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KLAIPEDOS STASIO SNTTNUS KONSERVATORIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Klaipedos Stasio Simkaus konservatorijos. nuostatai (toliau nuostatai)reglamentuoja Klaipedos Stasio Simkaus konservatorijos (toliau - Konservltorija) teising form4,priklausomybg, savinink4, savininko 
. 
teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,mokyklos gruP9, tip4' pagrinding paskirti, mokymo k'alba'ii mokymo for*ur, veiklos teisinipagrind4, sriti, rfisis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus iteisinandiq dokumentqisdavim4, mokyklos. teises ir pareigas, veiklos 

'orgaizavim4, 
valdym4,' savivald4, darbuotojqpriemim4 i datb4, jq darbo up-oke3i-o tvark4 ii atestacij4, Konservatorijos turt4, le5as, jqnaudojimo tvark4, veiklos prieZilr4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo arpertvarkymo tvark4.

2' Konservatorijos oficialusis pavadinimas - Klaipedos Stasio Simkaus konservatorija,
trumpasis pavadinimas - Klaipedos konservatorija, Konservatorija iregistruota juridiniq asmenqregistre, kodas 1 90968528.

3' Konservatorijos istorija: 1923 m. rugsejo 30 d. kompozitoriaus Stasio Simkausiniciatyva Klaipedoje buvo fkurta muzikos.mokykla"(Iilaipedos muziios mokyklos Kuratorijos irKlaipedos krasto Direktorijos 1923 m. rugpjudio 31 d.'suturti, Nr. tst;.
Nuo 1959 m. rugsejo 17 d' mokyklapriskirta specialiosios vidurines mokyklos tipui irvadinosi Klaipedos muzikos technikumu (Lietuvts TSR kulturos ministro 1959 m. birZelio men. 3d' isakymas Nr' 2/505). 1967 m. mokykla pavadinta Stasio Si-r."w t"rou iii.tuuo, TSR Ministrqtarybos 1967 m. vasario 24 d. nutarimas Ni. ZS).
Nuo 1969 m. gruodZio I d. Klaipedos Stasio Simkaus muzikos mokykla buvo priskirta

aukstesniosios mokyklos tipui ir vadinosi Klaipedos Stasio Si-tuur urt st;rql" muzikos mokykla(Lietuvos TSR auk5tojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministro 1969 m.taptiieio 19 d. isakt;;;Nr' 362)' Nuo 1993 m. mokykla vadinosi Klaipedos Stasio Simkaus konservatorija (Lietuvos
Respublikos kultDros ir Svietimo ministro 1993 m. geguZes 10 d. isakymas Nr. 533). Nuo 2005 m.
ryqttjo 1 d' mokykla priskirta vidurines mokyklos iipui pi.tuvos Respuuliios svietimo ir mokslo2005 m. birZelio 1 d. ministro isakymas Nr. tSaf_ll+;.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - valstybine mokykla.
6' Savininkas - valstybe' Savinjnko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - LietuvosRespublikos Svietimo ir mokslo ministerija (toliau - Ministeirjaj, identifikavimo kodas 1gg603091,

adresas - A. Volan.o g. 217 , LT-01 516 Vilnius.
7. Ministerija:
7 .1. tvirtina Konservatorijos nuostatus;
7'2' priima i pareigas ir i5 jq atleidLia Konservatorijos direktoriq teises aklq nustatyta

tvarka;
7.3. priima sprendim4 del Konservatorijos buveines pakeitimo;
7 '4. priima sprendim4 del Konservatorijos reorganizivimo ar likvidavimo;
7'5. priima sprendim4 del Konservatorijos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
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igaliojimuJ;'6' 
skiria it atleidzia likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir nutraukia jos

