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ELEKTRENU

LOPSELIO-DARZEL

..NUOSTATAT

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja
Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kompetencijas,'buveing,
lop5elio-darZelio grupg, pagrinding paskirti, mokymo kalb4, mokymosi formas ir mokymo proceso
organizavimo bldus, vykdomas Svietimo programas, veiklos teisini pagrind4, sriti, rii5is, tiksl4,
uZdavinius, funkcijas, lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,
savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turt4,le5as, jq
naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg, lopSelio-darZelio veiklos prieliur4, rcorganizavimo,
likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Elektrenq lop5elis-darZelis ,,Pasaka",
trumpasis pavadinimas - Elektrenq lop5elis-darZelis ,,Pasaka". Lop5elis-darZelis iregistruotas
Juridiniq asmenq registre, kodas 190649726.
3. Lop5elio-darZelio isteigimo data - 1988 m. birZelio 2l d. Juridiniq asmenq registre
iregistruotas 1994 m. rugsejo 15 d.
4. Lop5elio -dafielio teisine forma ir priklausomybe - biudZetine savivaldybes istaiga.
5. Lop5elio -dafielio savininke - Elektrenq savivaldybe.
6. Lop5elio-darLelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Elektrenq
savivaldybes taryba, kuri:
6.1. tvirtina Nuostatus;
6.2. priima sprendim4 del lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;
6.3. priima sprendim4 del lop5elio-darZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
6.4. priima sprendim4 del lop5elio-dadelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
6.5. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos
igaliojimus;
6.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir
Nuostatuose kompetencij ai priskirtus klausimus.
7. Lop5elio-darZelio buveine - Saules g. 2,26121 Elektrenai.
8. Lop5elio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
9. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elisdarZelis.

10. Mokymo kalba- lietuviq.
11. Mokymosi formos ir mokymo proceso organizavimo bldai pagal prie5mokyklinio
ugdymo program4 - grupinio mokymosi forma, lgyvendinama kasdieniu mokymo proceso
organizavimo biidu, pavienio mokymosi forma, igyvendinama savarankiSku mokymo proceso
organizavimo btidu ir ugdymosi Seimoje mokymo proceso organizavimo biidu.
12. Lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo ir neformaliojo
vaikq Svietimo programas.
13. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Elektrenq
savivaldybes herbu ir lop5elio-darZelio pavadinimu, atsiskaitom4j4. ir kitas s4skaitas Lietuvos
Respublikoje lregistruotuose bankuose. Lop5elis-darZelis savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais,

ir sporto ministro isakymais, Elektrenq savivaldybes
direktoriaus
tarybos sprendimais,-administracijos
isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo

II

SKYRIUS

LoPSELIo-DARZELIo vEIKLoS SRITIS IR RUSYS. TIKSLAS, UZDAVINIAI,
FUNKCIJOS

14.

Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
Lop5elio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos rii5is - ikimokyklinio amZiaus vaikq
ugdymas, kodas 85. I 0.1 0;
16. Kitos Svietimo veiklos rii5ys:
16.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
16.3. kulturinis Svietimas, kodas 85.52:'
16.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
16.5. Svietimui bUdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
Kitos ne Svietimo veiklos rii5ys:
1 7. 1 . kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.291,
17.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

t5.

I7.

18.

Lop5elio-darLelio veiklos tikslas

-

padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulturinius,

socialinius, paZintinius poreikius ir pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio ugdymo program4.
19. Lopielio-darZelio veiklos uZdaviniai:
19.1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4;
19.2. tenkinti vaikq paZinimo, ugdymo(-si) ir savirai5kos poreikius;
19.3. ugdyti savaranki5kum4, iniciatyv4, klrybiSkum4, atskleisti vaiko gebejimus, puoseleti

individualybg;
19.4. teikti vaikams reikiam4 socialinE, pedagoging, psichologing, speciali4j4 ir kit4 pagalb4;
19.5. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo(-si) aplink4.
20. Lop5elio-darZelio funkcijos:
20.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais
ikimokyklinio ugdymo programrl kriterijais, PrieSmokyklinio ugdymo bendr4ja programa,
atsiZvelgdamas i lop5elio-darLelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus,
konkretina ir individualizuoja u gdymo (- s i) turini ;
20.2. vykdo ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikq Svietimo
programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;
20.3. padeda tevams (globejams) organizuoti vaikq ugdym4 (ugdym4si) Seimoje pagal
prie5mokykl inio ugdymo program4;
20.4. sudaro vaikq poreikiams ir galimybems pritaikytas sveikas ir saugias ugdymo(-si)
s4lygas, laiduojandias socialini, psichini ir fizini ugdytinio saugum4;
20.5. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
speciali4j4 pagalb4, vykdo vaikq sveikatos stiprinimo prevencij4 bei vaiko minimalios prieZilros
priemones, vykdo riikymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos prevencij4, smurto ir patydiq
prevencij4;
20.6. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikia Svietimo pagalb4 teises aktq
nustatyta tvarka;
20.7.pritaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams ugdymo turini, metodus ir mokymo
priemones pagal pateiktas pedagogines psichologines tarnybos ar Svietimo pagalbos tarnybos
rekomendacijas;
20.8. konsultuoja tevus (globejus) ivairiais ugdymo klausimais, tpikia metoding pagalb4;
gas (b[relius,
20.9. tevq (globejq) pageidavimu organizuoja mokamas papil
stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
1."

