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TELSIU MENO MOKYKLOS DAILES SKYRIAUS N LJ OSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq meno mokyklos dailes skyriaus nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja meno

mokyklos dailes skyriaus (toliau - Dailes skyrius) teising form4, priklausomybg ir pareigas

igyvendinandi4 institucijq, buveing, skyriaus grupg, tip4, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir
mokymo formas. Veiklos teisini pagrind4, sritis, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi
pasiekimus dailes skyriaus teises ir pareigas, veiklos organizavimq ir valdym4, jq naudojimo tvark4

2. Dailes skyriaus nuostatai remiasi Tel5iq meno mokyklos nuostatais
3. Dailes skyriaus oficialusis pavadinimas - TelSiq meno mokyklos dailes skyrius.
4. Dailes skyrius lsteigtas ir savo veikl4 pradejo 1986 spalio 1 d. Tel5iq muzikos mokykloje.

1998 m. sausio 1 d. reorganizuotas i Tel5iq dailes mokykl4, o 2020 m. rugsejo 1d vel reorganizuota

i TelSiq meno mokyklos dailes skyriq.
5. Tel5iq meno mokyklos dailes skyriaus teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Tel5iq

meno mokykla, kuri:
5.1. tvirtina skyriaus nuostatus;
5.2. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose, meno mokyklos ir dailes skyriaus

nuostatuose priskirtus klausimus.
6. Dailes skyriaus buveines adresas: IZdines g.2,Teliiai,87128.

. 7. Dailes skyriaus klases, turindios kitas buveines:
7.1. Tel5iq meno mokyklos dailes skyriaus klase Varniq mst., Dariaus ir Gireno g. 56,

Varniai, 88321;
7.2. Tel5iq meno mokyklos Luokes skyriaus dailes klase, Mokyklos g. 5, Luoke LT-88238.
8. Esant poreikiui, klases gali blti steigiamos ir kitose Tel5iq meno mokyklos skyriuose.
9. Dailes skyriaus pagrindine paskirtis formalqii Svietim4 papildandio dailes ugdymo

mokykla, kodas 3161421 0.
10. Dailes skyriaus kitos paskirtys - neformaliojo vaikq Svietimo dailes ugdymas,

neformaliojo suaugusiqjq Svietimo grupes dailes ugdymas.
i 1. Dailes mokymo kalba - lietuviq.
12. Dailes mokymo formos - grupinio, dieninio mokymosi.
13. Dailes skyriaus mokiniams sillome pasirinkti Sias programas:
13.1. Svietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamas ilgalaikes dailinio ugdymo

programas:
1,3.1.1.2 metq trukmes ankstyv4ji meninf ugdym4, teikiant! galimybg atskleisti klrybinius

sugebejimus ir prigimtines menines galias;
13.1 .2. 4 metq tikslini pagrindini menini ugdym4, teikiantl meninds bei kiirybin€s terpes

paZinimo pradmenis, atskleidZianti gabumus ir formuojanti praktinius fgudZius;
13.2. metq iSplestini ugdym4, kuris organizuojamas tokia tvarka:
13.2.1. priimami mokiniai, baigE pagrindinio ugdymo klases ir paraSg pra5ym4;

13.2.2. dvejq metq programa apima pielimq, kompozicij4 ir pasirenkamuosius dalykus
(tapyb4, grafik4, skulptlr4, keramik4, tekstilg, fresk4, scenograhj4, dizain4, mening fotografij4 ir
naujuosius menus bei dailetyr4);

13.2.3. esant poreikiui Dailes skyriuje gali b[ti organizuojamos ankstyvojo ugdymo (vaikams

iki 7 m.) ir neformalaus ugdymo vaikams ir suaugusiesiems klases.



14. Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailinio ugdymo ir i5plestinio meninio ugdymo
programas bei apsigynus baigiamqji k[rybini darb4, Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta
tvarka iSduodamas neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas.

II SKYRIUS
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS,

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

15. Dailes mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
16. Dailes mokyklos Svietimo veiklos ru5ys:
16.1. pagrindine Dailes skyriaus veiklos rlSis - neformalus Svietimas ir formalqjf Svietim4

papildantis ugdymas;
16.2. kitos veiklos rii5ys:
16.2.1. kultlrinis Svietimas, kodas 85.52;

16.2.2. vaikq poilsio stovyklq poilsio veikla, kodas 55.20.20;

16.2.3. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;

17. Dailes skyriaus veiklos tikslas pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias,
ugdyti klrybing4, atsaking4 pilieti, igijusi kompetencijq, biitinq sekmingai socialinei integracijai ir
mokymuisi vis4 gyvenimq.