7.7. sprendZia kitus savo kompetencijai priskirtus krausimus.
8. Buveine_ S._Simkaus g. 15, ff_fidAffuipeAu.
9. Grupe _ bendrojo ugdymo mokykla, kodas itZO.
10' (Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m. geguZes 20 d. isakymoNr. V-537 redakcija)
Tipas - gimnazija, kodas 3125.
11' (Lietuvos Respublikos Svietimo irmokslo ministro 2015 m. geguZes 20 d;isakymoNr. V-537 redakcija)
Paskirtis - gimnazijos tipo konservatorija, skirta 15-18 metr4 mokiniams, turintiemsisskirtiniq gabumq muzikai, mokytii pagal specialiiuoto ugdymo krypties programas (pagrindiniougdymo kartu su muzikos ugdymu progra*o, antrqqdali ir akredituot4 vidurinio ugdymo kartu sumuzikos ugdymu program4).
12. Mokymo kalba _ lietuviq.
13' Mokymo forma - grupinio (kasdieniu mokymo proceso organizavimo budu),pavienio (savarankisko mokymo pror.ro organizavimo budu, specializuoio ugdymo kryptiesprogramos kai kuriq muzikos dalykq - individualaus mokymo proceso organizavimo bldu).14' Konservatorija turi 150 vietq bendrabuti adres,, - J[ros g. li,LT-g2rl9 Klaipeda.15' Isduodami mokymosi pasiekimus.iteisinantys dokum.itui, pagrindinio issilavinimopaZymejimas igijusiam pagrindini iSsilavinim4, urinoo, atestatas I igijusiam vidurin!issilavinim4, mokymosi pasiekimq paZymeji-a: - *igii"rL* pagrindinio, vidurinio issilavinimo.16' Konservatorija yta viesasis juridini-s asmuo, turintis herbini antspaud4 suKonservatorijos pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas rarr.uiiu, Lietuvos Respublikos iregistruotuosebankuose' atributik4, t-uyo veikl4 grindiiantis ri.tr"", Respublikos Konstitucija, LietuvosRespublikos istatymais, Lietuvos Respuutit os vyria-usy6.s nrtarimais, svietimo ir mokslo ministroisakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

II. KONSERVATORIJOS VEIKLOS SRITYS IR 
"YiY:,JlS!+!, UZIAVTNIAI,FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISIMANCNJ DOKUMENTU ISDAVIMAS

17. Pagrindine Konservatorijos veiklos sritis _
vidurinis mokymas, kodas g5.3 1.20.

18. Kitos veiklos rtsys:
18.1. pagrindinis ugdymas, kodas g5.31.10;
18.2. kvalifikacijos tobulinimas, kodas g0.42.30:
18.3. kult[rinis Svietimas, kodas g5.52;
18.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas svietimas, kodas g5.59;
18.5. Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas g5.60.
18'6. garso irasymas ir muzikos irasq reidyba, kodas 59.20;
18.7. scenos pastatymq veikla, kodas90.O1;
18.8. meno irenginiq eksploatavimo veikla, kodas 90.04;
18.9. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
18.10. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
l8' 1 1' nuosavojo arba nuomojamo nekilnojarnojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas68.20;

r8.r2. buhalterine apskaita ir audito atlikimas, kodas 69.20.r0;
18.13. finansiniq ataskaitq rengimas, kodas Sg.ZO.ZO.
19' Konservatorijos veiklos tikslas - uztikdnti mokiniams, turintiems isskirtiniqgabumq muzikai, galimybes igyti kokybi5k4 pagrinoini ii vidurini issilavinim4 mokantis pagalspecializuoto ugdymo krypties programas, puoeti.li"ms igyti bendr4ji, muzikini, sociokult[rini ir

Svietimas, pagrindine veiklos rDSis
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technologini iSprusim4, doring, tauting ir pilieting brand4, profesines kompetencijos pradmenis,
padeti pasirengti tolesndms studijoms auk5tosiose mokyklose.

20. Konservatorij os veiklos uZdaviniai:
20.I. ultikrinti ugdymo kokybg igyvendinant specializuoto ugdymo krypties programas

ir ugdant del iSskirtiniq gabumq muzikai specialiqjq ugdymosi poreikiq turindius vaikus;
20.2. tenkinti mokiniq paZinimo, lavinimosi ir savirai5kos poreikius;
20.3. atskleisti mokiniq meninius gabumus, pletoti jq gebejimus, brandinti talentus,

puoseleti asmenybes kflrybines galias, ugdyti mokiniq pasitikejimq savo jegomis, iniciatyvum4,
savarankiSkum4, nusiteikim4 imtis atsakomybes kuriant savo gyvenim4, nuostat4 ir gebejim4
mokytis vis4 gyvenim4;

20.4. teikti mokiniams Svietimo pagalb4;
20.5. ultikrinti sveik4 ir saugi4 mokymo (-si) aplink4.
2 1. Konservatorijos funkcijos:
21 