J

ir biidais,
20.10. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4 ivairiomis formomis
dalytis ger11a Patirtlmi ;
atsiZvelgdamas i
20.11. nusistato lop5elio-darZelio bendruomends nariq elgesio normas,
Pedagogq etikos kodekso reikalavimus;
sveik4, saugi4
20.12. uZtikrina higienos normas, teises aktu reikalavimus atitinkandi4
ugdymosi ir darbo aPlink4;
materialitg bazE
20.13. kuria ugdYmo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4
Svietimo
patvirtintais
ministro
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo-ir sporto
apr[pinimo standartais;
20 . | 4 . organizuoj a vaikq maitinim4 lop5elyj e -d atLely ie:.
tvarka;
20.I5. viesai skeibia informacij4 apie iop5eiio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta
Respublikos Svietimo,
20.16. atlieka iop5elio-darLelio u.lklo. iokybes lsivertinim4 Lietuvos
mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
20.\i. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas'
III

SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
priskirtas
21. Lop5elis-darZelis, lgyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas
funkcij as, turi teises :

21.1. parinkti ugdymo(si) metodus, formas ir biidus,'
21.2. kurtinaujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
turindiais fiziniais
21.3. bendraoaruiaJi,-sudarytibendradarbiavimo sutartis su veiklai itakos
ir juridiniais asmenimis;
Svietimo projektus
21.4. in\crj.,oti, dalyvauti ir vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius
teises aktq nustatYta tvarka;
racuas;
21.5. istatymq nu
daros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
21.6.!annpuiu.
lstatymq ir kitq teises aktq suteiktomis teisemis'
2I.7 . natdotis kit

22. LoPielio-darZelio

Pareigos

:

ugdymo programq
22.1. n1til<nnti geros i.okybes Svietim4, ikimokyklinio, priesmokyklinio
kokybi5k4 vykdym4;
ir Zalingiems
22.2. uLril<rinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms
iprodiams aplink4;
22.3 . uZtikrinti atvirum4 vietos bendruomenei;
22.4. uLtil<nnti mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
nuoseklioje,
22.5. sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje
ilgalaikej e socialines ir emocines kompetencij as ugdandi
siurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq
nant Pateiktas Lietuvos
ndinimo mokYklose;
ijas del smurto
patydias, prievart4' seksualini ar
22.6. sute\kti vaikui reikiam4 pagalb4 pa
o direktoriq, vaiko teisiq apsaugos
kitokio pobtidZio i$naudojim 4, apieiai infor-uot
lnstltucu4;
22.7. rupintis mokytojq ir kitq darbuotojq kvalifikacij os tobulinimu(si) ;
ir kituose
22.8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo
teises aktuose.

4

IV SKYRIUS
LOPSEL'IO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
23. Lopselio-darZelio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtint4:
taryba ir
23.1. lop5elio-darZelio strategin! plan[, kuiiam yra pritarusios lop5elio-darZelio
Elektrenq
23.2
24.

vie5o konkurso bfldu ipareigas penkeriems met
darZelio direktoriaus pareigoms eiti organizuoja

ir kitq teises aktq nustatyta
direktoriaus darbo santykiiis, Lietuvos Respublikos darbo kodekso
tvarka lgyvendina Elektrenq savivaldybes meras'
savivaldybes
25. Direktorius paval,Cus Elekirenq savivaldybes merui, atskaitingas Elektrenq
tarybai ir El

26.L
26.|.

