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R, MESKUttnT rolSur.ro-peRZEr-lo
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Siauliq r, Me5kuidiq lop5elio-darZelio nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
r. Me5kuidiq lopielio-darZelio (toliau - Lop5elis-darZelis) teisinq formE, priklausomybq, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinaniiq institucij4 ir jos kompetencijE, buveinq, mokyklos 8ruPQ,
tipE, pagrindinq paskirt[, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, r[5is,
tiirsle, u?daviniui, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, mokyklos teises ir pareigas, veiklos
organizavimq ir valdymq, savivaldq, darbuotojq priemimE i darbq, jq darbo apmokejimo tvarkq ir
ateitacijE, le5q Saltinius, jq naudojimo tvarkE ir finansines veiklos kontrolq, mokyklos veiklos
prieZitirq, reorganizavimo, Iikvidavimo ar pertvarkymo tvarkE,
2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Me5kuidiq lop5elis-darZelis,
trumpasis pavadinimas - MeSkuidiq IopSelis-darZelis. LopBelis-darZelis iregistrLlotas Juridiniq
asmenq registre, kodas 190084586.
3. LopSelio-darZelio [steigimo data ir veik]os pradZia - 1964 m. gruodZio 24 d,
4, Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetind [staiga.
5. Lopielio-darZelio prildausomybe - savivaldybes.
6. Lop5elio-darZelio savininkas - Siauliq rajono savivaldybe (toliau - Savivaldybd), kodas
7I7L0577 4, adres as : Vilniaus g, 263, LT -7 6337 S iauliai.
7, Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas [gyvendinanti it'rstitucija - Siauliq rajono
savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba).
B. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institt-tcija iprendZia Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
9, Lop5elio-darZelio buveine - Stoties g, 1, LT-81442 Me5kuidiai, Siauliq rajonas, el' p.
meskuiciudarzelis@ gmail, com.
10, Grupe - ikimokyldinio ugdymo mokykla, kodas 311-0.
11. Tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 31-1-1.
12. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lopSelis-darZelis, kodas

3rtr4t02,

13. Ugdymo kalba - lietuviq.
14. Ugdymosi formos ir bfldai:

mokymosi formos:
grupinio mokymosi, kodas 40,
pavienio
1.4.1..2.
mokymosi, kodas 50;
1-4.2. mokymo proceso organizavimo brldai:
l-4.2.1-.kasdienis (grupinio mokymosi forma), kodas 401-;
1.4.2.2. nuotolinis (grupinio mokymosi forma), kodas 403;
14.2.3. individualus (pavienio mokymosi forma), kodas 501;
L4.2.4, nuotolinis (pavienio mokymosi forma), kodas 503;
1.4,2.5. ugdymosi Seimoje (pavienio mokymosi forma),
15. LopEelis-darZelis vykdo neformaliojo Svietimo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
1-4.1.

1,4,1,1,.

programas,

z

ir
16. Loplelis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudq, blank4, atsiskaitomEjE
grindZia
veikl4
savo
atributik4,
kitas s4skaitas Lietuvos Respubiikos iregistruotuose bankuose,
Respublikos Konstitucija, Lieiuvos Respublikos [statymais, Lietuvos Respublikos
Lietuvos

(toliau Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
kitais teises
Svietimo, mokslo ir sporto ministras) [sakymais, savivaldybes tarybos sprendimais,
aktais ir Nuostatais.

II SKYRIUS
LopSELIo-DARZELIo vEIKLos sRITys IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS
17. LopSelio-darZelio veildos sritis - Svietimas, kodas 85'
18. LopSelio-darZelio veiklos NSys:
85'10'10;
18.1. pagrindine veiklos ruSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas
18.2. kitos Svietimo veiklos rfiSys:
18.2.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85'10'20;
L8.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85'51;
18.2.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85'52;
18.2.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85'59;

v
g
p

18.2.5. Svietimui btidingq paslaugq veikla, kodas 85.60'
19. Kitos ne Svietimo'veiklos r[Sys:
1.9.1.. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56'29;
1-9.2. vaikq dienos prieZilros veikla, kodas 88.91;
19.3. kfirybind, menind ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
19,4. spoitind veikla, pramogq ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93;
68'20;
19.5. nuosavo arba nuomo3amt nlkilno;amojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas
aktams'
i.9.6, kita veikla, neprieStaraujanti Lietuvos Respubiikos teisds
20. Lop5elio-darZeh,o veiklos tikslas - bendradarbiaujant su tdvais (globejais) ir atsiZvelgiant i
individualiq patirti, padeti jam iSsiugdyti savaranki5kumo, sveikos
ndravimo, k[rybiSkumo, paZinimo, mokejimo mokytis pradmenis bei