" 
1. formuoti ir igyvendinti mokinirl poreikius atitinkanti ugdymo turini;

2L.2. vykdwi Konservatorijos nuostatuose ivardintas programas, mokymo

apie

sutartyse
sutartus isipareigoj imus;

21.3. mokiniams teikti informacing, psichologing, socialing pedagoging,
pedagoging pagalbq, vykdyi prevencines programas;

21.4. rykdlai profesini orientavim4;

speciali4jq

2L5. uLtikrinti veiksming4 Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros fstatymo 12in.,
2007,Nr. 80-3214;' 2010,Nr. 157-7969) nuostatq igyvendinim4;

21.6. vykdy'ti mokiniq muzikiniq gebejimq vertinim4 priimant i Konservatorij4 ir
specializuotos ugdymo krypties programq muzikos dalies pasiekimq vertinim4 Konservatorijos
direktoriaus nustaty.ta tvarka;

2I.7 . vykdfii pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimus, brandos egzaminus Svietimo
ir mokslo ministro nustagrta tvarka;

21.8. formuoti Konservatorijos strategines veiklos kryptis ir ivaizdi;
21.9. mokiniq tevrl (rflpintojq), mokiniq pageidavimu teikti jq apmokamas papildomas

paslaugas teises aktrl nustatyla tv arka;
21.10. sudaryti sqlygas darbuotojams kelti kvalifikacij 4;
2I.11. sudaryti s4lygas veikti Konservatorijos bendruomenes organizacijoms;
2I.I2. kurti ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg;
21.13. organi2uoti mokiniq maitinim4;
2L.l4.vykdy'ti Konservatorijos veiklos isivertinim4, skelbti informacij4

Konservatorijos veikl4 teises aktq nustaty'ta tvarka;
2I.I5. vykdyti kitas teises aktq numatytas funkcijas.
22. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai mokiniams i5duodami teises aktq

nustatyta tvarka.

III. KONSERVATORIJOS TEISES IR PAREIGOS

23. Konservatorija, igyvendindama jai pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdama jai
priskirtas funkcijas, turi teisg:

23.1. pasirinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos organizavimo bfdus;
23 .2. bendradarbiauti su fi ziniais ir juridiniais asmenimis;
23.3. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
23.4. istatymq nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;
23.5. gauti param4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo 1zin., 1993, Nr.

2l -506; 2000, Nr. 6 1 - 1 8 1 8) nustatTia tv arka;
23.6. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
24. Konservatorija privalo:
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24'l' uzttl<rinti.sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiskoms irZalingiems iprodiams aplink4;
2 4 .2. kokybi skai i gyvendinti speci alizuoto ugdymo pro gramas ;24'3' teikti Svietimo informacjng, 

.psichoioiing,-.ro"ialing pedagoging, speciali*j4pagalbq, vykdyti profesini orientavim4, vaiko mi"i.ufior"p.leZi'ros priemones;
24.4. bnri atvira vietos bendruomenei;
24.5. vykdyi mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus;
24.6. vykdyti kitas teises aktuose nustatytas p*"igur.

IV. KONSERVATORIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

25. Konservatorij os veikla organizuojama pagal :
25'1' direktoriaus patvirtint4 Konservatorijo"s strategini plan4, kuriam yra pritarusiosKonservatorijos taryba ir Ministerija;
25'2' ditektoriaus patvirtint4 Konservatorijos metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusiKonservatorijos taryba;
25'3' direktoriaus patvirtint4 Konservatorijos ugdymo plan4, suderinta suKonservatorijos taryba ir Ministerija teises aktq nustatyta trru.ku.
26' Konservatorijai vadovauja direktorius, ,ki.iu-u, i pareigas atviro konkurso bidu iratleidiiamas i5 jq teises aktq nustatytatvarka.
27. Direktorius:
27'1' suderings su Ministerija, tvirtina Konservatorijos vidaus struktr.rr4, Konservatorijosdarbuotoj q pareigybiq s4ra54;
27 '2' nustato Konservatorijos strukt[riniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas, jqvadovq veiklos sritis;
27'3' tvittina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq apraiymus, Lietuvos Respublikosdarbo kodekso ir kitq teises akt l nustatyta tvarka prii-il darba i, itt"iaziuis jo Konservatorijosdarbuotojus, skatina juos, skiria j iems diausmines nuobaudus;
27 '4' teisEs aktq nustaty'ta tvarka priima mokinius, sudaro mokymo sutartis;27'5' vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, Konslrvatorijos darbo tvarkostaisyklese nustato mokiniq teises, pur.igu, ir atsakomybf;
27'6' suderings su Konservatorijos taryba, tvirtina Konservatorijos darbo tvarkostaisykles;
27 '7 ' sudato mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbos4lygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais *p.ktuir; "
27 '8' Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka sudaro Konservatorijos Vaikogeroves komisij4;
27 '9' vadovauja Konservatorijos strateginio plano, metines veiklos programos rengimui,jq fgyvendinimui, organizuoja ir kooidinuoja 

