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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos studija „Mažasis naujaliukas“ (toliau
vadinama Studija) – yra nuolat veikianti institucija, teikianti papildomas mokamas muzikinio
ugdymo paslaugas ikimokyklinio amžiaus vaikams bei Kauno Juozo Naujalio muzikos
gimnazijos (toliau vadinama Gimnazija) mokiniams.
2. Šie nuostatai reglamentuoja Studijos tikslus, funkcijas, veiklos organizavimą.
3. Studija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu,
Gimnazijos ir šiais nuostatais.
4. Studijos nuostatai tvirtinami Gimnazijos direktoriaus.
5. Studijos nuostatai galioja nuo Gimnazijos direktoriaus patvirtinimo datos.
II. STUDIJOS TIKSLAI
6. Lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinius gebėjimus.
7. Teikti pagalbą ir papildomą teorinį mokymą Gimnazijoje besimokantiems
mokiniams, susiduriantiems su muzikos mokymosi problemomis.
III. STUDIJOS FUNKCIJOS
8. Organizuoti ikimokyklinio amžiaus vaikų muzikinį lavinimą ir ugdymą:
8.1. rengti teorines muzikinio ugdymo (dainavimo, ritmo pojūčio, muzikinės atminties
lavinimo, muzikinio rašto pradmenų) pamokas;
8.2. rengti Studijos ugdytinių viešus pasirodymus tėvams ir Gimnazijos bendruomenei;
8.3. organizuoti tėvų susirinkimus, kuriuose būtų teikiama informacija apie Studijos
veiklą ir jos ugdytinių pasiekimus, ugdymo/si galimybes Gimnazijoje;
8.4. teikti rekomendacijas ir konsultacijas vaikų, ketinančių mokytis Gimnazijoje,
tėvams.
9. Rengti teorinių muzikos dalykų konsultacijas Gimnazijos mokiniams.
10. Organizuoti išlyginamąsias pamokas naujai Į Gimnaziją įstojusiems mokiniams,
neturintiems atitinkamos klasės muzikinio pasirengimo.

IV. STUDIJOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
11. Studijos darbą kuruoja Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas meniniam
ugdymui, veiklą organizuoja Gimnazijos direktoriaus įsakymu paskirtas Studijos vadovas.
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12. Studijoje veikia ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų grupės.
13. Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Studijoje:
13.1. informacija apie Studiją skelbiama Gimnazijos tinklapyje, ikimokyklinėse
įstaigose.
13.2. Studijos užsiėmimai prasideda nuo rugsėjo 1 d., organizuojami neatsižvelgiant į
Gimnazijos ugdymo organizavimo tvarkaraštį (užsiėmimai nevyksta tik valstybinių švenčių
metu);
13.3. Į Studiją priimami 5 – 6 metų vaikai, pateikę raštišką vieno iš tėvų (globėjų)
prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir galiojančios sveikatos pažymos kopiją.
13.4. atsižvelgiant į vaikų skaičių, gali veikti viena arba kelios atskiros penkiamečių ir
šešiamečių grupės;
13.5. grupinėse pamokose vaikai mokomi muzikos teorijos, dainavimo, judesio
pagrindų;
13.6. Studijoje organizuojamos ne mažiau kaip dvi savaitinės pamokos (vienos
pamokos trukmė 45 min.) kiekvienai grupei;
13.7. mokslo metų pabaigoje (gegužės mėn.) vykdomas Studijos ugdytinių pasiekimų
patikrinimas;
13.8. pasiekimų patikrinimą vykdo Gimnazijos direktoriaus įsakymu suformuota
komisija;
13.9. komisija savo įvertinimą ir rekomendaciją pateikia atsižvelgdama į vaiko
muzikinius pasiekimus, pasirengimą mokyklai ir motyvacinio pokalbio su tėvais rezultatus.
14. Mokyklinio amžiaus vaikų ugdymas Studijoje:
14.1. į Studiją priimami Gimnazijos mokiniai, pateikę raštišką vieno iš tėvų (globėjų)
prašymą.
14.2. atsižvelgiant į poreikius ir mokinių skaičių, Gimnazijos direktoriaus įsakymu
formuojamos viena arba kelios muzikos teorijos (solfedžio, muzikos teorijos, harmonijos ir kt.)
dalykų grupės;
14.3. užsiėmimai vyksta neatsižvelgiant į Gimnazijos ugdymo organizavimo
tvarkaraštį (užsiėmimai nevyksta tik valstybinių švenčių metu);
15. Su įstojusiais į Studiją vaikais ir Gimnazijos mokiniais sudaroma mokymosi
sutartis.
V. ATLYGINIMO UŽ STUDIJOS „MAŽASIS NAUJALIUKAS“
TEIKIAMAS PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKA
16. Studijoje mokslas yra mokamas.
17. Mokestis nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu.
18. Mokama už einamąjį mėnesį, iki kiekvieno mėnesio 15 d. į Gimnazijos sąskaitą
LT97 7300 0100 0223 0765 AB „Swedbanke“, banko kodas 73000;
19. Mokestis mažinamas per pusę:
19.1. tik ne mažiau kaip dvi savaites sirgusiems ir gydytojo pažymą pateikusiems
vaikams (mokiniams);
19.2. kai studijoje mokosi du ar daugiau tos pačios šeimos vaikų, antram ir kitiems
vaikams mokestis mažinamas per pusę.
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20.

Nuo mokesčio atleidžiami visą mėnesį sirgę ir gydytojo pažymą pateikę vaikai

(mokiniai).
21. Nelankant Studijos be pateisinamos
negrąžinamas ir į kitą mėnesį neperkeliamas.

priežasties

mėnesinis

mokestis

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Studijos nuostatai yra viešas dokumentas.
23. Nuostatai ir kiti Studijos veiklos dokumentai saugojami Gimnazijos raštinėje.
24. Studijos nuostatai gali būti keičiami ar koreguojami, jei:
24.1. keičiasi valstybės įstatyminė ar Gimnazijos teisinė bazė;
24.2. neatitinka Studijos ugdytinių ar Gimnazijos poreikių.
25. Studijos nuostatų pakeitimai tvirtinami Gimnazijos direktoriaus.