18. Dailes skyriaus veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti mokiniams kokybi3kq neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietimq papildanti

ugdym4;
18.2. ugdyti vaiko gyvenimo igiidZius, asmenines, socialines kompetencijas;
18.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
18.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplinkq;
18.5. tobulinti metoding veikl4 mokykloje, keistis gerqja darbo patirtimi;
18.6. rengti dailes tematikos projektus;
18.7. pletoti dailing Svieteji5k4 veikl4;
18.8. gilinti mokytojq ir mokiniq tevq dialog4, teikti informacrj4 tevams apie vaikq

mokymosi pasiekimus ir paZang4 bei formuoti teigiam4 jq nuomong apie daile skyriq ir jo veikl4;
1 8.9. pletoti bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais;
18.10. skatinti gabiausius mokinius tolesniam dailes mokymuisi auk5tosiose dailes mokymo

istaigose.
19. Suderinus su meno mokykla, skyrius igyvendina savo funkcijas:
19.1 . konkretina ir individualizuoja ugdymo turini, vadovaudamasi Svietimo ir mokslo

ministro patvirlintais dailes programiniais reikalavimais;
19.2. rengia individualias programas, laisvai pasirenka veiklos organizavimo bldus, formas ir

metodus;
19.3. sudaro palankias s4lygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq

dorovini, tautini, pilietini s4moningum4, patriotizmq, puoselejandioms kultlring ir socialing brand4,
padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

19.4. organizuoja mokiniq laisvalaiki, uZimtum4, prevencini darb4;
19.5. organizuoja proj ektus bei kitus renginius vietos bendruomeneje, Salyje ir tarptautineje

erdveje;
19.6. sudaro s4lygas darbuotoj ams profesinei tobuleti;
19.7. palaiko ry3ius su pana5aus profilio ir auk5tesniojo lygmens profesinio ugdymo

istaigomis;
19.8. bendradarbiauja su Salies bei uZsienio dailes mokyklomis, kaupia meninio ugdymo

metoding patirtl ir j4 skleidZia;
19.9. uZtikrina higienos normas, teis6s aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

mokymosi ir darbo aplink4;
19. 10. vie5ai skelbia informacij4 apie mokyklos veikl4;



20. Priemimas i dailes skyriq vykdomas pagal meno mokyklos numatyt4 tvark4.
21 . Mokiniai, atvykg i5 kitq dailes mokyklq, priimami i tokiE klasg, kuri atitinka jq

pasirengimo lygi, pateikus pasiekimq paZym4 (reikalingas tevq, globejq, r[pintojr.l pra3ymas).
ISvykstantiems i5duodama pasiekimo paZyma.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

22. Dailes skyrius, suderings su meno mokykla, lgyvendindamas jai pavestus tikslus ir
uZdavinius, atlikdamas jai priskirtas funkcijas, turi teisg:

22.1. rengti ir si[l1,ti igyvendinti parengtas individualias programas, projektus, pasirinkti
pedagogines veiklos bidus ir formas, mokymo metodus;

22.2. kur1:i naujus ugdymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybiSkq ugdymq;
22.3. rengti ir teikti sillymus del patikslintq eksperimentiniq mokymo planq tvirtinimo,

ugdymo turinio keitimo ir ugdymo turinio organizavimo bei modemizavimo'
22.4. rengti ir taikyti pedagogi5kai pagristas mokymo metodikas, p.og.u.u., naujus mokymo' ir mokymosi modelius, uZtikinandius kokybi5k4 i5silavinim4;
22.5. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti Salies ir tarptautiniuose projektuose;
22.6. dalyv aluti ivairiuose proj ektuose, renginiuose, organizuoti paroding veiklq;
22.7. stoti irjungtis fasociacijas, dalyvauti jq veikloje;
22.8. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai ir fizi5kai saugioje aplinkoje, tureti