"rr"otot;; 
veikl4 pavestoms' funkcijoms atlikti,uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina tconservatorijos veikl4, materialinius ir intelektiniusi5teklius, stebi ugdymo proces4;

27 .I0.leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
27 .11. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding tarybq;
27 .12. sudaro Konservatorijos vardu sutartis;
27 '13 ' teises aktq nustatyta tvarka organizuoja Konservatorijos dokumentq saugojim4 irvaldym4;
27 '14' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Konservatorijos turt4, le5as ir jaisdisponuoja, r[pinasi intelekiiniais, taterialiniais, finansiniais, informaciniais istekliais, uZtikrinaracionalq ir taupq lesq bei turto naudojim4, veiksming4 Konservatorijos veiklos vidaus kontrolessistemos sukfirim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
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27'15' rDpinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,
sudaro jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytolams ir kitiemr p.ouioiiniams darbuotffis
galimybg atestuotis ir,.otganizuoja jq atestacij4 svieilmo ir mokslo ministro n-ustatyta tvarka;

_.^:r-1^^ _^3!,:!! :narizuoja 
Mokyklos veiklos ir valdymo iitekliq buklg ir atsako uZ Mokyklos

velKtos rezultatus;
27 .17 . inicijuoja Konservatorijos savivaldos institucrjq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
27.18- bendradarbiauja su mokinir4 tevais (globejais, rupintojais), pagalt4 mokiniui,mokytojui ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teri-torin6mis poti.i.lor, 'ro"iulliniq 

purru"grl,
sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis inrtitu.fornis, dirbandiomis
vaiko teisiq apsaugos srityje;

27 .I9. atstovauj a Konservatorij ai kitose institucij ose;
27 '20' dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti skyriq

vadovams;
27 '21. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas.
28. Konservatorijos direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir. tit,+ teisesaktq laikym4si Konservatorijoje, uZ demokratini Konservatorijos valdym4, bendruomenes nariqinformavim4, tinkam4 funkcijq atlikim4, 

.Koniervatorijos tikslo ir 
-uZdaviniq 

igyvendinima,Konservatorijos veiklos rezultatus, uZ ger4 ir veiksming4 vaiko minimalios prieZiuris priemffi
igyvendinim4.

29. Konservatorijoje sudaromos metodines grupes ir metodine taryba. Metodines grupes
skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ugdl'ti mokinius: planuoti ir iptarti
ugdymo turini (programas, mokymo ir mokymosi metoJus, 

-kontekst4, 
mokiniq parief,i-.I i,paZangos vertinimo b[dus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemonesj, pritaikyti^ ji mokiniqindividualioms reikmdms, nagrineti prakting u.itt4,' pletoti -or.)io:r+ profesines veiklos

kompetencijas, suderintas su Konservatorijos strateginlais tiksiais, i du.t,t siekti mokiniq irmokyklos paZangos. Metodines grupes nariai yra vieno ar keliq mokomqjll dalykq mokytojai.
Metodinei grupei vadovauja grupes nariq iSrinktas vadovas. Metodiniq grup-il+ lreiit4'organi ziojuir koordinuoja ugdymo skyriq vedejai.

30' Metodine taryba nustato mokytojq metodines veiklos prioritetus, mokytojq
kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikia Konservaiorijos direktoriui suderintus metodiniq grupiq
siulymus del ugdymo turinio formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinirno.
Konservatorijos metodines tarybos nariai yru rn.todiniq grupiq vado'iai. Metodinel tarybai
vadovauja tarybos nariq i5rinktas vadovas.