is pagal pradinio ugdymo programE'
21. LopSelio-darZelio veiklos uZdaviniai:
aplink4;
21..1. kurti ir garantuoti sveik4, saugiE' turting4, dZiugiq, funkcionaliE ugdymo(si)
jo
prigimti,
tenkinti
puoseleti
21.2. saugoti ir stiprinti fizinq ii psichinq vaiko sveikat4,
paZinimo,
asmeninio
svarbiausius poieikius: judejimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo,

vertingumo, saviraiskos;

ff .g.

st

utinti vaiko savarankiSkumq, iniciatyvumQ, kflrybiSkumq, atskleisti

ir

ugdyti jo

geb€jimus, puoseleti individuaiybq;

ikimokyklini, prie5mokyklini ugdymq, siekiant kiekvieno
ir
vaiko asmenin6s paZangos bei uZtikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo tqstinumq
21.4. teikti vaikams

Xot<yU1St<q

galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinq brandq;
sudaryti
-21.5.
kdti partneri5kus vaiko tevq (globejq) ir Lop5elio-darZelio santykius.
22. Vykdydamas pavestus uZdavinius LopSelis-darZelis:

22.t. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir spono ministerijos
Ikimokyklinio ugdymo metodinemis rekomendacijos ir PrieSmokyklinio ugdymo bendrqja
p.ogru-u, atsiZvelfdamas i vietos ir Lop5 lio-darZelio bendruomends reikmes, konkredius
ugiytiniq bei jq teril lgtobeiq) poreikius ir interesus, Svietimo stebdsenos duomenis bei Lop5eliodlrielio it i.nofyt tinio ugayno(si) programq, formuoja ir igyvendina ugdymo turini, atitinkant[
pagrindines regiono Svietimo nuostatas;

22.2. atlieka ugdytiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinimq Vaiko gerov€s
komisijoje, organizuJii ugdytiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdymq Svietimo,
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
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22.3. teikia ir (ar) tarpininkauja koordinuotai teikiant ugdytiniams ir jq rdvams (globejams)
Svietimo pagalbq socialines ir sveikatos prieZiiiros paslaugas Svietimo, mokslo ir sporto ministro,
socialines apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta fvarka;

22.4. ttgdo tvirtas ugdytiniq doroves, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarb4
tdvams (globejams), savo kultlriniam identitetui laiduoti ugdytiniq asmenybes galiq pletotq,
suprantamai ir aiSkiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikia ugdymo turini;
22.5, rengia, [gyvendina, suteikia galimybq neformaliojo vaikq Svietimo teikejams vykdyti
neformalioj o vaikq Svietimo programas;
22,6. organizuoja papildomas paslaugas (klubus, btrelius, pailgintas dienos gmpes, stovyklas,
ekskursijas ir kt.) teises aktq nustatyta tvarka;
22.7. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas reises aktq
nustatyta warka;
22.8, vykdo vaikq ugdymo(si) kokybes veninimE;
22.9. dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;
22.10. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacijq, dalintis gerqja patirtimi;

22J'1. pasitelkia savivaldos institucijas uZtikrinant demokratini Lop5elio-darZelio veiklos
valdymq;
22.L2. vykdo Lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimq, analizuoja rezultatus, nustato
numato galimybes bei perspektyvas veiklos tobulinimui;

