negali bfrti tos padioi Svietimo istaigos vadovas, administracijos darbuotojai, valstybes

politikai, politinio (asmeninio) pasitikej imo valstybes tamautoj ai.

37. Mokykos tarybos nuorstatus, suderinus su mokyklos direktoriumi, tvirtina mokylJos taryba.

38. Mokyklos taryb4 suclaro 7 nariai: 1 bendruomenines organizacijos tarybos deleguotas

atstovas, 4 mokytojai, I mokinio tdvas (globejas, rtipintojas), 1 mokinys.

39. Moky[los taryba renlcama 2 metams, tarybos nariu negali b[ti renkamas asrnuo i5 eiles

trediai kadencijai i5 eiles.
40. Mokyklos tarybos narriai (mokytojai, tevas ir mokinys) si[lomi molqrtojq ir i5renkami

atviru balsavimu Molytojq tarybos posedyje, iSskyrus bendruomenines organizacijos tarybos

deleguotas atstovas.
41. ui.rru- Mokyklos tarybos nariui pasitraukus i5 veiklos, Mokyklos tarybos ntfiq sudetis

atnaujinama, !jos ,.ikl4 itraJkiamas kitas t4 bendruomenes grupg atstovaujantis na4rs likusiam

kadencij os laikotarpiui.
42. MokykloJ tarybai va.dovauja pirmininkas, iSrinktas Mokyklos tarybos posedyje atviru

balsavimu, balsq dauguma. Siiilyti kandidatus, kelti savo kandidatiir4 (iSskyrus mokinius) turi teisq

bet kuris Mokyklos tarybos narys.

43. Mokyklos taryba posr:dZiauja ne rediau kaip2 kartus per mokslo metus. Esant bfltinybei,

Saukiamas neeilinis Mokyklos tarybos posedis. PosedZiai gali vykti ir nuotoliniu biidu. .[ Mokyklos

tarybos posedZius gali brlti l<viediami Jonavos rajono savivaldybes administracijos, Mokyklos

a,Jministiacijos, kiq Mokyklos savivaldos institucijq atstovai, Mokyklos bendruomenes nariai, jei

yra svarstomi jiems aktual[s k]ausimai.
44. Nustadius, kad Mokyldos tarybos sprendimai prieStarauja istatymams ar kitiems Mokyklos

veikl4 reglamentuojantiems tr:ises aktams, Mokyklos direktorius pra5o juos svarstyl;i i5 naujo.

Gindai sprendZiami teises aktq numatyta tvarka.

45. Mokyklos tarybos kornpetencija:
45.1. teikia siiilymus del Irrlokyklos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;

45.2. pritatia Mokyklos strateginiam ir metiniam planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklems,

ugdymo planui, tvtokyklos mokomqjq kolektyvq veiklai, kitiems Mokykjtos veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

45.3. teikia siUlymus Jonavos rajono savivaldybes administracijos direktoriui del Mokyklos

materialinio apr6pinimo, veikllos tobulinimo, nustato Mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines

veiklos kryptis, ugdymo ir organizavimo tvark4;
45.4. teikia Vtotyklos dir:ektoriui si0lymus del Mokyklos nuostatq pakeitimo ar papildymo,

I\,Iokyklos vidaus struktiiros to bulinimo;
45.5. i5klauso ir vertina Mokyklos vadovo metines veiklos ataskaitas, teikia pasitlymus

Mokyklos direktoriui del Mokyklos veiklos tobulinimo;
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45.6. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus ir kitus su Mokyklos veikla. susijusius

klausimus, jei jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos istatymams ir kitiems teises aktams;

45.7. Mokyklos tarybos darb4 techni5kai aptarnauja Mokyklos administracija.
46. Mokytojq taryba - nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojq profesiniams

ir bendriesiems ugdymo klausiimams sprgsti. I Mokytojq tarybq renkami pedagoginiai rlarbuotojai.
Mokytojq tarybos nariu negali bflti Mokyklos direktorius:

46.1. mokytojq tarybos nariai atviru balsavimu pirmojo posedZio metu i5renka mokytojq
tarybos pirmininkq, pavaduotoj 4 ir sekretoriq;

46.2. mokytojq taryba renkama vieneriems metams;
46.3. mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Prireikus

gali bfti Saukiamas neeilinis mokytojq tarybos posedis;
46.4. tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai mokytojq

tarybos nariq;
46.5. tarybos nutarimai prriimami atviru balsavimu dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Jei balsai

pasiskirsto po lygiai, sprendZiarnasis balsas priklauso mokytojq tarybos pirmininkui;
46.6. mokytojq tarybos posedyje gali bfti kvie6iami dalyvauti su svarstomais klaus.imais susijg

asmenys be balso teises.
47. Mokytojq tarybos kornpetencija:
47.1. svarsto ugdymo turinio atnaujinimq ir aptafia pedagogines veiklos formas ir metodus,

ugdymo ir Mokyklos veiklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir
planus;