V. KONSERVATORIJOS SAVIVALDA

31' Konservatorijos taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausia Konservatorijos savivaldos
institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytoju*r, -okiniq tevams (globejams, rupintojams) ir
vietos bendruomenei.

32' Tatyba renkama 3 metams laikantis demokratiniq rinkimq principq: procedfrros
aiskumo ir skaidrumo, rinkimq slaptumo, visuotinumo, konkuren.i3 or, periodi5kumo.

33. Tarybl sudaro trys Konservatorijos mokytojai, trys mokiniq tevai (globejai,
rlpintojai), du Konservatorijos mokiniai, vienas viltos bendruomends atstovas.

34. Tdvus, nedirbandius Konservatorijoje, ! Taryb4 deleguoja visuotinis tevtl
susirinkimas, mokyojus - mokyojq taryba, mokiniui - mokiniq taryba, ind*o11rnes atstov4 -vietos bendruomene.

35. Tarybos pirminink4 slaptu balsavimu renka Tarybos nariai. posedZius inicijuoja
Tarybos pirmininkas.

36. Tarybos posedziai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus.
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37. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai
priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Konservatorijos direktorius Tarybos
posedZiuose gali dalyvauti kviestinio asmens teisemis.

38. Taryba:
38.1. teikia si[lymus del Konservatorijos strateginiq tikslq, uZdaviniq ir j.]

igyvendinimo priemoniq;
38.2. aprobuoja Konservatorijos strategini plan4, metini veiklos plan4, ugdymo plan4,

Konservatorijos darbo tvarkos taisykles, kitus Konservatorijos veikl4 reglamentuojandius
dokumentus, teikiamus Konservatorij os direktoriaus;

38.3. teikia si[lymus Konservatorijos direktoriui del Konservatorijos nuostatq keitimo
ar papildymo, Konservatorij os vidaus struktrlros tobulinimo ;

38.4. svarsto Konservatorijos leSq naudojimo klausimus;
38.5. i5klauso Konservatorijos metines veiklos ataskaitas ir teikia sitlymus

Konservatorij os direktoriui del Konservatorij os veiklos tobulinimo;
38.6. teikia sifilymus del Konservatorijos materialinio apr[pinimo, veiklos tobulinimo;
38.7. svarsto mokytojq, metodines tarybos, mokiniq ir tevq (globejq, r[pintojq)

savivaldos institucijq ar Konservatorijos bendruomenes nariq iniciatyvas ir teit<ia siUlymus
Konservatorij os direktoriui ;

38.8. teikia sitlymus del Konservatorijos darbo tobulinimo, saugiq mokiniq ugdymo ir
darbo s?lygq sudarymo, talkina formuojant Konseruatorijos materialinius, finansinius ir
intelektualinius i Steklius.

39. Konservatorijos laryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems
bendruomends nariams..

40. Mokytojq taryba - nuolat veikianti Konservatorijos savivaldos institucija.
41. Mokytojq taryb4 sudaro Konservatorijos direktorius, skyriq vedejai, visi mokytojai,

bibliotekos vedeja, bendrabudio aukletojai, socialinis pedagogas ir koncertmeisteriai.
42. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti, taip

pat prasidedant ir baigiantis mokslo metams. I posedZius gali bflti kviediami kitq Konservatorijos
savivaldos institucijq atstovai. Prireikus gali blti Saukiamas neeilinis mokytojq tarybos posedis.

43. Mokyojq tarybai vadovauja Konservatorijos direktorius. Mokytojq tarybos
sekretorius renkamas i5 moky'tojq tarybos nariq vieneriems mokslo metams.

44. Mokytojq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip du
treddaliai tuo metu Kbnservatorijoje dirbandiq tarybos nariq. Mokytojq tarybos nutaiimai
priimami po sedyj e dalyvauj andiq balsq dauguma.