higienos reikalavimus atitinkandias ir tinkamai apriipintas darbo vietas;
23. Dailes skyriaus pareigos:
23.1. uZtikrinti sveik4, saugi4 mokymosi ir darbo aplink4;
23.2. ultikrinti ugdymo kokybg;
23.3. individualizuoti ir diferencijuoti ugdym4 skirtingq gebejimq ugdytiniams;
23.4. organintoli ir vykdyti pagrindinio ir kitq neformaliojo dailes ugdymo programrl

baigiamuosius Ziniq patikrinimus;
23.5. teikti informacij4 visuomenei apie dailes skyriaus veikl4;
23.6. sudaryti s4lygas dailes skyriuje dirbandiq darbuotojq profesiniam tobulejimui;
23.7. :uLtikrifiti, kad Dailes skyriaus patalpos ir iranga bitq naudojama tik dailes skyriaus

nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

IV SKYRIUS
SKYRIAUS

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

24. Dailes skyriaus veikla organizuojama pagal:
24.1 . meno mokyklos strategini plan4;
24.2. meno mokyklos direktoriaus patvirlintq dailes skyriaus metini veiklos plan4, kuriam yra

pritarusi meno mokyklos taryba;
24.3. direktoriaus patvirlint4 dailes skyriaus ugdymo planq;
25. Dailes skyriui vadovauj a meno mokyklos direktoriaus pavaduotoj as dailes skyriui (
26. Pavaduotojas dailes skyriui:
26.1. organinoja ir koordinuoja dailes skyriaus veikl4,
26.2. vadovaqa dailes skyriaus veiklos planq rengimui, rekomendacijq del smurto

prevencijos igyvendinimo skyriuje;
26.3. riipinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja tr[kstamq mokytojq

paieSk4;

26.4. 26.4. uZtikdna bendradarbiavimu gristus santykius skyriuje, pedagogq etikos kodekso
reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, dailes skyriaus bendruomen6s nariq



informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinl tobulejimq, sudaro s4lygas
atestuotis teises aktu nustatyta tvarka;

26.5. sudaro mokiniq mokymo ir kitas sutartis, uZtikrina sutaftrl isipareigojimq vykdym4;
26.6. ultilrrina sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq smurto, prievaftos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
26.7. pletoja bendradarbiavim4 su mokiniq tevais (globejais, rnpintojais), socialiniais

paftneriais, vietos bendruomene, kitomis istaigomis bei mokyklomis, verslo organizacijomis;
26.8. kiekvienais metais yra vertinama direktoriaus pavaduotojo veikla;
26.9. vieSai skelbia informacijq apie dailes skyriaus vykdomas neformaliojo Svietimo

programas, jq pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, moklojq
kvalifikacij4, svarbiausius iSorinio vertinimo rezultatus, Dailes mokyklos bendruomenes tradicijas ir
pasiekimus;

26.10. organiztoja fiziniq ir juridiniq asmenq pra5ymq, prane5imq ir skundq, susijusiq su

mokyklos funkcijomis, nagrinejim4;
26.11. orgatizuoja dailes skyriaus dokumentq valdym4 nustatyta tvarka;
27. Pavaduotojas dailes skyriui uZtikrina ir atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq laikym4si dailes skyriuje, uZ demokratini dailes skyriaus valdym4, bendruomenes nariq
informavim4, tinkam4 funkcijq atlikimQ, nustatltLl Dailes skyriaus tikslq ir uZdaviniq fgyvendinim4,
dailes skyriaus veiklos rezultatus, uZ gerq ir veiksmingq vaiko minimalios prieZirlros priemoniq

igyvendinim4.
28. dailes skyriaus pavaduotojo pareigybes apraSymas tviftinamas meno mokyklos

direktoriaus nustatltatvarka.
29. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais dailes skyriaus

pavaduotojas gali organizuoti dailes skyriaus mokl.tojq pasitarimus.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Vie5i dailes skyriaus praneSimai skelbiami Tel5iq meno mokyklos interneto svetaineje,
vietos spaudoje.

31. Tel5iq meno mokyklos dailes skyriaus nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus tvirlina
Tel5iq meno mokyklos direktorius.

32. Tel5iq meno mokyklos dailes nuostatai keidiami ir papildomi, Tel5iq meno mokyklos
tarybos ar direktoriaus iniciatyva.