47.2. svarsto ir priima nutarimus del ugdyiniq kelimo i auk5tesng klasg, ugdytiniq paZangos ir
pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarkos, atsiskaitymo formq, mokykloje
vykdomq Ziniq patikros ir egzaminq, ugdytiniq skatinimo, drausminiq nuobaudq skyrimo ir
Salinimo i5 mokyklos klausimrs;

47.3. rcnka atstovus iMolryklos tarybq;
47.4. re*a narius i pedag;ogq atestacijos komisij4;
47.5. priima sprendimus del pritarimo Mokyklos Nuostatams ir jq pakeitimams, mokyklos

strateginiam planui, mokyklos metiniam planui, mokyklos vidaus tvarkos ir darbo tvarkos

taisyklems, ugdymo planui, kitiems mokyklos veikl4 reglamentuojantiems dollumentams,

teikiamiems mokyklos direktoriaus, teikia siulymus del mokyklos strateginiq tikslq, uZdlaviniq ir jq
igyvendinimo priemoniq, svarsto le5q naudojimo klausimus, padeda mokyklai sprendZiant le5q

gavimo klausimus, padeda organizuoti puam4;
47.6. svarsto kitus Nuostatuose nepaminetus bendruosius ugdymo klausimus.
47.7 ,

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU IPRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTAC]IJA

48. Direktoriaus pavaduotojus, mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujandius asmenis,
aptarnaujanti personal4 priima ! darb4 ir atleidZia i5 jo Mokyklos direktorius Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

49. Darbo apmokejimo trrark4 Mokykloje darbuotojams nustato Lietuvos Respublikos darbo

kodeksas, Lietuvos Respublik<ls istatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimai, Lietuvos
Respubli.kos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymai. Jonavos rajono savivaldylbes tarybos
sprendimai, Mokyklos direktoriaus isakymai.

50. lvlokyklos direktorius, jo pavaduotojai, mokytojai ir kiti darbuotojai atestuojasii ir tobulina
kvalifikacij4 ir profesines kompetencijas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

isakymq nustatyta tvarka ir kitais teises aktais.

Kopija trlrr u
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VII SKYRIUS
MOKYKLOIS TURTAS, LESOS, Jql NAUDOJIMO TVARKA

FTNANSTNE s vErKLo s KoNTrior,n m ubrvKlos vEIKLos pnrnZt Oru.

51. Mokykla patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jai Jonavos rajono savi'ualdlybes

tarybos patiketu turtu, finansiniais istekliais, inventoriumi bei mokymo priemonemis.

52. Mokykla turi pzlramosi gavejo status4. Paramos le5os naudojamos istatymq nusta.tyta tvarka.

53. Mokyklos leSos:

53.1. Valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Jonavos rajono savivaldybes biiudZeto leSos, skirtos pagal patvirtintas s4matas;

53.2. leSos, gautos uZ teikiiamas paslaugas;

53.3. Mokykla gali gauti leSq, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq param,a, tiksrlinei
paskirdiai skiriamos leSos, savanoriSki asmenq, organizacijq ir imoniq ina5ai, uZsienio valstybiq,
organizacljq bei piliediq aukojamos leSos ir materialines vertybes;

53.4. Mokykla gali tureti nebiudZetiniq leSq, kurios naudojamos teises aktq nustat5rta tvarkil;

53.5. kitos teisetu btdu ig'ytos le5os;
53.6. le5os naudojamos teiLses aktq nustatyta tvarka.
54. I\4okykla buhaltering apskaitq organintoja ir finansing atskaitomybg tvarko teirses aktq

nustatyta tvarka. Mokyklos buhalterine apskaita organizuojama centralizuotai.
55. I\{okyklos veiklos pieilifiE atlieka Jonavos rajono savivaldybes vykdomoji irrstitucija

teises aktq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

56. N{okyklos finansine v,oikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

57. N{okykla turi interneting svetaing wwwjmm.lt, atitinkandi4 teisds aktq nustatytus

reikalavi mus, svetainej e ir kito se visuomenes informavimo priemonese.

58. Nuostatus, jq pakeitimus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina Jonavos rajono savivaldybes
taryba.

59. Nlokyklos nuostatai re,gistruojami teises aktq nustatyta tvarka.

60. N{okykla reorganintojama, likviduojama ar pertvarkoma Jonavos rajono Savivaldybes

tarybos sprendimu, Lietuvos Rlespublikos teises aktq nustatyta tvarka.

SUDERINTA
Jonavos Janinos Mi5diukaites
Meno mokyklos tarybos
2021 m.
PosedZio protokoliniu nutarimrt
(protokolo Nr. )


