
MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI, FUNKCIJOS

I . Mokyklos veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
2. Mokyklos Svietimo veiklos rD5ys:
2.1 . Pagrindine mokyklos veiklos r[Sis kult[rinis Svietimas 85.52;
2.2. kitos veiklos rD5ys:
2.2.1. Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas 85.60
2.2.2. koncertin€ veikla, kodas 85.59.
2.2.3. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
2.2.4. vaikt4 poilsio stovyklq poilsio veikla, kodas 55.20.20;
2.2.5. k[rybine, menine ir programq organizavimo veikla, kodas 90.0;
2.2.6. kitas, niekur nepriskirlas Svietimas, kodas 85.59;
2.2.7 . bibliotekos veikla, kodas 9l .01 .

3. Mokyklos veiklos tikslas - teikti kokybi5k4, atitinkantj mokiniq amziq ir savirai5kos
poreikius ugdym4, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, ugdyti k[rybing4,
atsaking4 pilieti, igijusi kompetencijq, bDtinq sekmingai socialinei integracijai ir mokymuisi vis4
gyvenim4.

4. Mokyklos veiklos uZdaviniai:
4.1 . teikti mokiniams kokybiSk4 neformaliojo vaikq Svietimo ir formalqji Svietim4

papildanti ugdym4l
4.2. ugdyti vaiko gyvenimo igUdZius, asmenines, socialines kompetencijas;
4.3. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir saviraiSkos poreikius;
4.4. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo(-si) aplink4;
4.5. pletoti tarptautinius bendradarbiavimo ry5ius;
4.6. organizuoti tarptautinius projektus;
4.7 . dalyv auti tarptautiniuose projektuose;
4.8. tobulinti metoding veikl4 mokykloje, keistis ger4ja darbo patirtimi;
4.9. gerinti Mokyklos materialing bazQ;

4.10. rengti muzikos ir dailes tematikos projektus;
4.1 I . pletoti SvietejiSk4 veikl4;
4.12. gilinri mokytojq ir mokiniq tevq dialog4, teikti informacijA tevams apie vaikq

mokymosi pasiekimus ir paLang4 bei formuoti teigiam4 jq nuomong apie Mokyk14 ir jos veikl4;
4.13. pletoti bendradarbiavim4 su socialiniais paftneriais;
4.14. per projektinq veikl4 pritraukti daugiau le5q, kurias b[tq galima skirti Mokyklos

veiklai tobulinti;
4.15. skatinti gabiausius mokinius tolesniam muzikos ir dailes mokymuisi auk5tosiose

mokymo jstaigose.

5. lgyvendindama savo funkcijas, Mokykla:
5.1. konkretina ir individualizuoja ugdymo turini, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau - Svietimo, mokslo ir sporto ministras) pat;i(intais
muzikos ir dailes mokyklq programiniais reikalavimais;

5.2. rcngia individualias programas, laisvai pasirenka veiklos organizavimo btidus,
formas ir metodus;

5.3. rengia dalyko (specializacij os) programas;
5.4. sudaro mokymo ir kitas sutaftis;



5.5. sudaro palankias sqlygas veikti mokiniq organizacijoms, skatinandioms mokiniq
dorovini, tautini, pilietin! s4moningum4, patriotizm4, puoselejandioms kultDring ir socialing
brand4, padedandioms tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

5.6. organizuoja mokiniq laisvalaikj, uZimtum4, prevencinj darb4;
5.7. organizuoja projektus bei kitus renginius, kult[ros sklaid4 vietos bendruomeneje,

Salyje ir tarptautineje erdveje;
5.8. sudaro s4lygas darbuotojams profesiikai tobuleti;
5.9. palaiko ry5ius su pana5aus profilio ir auk5tesniojo lygmens profesinio ugdymo

istaigomis, sprendZiandiomis muzikinio ir dailes parengimo, dvasingumo ir vertybiq ugdymo
uZdavinius;

5.10. bendradarbiauja su Salies bei uZsienio muzikos ir
meninio ugdymo metoding patifti irjA skleidZia;

dailes mokyklomis, kaupia

5.11. esant poreikiui, klases steigiamos ir kitose kaimo vietoviq bendrojo ugdymo
lstaigq patalpose, Savivaldybes tarybos sprendimu;

5.12. organizuoja tevq (globejq, r[pintojq) pageidavimu mokamas papildomas
paslaugas (klubus, b[relius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teises aktq nustatyta tvarka;