45. Mokyojq taryba:
45.1. svarsto ugdymo organizavimo, ugdyrno turinio atnaujinimo klausimus;
45.2. analizuoja ugdymo planq, ugdymo programrl igyvendinimo sekmingumo

klausimus;
45.3. aptaria mokiniq koncertq, spektakliq, konkursq rezultatus;
45.4. i5klauso klases (bendrabudio grupiq) aukletojq ir metodiniq grupiq pirmininkq

veiklos ataskaitas;
45.5. teikia sillymus Konservatorijos tarybai del drausminiq auklejamojo poveikio

priemoniq skyrimo mokiniams;
45.6. sprendzia mokiniq mokymosi, lankomumo ir elgesio problemas.
46. Konservatorijos mokiniq savivaldos institucijos kuriamos demokratiniais rinkimq

principais pagal mokiniq poreikius, Konservatorij os veiklos tradicij as.
47. Mokiniq taryba - aukSdiausia mokiniq savivaldos institucija, sudaroma iS klasiq

mokiniq atstovq dvejiems metams.
48. Mokiniq tarybos posedZiai vyksta kart4 per pusmetf, esant reikalui mokiniq tarybos

posedZiai kviediami ir daZniau.
49. Mokiniq taryba:
49.1. planuoja ir organizuoja mokiniq popamoking veikl4;
49.2. gali teikti sillymus del ugdymo organizavimo tobulinimo;
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49.3- teikia siulymus del mokiniq elgesio vertinimo, skatinimo, auklejamojo poveikio
priemoniq skyrimo tvarkos, svarsto mokiniq teisiq gynimo Konservato"joj. ir uZ jos ribq
klausirnus"

49.4.koordinuoja kitq mokiniq savivaldos institucijq veikl4, isklauso jq ataskaitas.
50. Konservatorijoje veikia mokinirl tevq komitetas, kuri sudaro ftasiq tevq i5rinkti

atstovai.
51. Konservatorijos tevq komitetas skatina ir palaiko mokytojq ir mokiniq tevq ry5ius,domisi mokiniq ugdymu, talkina organizuojant uZklasing veiki4, 

" 
padeda Konservatlrijos

administracijai sprgsti ukinius ir finansinius klausimus, koordinuoia lr siiina klasiq tevq komitltt
veikl4.

VI. DARBUOTOJT/ PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA

52. Darbuotojai i darb4 Konservatorijoje priimami ir atleidZiami iS jo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitrl teises aktq nustatyta tvarka.

53. Konservatorijos darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq irkitq teises aktq nustatytatvarka.
54. Konservatorijos direktorius, jo pavaduotojas, ugdym4 organizuojandiq skyriq

vedejai ir mokytojai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobulina Svietimo l. mokJo ministro nurtatytu
tvarka.

VII. KONSERVATORIJOS TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE TN VNIKIOS PRIEZ]MA 

-

55. Konservatorija turt4 valdo, naudoja ir disponuoja juo teises aktq
56. Konservatorijos lesq Saltiniai:
56.1. valstybes biudZeto asignavimai pagal biudzeto asignavimq

valdytojo s4matE;

56.2. kitos teisetu bUdu igytos le5os.
57. LeSos naudojamos teises aktq nustatlta tvarka.
58. Konservatorijos buhalterine apskaita tvarkoma, finansines ir

ataskaitos sudaromos teises aktq nustatyta tvarka.
59. Konservatorija finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
60. Konservatorij os veiklos prieZi[r4 vykdo Ministeri j a.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

61. Konservatorijos nuostatus, jq pakeitimus tvirtina Ministerija.
62. Konservatorijos nuostatai gali bflti keidiami ir papildomi Ministerijos,

Konservatorij os direktoriaus ar Konservatorijos tarybos iniciatyva.
63. Konservatorija reorganizuojama, likviduojama, pertvarkoma ar vykdoma jos

struktlros perlvarka teises aktq nustatyta tvarka.
64. Konservatorija registruojama teises aktq nustatyta tvarka.
71. Konservatorija turi interneto svetaing, kurioje skelbiama informacija apie jos

vykdomas formaliojo ir neformaliojo Svietimo programas, jrl pasirinkimo galimybes, pribmim4,
bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kit4 vykdom4 veikl4. VieSi prane5imii ir info.*acija, kuri,

nustatlta tvarka.

valdytojo patvirtint4

biudZeto vykdymo
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remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais, turi btti skelbiama vie5ai, skelbiama mokyklos
interneto svetaineje ir kitose visuomends informavimo priemonese.

Svietimo ir mokslo mini
Audrone Pitreniene ,$