ir

22.13. kuria ugdymo .turinio reikalavimams Igyvendinti reikiamq materialinq bazq,
vadovaudamasis Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
22.I4. skelbia informacijq apie LopSelio-darZelio veiklq teisds aktq nustatyta tvarka,
organizuoja tevq (globejq) Svietimq;
22.15. organizuoja vaikq maitinimq ir vykdo sveikatos prieZiflrq teises aktq nustatyta tvarka.
22.16. bendradarbiauja su visuomenes sveikatos prieZilros paslaugas teikianiiomis istaigomis
rtlpinantis vaikq sveikatos prieZitra;
22.17 . atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestq tikslq ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisq:
23.1. parinkti ugdymo(si) metodus ir b[dus;
23.2. kurti naujus ugdymo(si) modelius, uZtikrinaniius kokybidkq ugdym4(si);
23.3. bendradarbiauti su veiklai [takos turiniiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.4. vykdyti Saljes ir tarptautinius Svietimo projektus;
23.5. teises aktq rrustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
23.6. gauti paramE Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
23.7. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais
atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo [statymo bei kitq istatymq nustatyta tvarka jq nenustato
Vyriausybe arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
23.8. Lopielis-darZelis turi ir kitas teises bei pareigas, kurios nepriedtarauja Lietuvos
Respublikos teises aktams.
24. Lop5elis-darZelis privalo:
24.L uZtikrinti kokybiSkq ugdymo, Svietimo programq vykdymq, atvirum4 vietos
bendruomenei;
24.2. sudaryti vaikams higienos normas atitinkaniias ugdymosi sqlygas, teises aktq
reikalavimus atitinkanii4 sveikE, saugi4, uZkertaniiE keliq smurto, prievartos aprai5koms ir
Zalingiems iproiiams aplinkq;
24.3. sudaryti sqlygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,
ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimanEioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichikq veikianiiq medZiagq vanojimo prevencij4, sveikos

4

gyvensenos skatinimq, igyvendinant pateiktas Svietimo, mokslo
Rekomendacijas del smurto prevencijos [gyvendinimo mokyklose.

ir

sporto ministro patvirtintas

24'4. skelbti Lop5elio-darZelio interneto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo
priemon6se informacijq apie vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo
galimybes, priemimo sElygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvilifikaciiq, ,r.iktor kokybes
isivertinimo rezultatus ir i5vadas, Lop5elio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas
L opSelio-darZelio vykdomas veiklas;
24.5.vykdyti kitas teisds aktuose nustatytas pareigas.
IV SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
25. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ymas tvirtinimas ir
konkursas del priemimo organizuojamas teises aktq nustatyti tvarla. f opSetio-darZelio direktorius

skiriamas penkeriq metq kadencijai ir atleidZiamas teises aktq nustatyta tvarka. Lopselio-darZelio
direktoiius pavaldus Savivaldybes merui ir atskaitingas teisds aktuose numatytoms institucijoms.
26' LopSelio-darZelio veikla organizuojama pagal Lop5elio-darZelio diiektoriaus patvirtintq:
26'1' strategini plan6 kuriam yra pritarta Lop5elio-darZelio tarybos protokoliniu nutarimu ir
Savivaldybes administracijos direktoriaus [sakymu;
26'2. metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi. Lop5elio-darZelio taryba ir metinis veiklos
planas yra suderintas su Savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skyriumi.
27. Lop5elio-darZelio direktoriaus funkcijos:
27.1'. vadovauja Lop5elio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos planq, ivietimo
programq rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos
igyvendinimo fopSetyle-darZelyje
priemoniq igyvendinimui, vadovauj a jq vykdymui;
27 .2. uztikrina Lop5elio-darZelio tikslq ir uZdaviniq
igyvendlnimq;
27.3. priima vaikus Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdyrno sutartis teises aktr-1
nustatyta tvarka;
27.4. tvirtina Lopdelio-darZelio valdymo strukt[rq, Lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq
sqra5q, nevirSydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
27.5. nustato direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
27.6. teises aktq nustatyta tvarka priima i darbE ir atleidZia i5 jo Lopielio-darZelio
darbuotojus, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
27'7' aLsako uZ tai, kad Lop5elyje-darZelyje bltq laikomasi istatymq ir kitq teises aktq
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodyios -informacijos skelbimq,
demokratini Lop5elio-darZelio valdymq, uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, ledagog[
etikos kodekso reikalavimq laikymEsi, skaidriai priimamus sprendimus, LopSelio-darielio
bendruomenes nariq informavimq, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4,
sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos up.iisko*r ir ialingiems
[prodiams
aplink4;
27.8. r[pinasi mokytojq ir kitq darbuotojq saugiomis ir sveikatai nekenksmingomis darbo
sqlygomis, organizuoja trlkstamq mokytojq paieSkE;
27.9.leidZia isakymus, vykdo jq [gyvendinimo kontrolq;
27.I0' suderinqs teises aktq nustatyta tvarka, tvirtina Lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisykles / Lopselio-darZelio darbuotoiq darbo apmokejimo sistemq;
27 'L1" vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, Lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisyldemis nustato Lop5elio-darZelio darbuotojq ir ugdytiniq t.u.f (globejq) teises, pareigas ir
atsakomybq;

