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TELSTU MUNO MOKYKLOS TRYSKTU SKYRL{,US NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tel5iq meno mokyklos Try5kiq skyriaus nuostatai (oliau - nuostatai) reglamentuoja
TelSiq meno mokyklos Try5kiq skyriaus (oliau - skyrius) teising form4, priklausomybg, savinink4,

savininko teises ir pareigas lgyvendinandi4 institucij4, buveing, skyriaus grupg, tip4, pagrindinq

paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, riSis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, mokymosi pasiekimus, skyriaus teises ir pareigas, veiklos organizavim4.
2. Mokyklos oficialusis pavadinimas - Tel3iq meno mokyklos Try5kiq skyrius, trumpasis

pavadinimas Try5kiqskyrius.
3. Skyrius isteigtas ir savo veikl4 pradejo 1989 m. rugsejo 1 d.

4. Skyriaus teisine lorma - biudZetine istaiga.
5. Skyriaus teises ir pareigas igyvendinanti institucija Tel5iq meno mokykla kuri:
5.1. tvirtina skyriaus nuostatus;
5.2. priima mokytojus ir darbuotojusl
5.3. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir skyriaus nuostatuose jos

kompetencijai priskirlus klausimus.
5.4. muzikinis ugdymas adresu: Lazdynq Peledos g. 18, Try5kiq mstl. LT 88155 Tel3iq r.
6. Skyriaus grupe - neformaliojo Svietimo mokykla, kodas 3 160.

7. Skyriaus tipas - neformaliojo vaikq Svietimo mokykla ir formalqii Svietim4 papildandio

ugdymo mokykla, kodas 3161.
8. Skyriaus pagrindine paskirtis - formalqji Svietim4 papildandio muzikinio ugdymo

mokykla, kodas 3 1614209.
9. Mokymo kalba - lietuviq.
10. Mokymo formos grupinio ir pavienio dieninio mokymosi.
10.1. mokymo proceso organizavimo b[dai - individualios ir grupines pamokos pagal

individualias bei grupines programas.
1 1. Skyriaus muzikinio ugdymo mokiniams sillome pasirinkti Sias programas:
11.1. Svietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojamas ilgalaikes muzikinio ugdymo

programas:
11.1.1. l-2 metq trukmes ankstyvq,i muzikini-menini ugdymq, teikianti galimybg atskleisti

klrybinius sugebejimus ir prigimtines menines galias;
11.1.2. 2 metq (liaudies instrumentrl, akordeono, pudimaqiq, muBamqjq dalykq) ir 3 metq

(fofiepijono, styginiq (smuiko), dainavimo dalykq) trukmes tikslini pradini menini ugdym4,
teikiant[ galimybg susipaZinti su pasirinktos meno srities ir konkredios menines raiSkos instrumento
savybemis, atskleisti ktrybines galias ir gebejimus;

11.t.3. 4 metq tikslini pagrindinl menini ugdym4, teikianti konkredios meno srities ir
instrumentr.l technologijos, meninds bei kiirybines terpes paZinimo pradmenis, atskleidZianti
gabumus ir formuoj anti praktinius igndZius;

11.1.4. 1-3 metll fukmes i5pestini menini ugdym4, pletojanti pasirinkt4 mening raiSk4 ir
meno bei kultiiros paZinimq, lavinanti meninius gebejimus (priimami mokiniai, baigg pagrindini
ugdym4);

11.1.5. esant poreikiui organizuojamos 24 met1 trukmes muzikos megejq ir neformalaus
ugdymo mokiniams ir suaugusiems klases.

1l.2.kitas laisvai pagal regiono meninio ugdymo tradicijas ir bendruomenes poreikius
sillomas ilgalaikes ir trumpalaikes 5vietimo programas.
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12. Baziniu skyriaus kursu laikomas tikslinis (pradinis ir pagrindinis) meninio ugdymo

kursas. Kitus kursus skyriaus sifllo atsiZvelgdama i mokiniq poreikius, gebejimus ir brand4,
13. Tikslinis meninis ugdymas vykdomas neiSskiriant mokymo lygio.
14. Ankstyvasis meninis ugdymas siulomas iki 7 metq amZiaus vaikams, turintiems

pastebimq meniniq polinkiq.
15. I5pestinio meninio ugdymo kursas siiilomas mokiniams, baigusiems tikslinio pradinio ir

pagrindinio ugdymo kurs4 ir pageidaujantiems toliau pletoti igl,tus meninds saviraiSkos gebejimus.
16. Menines savirai5kos ugdymo kurs4 lankandiq mokiniq amZius neribojamas.
17. Mokiniams, baigusiems pagrindinio muzikinio ugdymo, muzikos megejq ir i3pestinio

meninio ugdymo programas bei iSlaikusiems baigiamuosius egzaminus, Svietimo ir mokslo
ministerijos nustatl.ta tvarka iSduodamas neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas.

18. Mokiniams, baigusiems pagrindinio dailinio ugdymo ir i5plestinio meninio ugdymo
programas bei apsigynus baigiamEj! kurybinl darb4, Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta
tvarka iSduodamas neformaliojo vaikq Svietimo paZymejimas.