27 'I2. kartu su Lop5elio-darZelio taryba sprendZia LopSeliui-darZeliui svarbius palankios
ugdymui aplinkos kiirimo klausimus;
27.r3. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
27'I4. bendradarbiauja su LopSelio-darZelio ugdytiniq tevais (glotejais), pagalb4 vaikui,
mokytojui ir Lopieliui-darZeliui teikianiiomis istaigomis, teritorine po[cijoi, sociitiniq pastaugq,

-i
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sveikatos istaigomis, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialinds
apsaugos ir darbo ministerijos ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
27.15. imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba vaikui ir (ar) darbuotojui, kurio
atZvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobldZio i5naudojimas, ir apie tai
informuoja suinteresuotas institucijas teisds aktq nustatyta fvarka;
27.16. teikia suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, Lop5elio-darZelio bendruomenei
informacijq apie vykdomas ugdymo programas, ugdytiniq priemimo sqlygas, mokamas paslaugas,
pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijq, svarbiausius Lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus, Loplelio-darZeiio bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;
27.I7. sudaro Lop5elio-darZelio vardu sutartis, reikalingas Lop5elio-darZelio funkcijoms
arlikti;
27.78. organizuoja Lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta
tvarka;

27.I9. analizuoja Lop5elio-darZelio veildos ir valdymo iStekliq bUldq ir atsako uZ Lop5eliodarZelio veiklos rezultatus;

27.20. atsako uZ Lop5elio-darZelio finansinq veikl4, svarsto

ir priima

sprendimus, susijusius

su LopSelio-darZelio IeSq (lskaitant l65as, skirtas Lopdelio-darZelio darbuotojq darbo uZmokesdiui),

turto naudojimu ir disponavimu juo;
27 .21,. atstovauj a L op5eliui-darZeliui kitose institucij os e;
27.22. paveda dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka atlikti Lop5elio-darZelio
direktoriaus pavaduotoj ams ;
27.23. teikia Lop5elio-darZelio bendruomenei ir Lop5elio-darZelio tarybai svarstyti bei vie5ai
paskelbia savo metl+ veiklos ataskait4, pagal Svietimo, moksio ir sporto ministro nustatytus
reikalavimus;
27.24. atlieka kitas funkcijas, nustatytas teises aktuose ir Lop5elio-darZelio direktoriaus
parelgyDes aprasyme.

28. LopSelio-darZelio direktoriaus

komandiruotq, atostogrl metu
ugdymui.

ir

nesant Lop5elyje-darZelyje (sergant, i5vykus i

pana5iais atvejais)

jo funkcijas atlieka direktoriaus

pavaduotojas

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA
29. Lop5elyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos:
29.1. LopSeiio-darZelio taryba;
29.2. Mokytojq taryba.
30. Lop5elio-darZelio taryba auk5iiausioji Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, telkianti

-

ugdytiniq tevus (globdjus), mokytojus, vietos bendruomenq. Lop5elio-darZelio taryba padeda
demokratiSkai valdyti Lop5eli-darZel[, sprqsti Lop5eliui-darZeliui aktualius klausimtrs,
31. Lopielio-darZelio taryba sudaroma i5 tevq (globejq), nedirbandiq Lop5elyje-darZelyje,
Lop5elio-darZelio mokytojq, ir Me5kuidiq senilnijos seniunaidiq atstovo. Loplelio-darZelio taryba
sudaroma dvejq metq kadencijai. Lop5elio-darZelio tarybos narys gali

blti

renkamas ne daugiau nei

dviem kadencijoms i5 eiles, Lop5elio-darZelio direktorius negali bflti Lop5elio-darZelio tarybos
nariu.
32. Narius i Lop5elio-darZelio taryb4 atviru balsavimu renka: 4 tevus (globejus) - grupiq tevq
(globejq) susirinkimai, 3 mokytojus - Mokytojq taryba, 1 aptarnaujan-io personalo darbuotojq Lop5elio-darZelio darbuotojq susirinkimas, Meikuidiq senilnijos senilnaidiq atstov4 - MeSkuiditl
senilnijos senilnaidiq sueiga. Nutr[kus Lopdelio-darZelio tarybos nario [galiojimams pirma laiko,
naujas tarybos narys renkamas Siame punkte nustatyta tvarka.
33. Lopielio-darZelio tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu pirmajame
Lop5elio-darZelio posedyje. Siame posedyje iSrenkamas Lop5elio-darZelio tarybos sekretorius.
34. Lop5elio-darZelio tarybos posedZius kvieiia Lop5elio-darZelio pirmininkas, ne retiau kaip
per metus. Jei Lop5elio-darZelio pirmininko nera, igaliojimus i5 1/3 iSrinktq Lop5eliokartus
3
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darZelio tarybos nariq gavqs Lop5elio-darZelio tarybos narys privalo su5aukti Lop5elio-darZelio
tarybos porldi, jei to raltu reikalauja ne maZiau kaip 1/3 i5rinktq Lopdelio-darZelio tarybos naritl.
prireikui gaU idti susauktas neeilinis LopSelio-darZelio tarybos posedis. Esant biitinumui, Lopieliojei jame
darZelio tirybos posedZius gali inicijuoti ir LopSelio-darZelio direktorius. Posedis teisetas,
dalyvauja * -riiuu kaip du treidaiiai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq
dauguma.

posed[ gali bnti kvieiiami Lop5elio-darZelio
direktorius, direkioriaus pavaduotojai, socialiniai partneriai, rdmejai, vietos ir LopSelio-darZelio
bendruomends nariai, nesantys Lop5elio-darZeiio tarybos nariais,
36. LopSelio-darZelio iavininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, Svietimo prieZiiirq
vykdan-ios institucijos, nustatq, kad Lopdelio-darZelio tarybos priimti sprendimai prieStarauja
teises aktams, si[lo Lopielioisiatymams ar kitiems Lopielio-darZelio veiklq reglamentuojantiems
gindas sprendZiamas
atsisakius,
tarybai
aarZlto tarybai svarstyti i5 naujo. LopSelio-darZelio
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka'
37. LopSelio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:
37.1. teikia sillymus del Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
37.2. pritaria LopSelio-darZelio strateginiam pianui, metiniam veiklos planui, Nuostatams,
kitiems t-opSelio-darZlUo veiklq reglamentuojantiems dokumentams, svarsto darbo tvarkos

35. Be Lopdelio-darZelio tarybos nariq

i

taisykles;
BT.3. teikia sillymus LopSelio-darZelio direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
Lop5elio-darZelio vidaus struktlros tobulinimo;
37 .4. kolegialiai svarsto Lopselio-darZelio I€Sq naudojimo klausimus;
37.5. vertina Lop5elio-darZelio vadovo metq veiklos ataskait4;

37.6. ijklauso Lopjelio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sifilymus Lop5eliodarZelio direktoriui dei Lopdelio-darZelio veiklos tobulinimo, materialinio aprupinimo;
37.7. svarsto kitq Lop5elio-darZelio savivaldos institucijq ar Lop5elio-darZeiio bendruomenes
nariq iniciatyvas ir teikia pasifllymus Lopselio-darZelio direktoriui;
37.8. reikia sillymus del Lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo
sQlygq sudarymo, tali<ina formuojant Lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;
37.9. svarsto ir kitus Lop5elio-darZelio veiklos organizavimo klausimus.
38. Loplelio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teisds aktams ir Siuose
Nuostatuose nustatytai kompetencijai.
39. Lopletio-darZelio iaryba uZ veiklq vien4 kart4 per metus atsiskaito jE rinkusiems LopSeliodarZelio bendruomenes nariams.

nuolat veikianti Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, mokytojq
profesiniams bli Uendriems ugdymo klausimams sprqsti bei ugdymo kokybei uZtikrinti. Jq sudaro
Lopjelio-darZelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, tiesiogiai dalyvaujantis ugdymo procese, visi
dirbantys mokytojai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai.
fopletyle-darZelyje
ii. Uokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, iSrinktas atviru balsavimu pirmajame Mokytojq
tarybos poseOyle. 5i"-. posddyje iSrenkamas Mokytojq tarybos sekretorius. Mokytojq tarybos
pirmininko ir sekretoriaus kadencija - dveji metai.
42. Mokytojq tarybos posedZius kviedia tokytojq tarybos pirmininkas. Posddis yra teisetas,
jei jame dalyvauja 2/3 Mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq

40. Mokytojq taryba

-

balsq dauguma.