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

MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINAN.IU DOKUMENTU ISDAVIMAS

19. Skyriaus veiklos sritis Svietimas, kodas 85.

20. Skyriaus Svietimo veiklos r[Sys:
20.1. pagrindine mokyklos veiklos riiSis - neformalus Svietimas ir formalqji Svietimq

papildantis ugdymas;
20.2. kitos veiklos r[Sys:
20.2.1. kultiirinis Svietimas, kodas 85.52;
20.2.2, koncertine veikla, kodas 85.59.
20.2.3. vaikrl poilsio stovyklq poilsio veikla, kodas 55.20.20;
20.2.4. ktirybine, menine ir programq organizavimo veikla, kodas 90.0;
20.2.5. kitas, niekur nepriskirtas Svietimas, kodas 85. 5 9;
21. Skyriaus veiklos tikslas - pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdy'ti

kurybing4, atsaking4 pilieti, igijusi kompetencijq, bltinq sekmingai socialinei integracijai ir
mokymuisi vis4 gyvenimq.

22. Skyriaus veiklos uZdaviniai:
22.1. teikti mokiniams kokybi5k4 neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqii Svietim4

papildanti ugdym4;
22.2. qdyti vaiko gyvenimo igldZius, asmenines, socialines kompetencijas;
22.3 . tenkint\ mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius:
22.4. uitikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(si) aplink4;
22.5. pldtoli tarptautinius bendradarbiavimo rySius;
22.6. tobulinti metoding veikl4 skyriuje, keistis gerqia darbo patirtimi;
22.7. rergli muzikos tematikos projektus;
22.8. pletoti TrySkiq mstl. SvietejiSkq veikl4;
22.9. gilinti mokytojq ir mokiniq tevq dialog4, teikti informacij4 tevams apie vaikq

mokymosi pasiekimus ir paLang4bei formuoti teigiam4 jq nuomong apie skyriq ir jos veikl4;
22. 1 0. pletoti bendradarbiavim4 su socialiniais partneriai s ;

22.1 I . skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos mokymuisi auk5tosiose mokymo

istaigose.
23. [gyvendindama savo funkcijas, skyrius:
23.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turini, vadovaudamasi Svietimo ir mokslo

ministro patviftintais muzikos programiniais reikalavimais;
23.2. rengia individualias programas, laisvai pasirenka veiklos organizavimo biidus, formas

ir metodus;
23.3. rengia dalyko (specializacijos) programas;
23.4. isduoda nustaty,to pavyzdLio paZymejimus Telsiq meno mokyklos nustatyta tvarka;
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23.5. sudaro mokymo ir kitas sutartis;
23.6. organizuoja mokiniq laisvalaiki, uZimtum4, prevencinf darbq;
23.7. organiztqa projektus bei kitus renginius, kultiiros sklaid4 vietos bendruomeneje;
23.8. uZtikrina higienos normas, teisds aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq

mokymosi ir darbo aplinkq;
23.9. vie5ai skelbia informacij4 apie skyriaus veikl4;
23.10. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.
24. Priemimas i skyriq vykdomas pagal Tel5iq meno mokyklos numatytq tvark4.
25. Per mokslo metus mokinio ir tevq pageidavimu, mokinys gali pasirinkti kit4 ugdymo

programq, iSskirtinais atvej ais pagal pasirengimo lygi mokytis auk5tesnej e klaseje (reikalingas tevq,
globejq, riipintojq praiymas) meno mokyklos tarybos pritarimas. Mokiniams del ligos gali bfti
suteikiamos akademines atostogos.

26. Mokiniai, atvykg i5 kitq mokyklq, priimami i toki4 klasq, kuri atitinka jq pasirengimo

lygi, pateikus pasiekimq paZym4 (reikalingas tevq, globejq, rlpintojq pra5ymas). I5vykstantiems
iSduodama pasiekimo paZyma.

27. Skyriuje gali veikti mokiniq ir jaunimo organizacijos, kurios skatina mokiniq dorini,
tautini, pilietin! s4moningumq, patriotizmq, puoseleja kultlring ir socialinq brandq, padeda tenkinti
jq saviugdos ir savirai5kos poreikius. Mokiniq ir jaunimo organizacijos savo veikl4 grindZia

nustatyta tvarka lregistruotais istatais, jq veikla neturi prie5tarauti Lietuvos Respublikos
Konstitucijai ir istatymams.

III SKYRIUS
MOKYKLOS TEISES IR PAREIGOS

28. Skyrius fgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas jam priskirlas
funkcijas, turi teisQ:

28.1. parinkti ugdymo (si) metodus ir veiklos bldus;
28.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius;
28.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
28.4. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti rajono, Salies ir tarptautiniuose projektuose;
28.5. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
28.6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
29. Skyriaus pareigos:
29.1. uZtikrinti skyriaus tikslq, uZdaviniq igyvendinimq, funkcijq atlikim4;
29.2. sudaryti s4lygas ugdytis ivairiq poreikiq mokiniams;
29.3. teikti informacij4 apie skyriaus, vykdomas Svietimo programas, jq pasirinkimo

galimybes, mokiniq priemimo I skyriq s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijq,
skyriaus veiklos kokybes vertinimo rezultatus ir pasiekimus;

30. Mokytojq, mokiniq, tevq (globejq, rlpintojq) teises, pareigas ir atsakomybg
reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo istatymas.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Vie5i skyriaus praneSimai skelbiami meno mokyklos interneto svetaineje, vietos
spaudoje teises aktq nustatyta tvarka.

32. Skyriaus nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus, tvirlina Tel5iq meno mokyklos
direktorius.

33. Skyriaus nuostatai keidiami ir papildomi meno mokyklos tarybos, skyriaus mokytojq ar
meno mokyklos direktoriaus iniciatyva.

34. Skyrius reorganizuoj amas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta tvarka.