43. Mokytojq taryba svarsto

ir priima

nutarimus teises aktuose

ir

Nuostatuose nustatytos

kompetencijos teikiamais klausimais:
43.1. aptaria praktinius Svietimo organizavimo klausimus;
43.2. svarsto optimaliq mokymosi sqlygq sudarymq, ugdymo turinio atnaujinimq;
43.3. analizuoja veiklos ir ugdymo programq realizavim4;
jos
43.4. aptaria vaikq paZangos ir pasiekirnq vertinimo, informacijos rinkimo, fiksavimo bei
panaudojimo tvarkq;

/
43.5. sprendZia vaikq sveikatos, ugdymosi, poilsio, mitybos klausimus;
43.6. sprendZia kitus su vaikq ugdymu ir veikla susiiusius klausimus.
a+. Lop5elyje-darZelyje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodine

grupd, kurios ulit tu grindZlu*u demokratiSkumo, racionalumo, profesionalumo, iniciatyvq
skatinimo ir bendradarbiavimo principais.
45. Lop5elio-darZelio metodine grupe planuoja ir aptaria ugdymo turin[, ugdymo ir ugdymosi
metodus, ugdytiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo bfldus, ugdymo(si) priemones, analizuoja
piut tinq u.it t4, pletoja mokytojq profesinds veiklos kompetencijas, aptaria kvalifikacijos
mokytojq
kelimo poreikius; juos derini su Lop5elio-darZelio veiklos tikslais, teikia Lop5elio-darZelio
direktoriui siuiymus del ugdymo organizavimo tobulinimo. Metodinei grupei vadovauja
direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
darbq Lop5elyje-darZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka,
47. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ da ,E mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

46. Darbuorojai

I

teisds aktq nustatyta tvarka.

48. iopdelio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai, Svietimo
pagalbq teikiantys specialistai kvalifikacijq tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministo nustatyta
i^.t r. Mokytoiai iiSvietimo pagalbE teikiantys specialistai atestuoiasi Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka.
49. topSeho-darZelio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimas
organizuojamas kasmet teisds aktq nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
LESoS,
TURTAS,
LSPSELIS-DARZELIo
VEIKLOS PRIEZIURA
LOPSELIO.DARZELIO
VEIKLoS KoNTROLE IR
50. Lopielis-darZelis patikejimo ar kita teise perduotE Savivaldybes turtq valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybds tarybos sprendimq nustatyta tvarka'
51. Lopdelio-darZelio le5os:
51.1. valstybes bi.udZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos l€Sos ir
Savivaldybes biudZeto ldsos, skiriamos pagal pawirtintas sQmatas;
5L.2. I-opSelio-darZelio pajamos uZ teikiamas paslaugas;

51.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq.ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais
perduotos l65os, tikslinds paskirties leSos pagai pavedimus;
51.4. kitos teisetu bldu igytos l65os.
52. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka'
53. Lopjelis-da#ehs buhalterinq apskaitq organizuoja ir finansinq atskaitomybq tvarko teisds
aktq nustatyta tvarka.
5a. L-opjelio-darZelio finansind veikla kontroliuojama teisd aktq nustatyta tvarka.
SS. LopSelio-darZeiio veiklos prieZilrE atlieka Savivaldybds vykdomoji institucija, prireikus
pasitelkiami iSoriniai vertintoj ai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUO STATOS
56. Lopdelis-darZelis turi interneto svetainq, atitinkanii4 teises aktq nustatytus reikalavimus,
kurioje nuolit pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie Lop5elio-darZelio veiklq'

8

57..-'LopSelio-darZelio interneto svetaineje ir kitose visuomenes informavimo priemonese
skelbiam4 rmacija apie LopSelyje-darZelyje vykdomas ugdymo programas, ugdytinirl priemimo
s4lygas, nlokamas paslaugas, mokytojq kvalif,rkacij4, veiklos kokybes isivertinimo rezultatus ir
iSvadas, Lop5elio-darZelio bendruomenes tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.
58. Lop5elio-darZelio Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes
vykdomosios institucijos, LopSelio-darZelio direktoriaus ar Lop5elio-darZelio tarybos iniciatyva.
59. Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria Lop5elio-darZelio taryba, tvirtina
Savivaldybes taryba.
60, Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
61. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta
tvarka.
62. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Nuostatuose iSdestytus klausimus,
taikomos tq teises aktq nuostatos.
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