:

o-darZelio strategin! p|an4, metin! veiklos plan4, Svietimo
juos tvirtina' vadovauja
programas, lgyvendinant rekomendacijas del smu to prevencijos priemoniq,
juos vykdant;
funkcijoms atlikti,
26.2. organizuoja ir koordinuoja lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms
tikslams ir uZdaviniams igyvendinti;
bfiklg, ugdymo
26.3. stebi, analizriiia, verrina lopselio-darZelio.veiklos.ir valdymo istekliq
!slvertmlm4;
nustatyta tvarka, wirtina lopSelio-darZelio
leistino pareigybiq skaidiaus ir savivaldybes
uZmokesdiui;
s pavaduotojq ugdymui veiklos sritis, tvirtina
lopSelio-darZelio struktlr4;

ugdymo procese
26.6.teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidLia mokytojus, kitus
jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos,
dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina
taiko drausming atsakomYbg;
pagal Elektrenq
26.7. teises attq ttrstaiytatvarka sudaro mokymo sutartis su ilop5eli-darLeli
sutardiq s4lygtl
rtipinasi
ir
(globejais)
savivaldybes patvirtint4 tvarkos apras4 priimtq uuikq tevais
vykdymu;
taisykles, pries tai
26.g. tvirtina lop5elio-darLelio darbo apmokejimo sistem4, darbo tvarkgs
pro..dttru. Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta
ivykdgs informavimo ir konsultavimo
tvarka;
zas. ,tpinasi vaikq ugdymo, mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organtzvoJa
trukstamq mokYtojq Paie5k4;
puoseleja demokratinius,
26.10. rupinasi palankarrs mikroklimato ugdymui ir darbui kiirimu,
bendradarbiavimu gristus lopselio-darzelio bendruomends santykius;
kad jq
26.Il. nustato'lop5elio-darZelio bendruomen€s elgesio ir etikos normas ir uZtikrina,
biitq laikomasi;
26.12. leidLia lsakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
26.13.sudaroteisesaktqnustatltaskomisijas,darbogrupes;
vardu sutartis
26.14. veikia lop5elio-darZelio vardu be igaliojimo, sudaro lop5elio-darLelio
lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti, atidaro ir uZdaro s4skaitas bankuose;
teises aktq nustatyta
26.15. organiruoj"a lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4
tvarka;
turt4, le5as ir jais
26.16. teises aktq nustatYta
gl5,ufiikrina jq
disponuoja, rflpinasi intelektiniais,
I ',
optimalq valdym4 ir naudojim4;
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26.17. riipinasi

sudaro
metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu,

jiems s4lygas kelti' kvalifikacij4, mokyojams ir kitiems. pedagoginiams darbuotojams galimybg
mokslo ir sporto ministro
atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Li"tuuo. Respublikos Svietimo,

-

nustatytatvarka;
"
ikl4;
26.|S.inicijuojalopSelio-darZeliosavivaldosinstitucijq
^ii,,^ia rnnxerin-dcrlerin savivalrlos institr
r lop5eliuipaga
26.19. b"ndradarbiauja su vaikq tevais ( ;lobejais),
istaigomis'
darZeliui teikiandiomis lstaigomis, teritorinemis policijos, iocia
aps
institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq
ijose;
ZA.ZO. atstovauja lop5eliui-darZeliui
tarybai
)e.zt. kiekvienais metais teikia lopselio bendruomenei ir lop5elio-darZelio
nustato
kurios struktfir4 ir reikalavimus
svarstyti ir viesai paskelbia savo metq v
;
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
ia lop5eliui-darZeliui svarbius palankios
lopielio-darZelio
su
kartu
26.22.
ugdymui aplinkos kflrimo klausimus;
26.23. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiiiros istatymo nustatyta
prieZi[ros priemoniq
tvarka kreipiasi ! savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios
vaikui skyrimo;
26.24. sudaro Vaiko geroves komisij4, rflpinasi socialines ir specialiosios pedagogines,
kimu, minimalios prieZiflros organizavimu, uZtikrina smurlo
psichologines
lop5elyje-darLelyje;
prevencijos pri
tait<u U"utq suteitta pagalba vaikui, mokytojui, kitam lopselio26.25.
ar kitokio
darZelio darbuotojui, kuris nukentejo nuo smurto, prievartos, patydiq, seksualinio
pobiidZio i5naudoj imo;
26.26. teises aktq nustatyta tvarka teikia ataskaitas, kitus dokumentus Elektrenq
Respublikos vie5ojo sektoriaus
savivaldybes ir kitoms institucijoms, garantuoja, kad pagal Lietuvos
atskaitomybes lstatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines atas|l$3;:ttii,l?tiiO"nant
le.as,

turto naudojimu ir disponavimu, uZtikrina
stemos suk[rim4' jos veikim4 ir tobulinim4;
ir
26.28. teises aktq nustatyta tvarka nagrineja gyventojq, lmoniq, istaigq ir kitq fiziniq
juridiniq asmenq skundus, pareiStimus, pra5ymus ir pasi[lymus, teikia atsakymus;
26.29. uyt ao Elet'trenq savivaldybes administracijos padalinio, kurio reguliavimo sridiai
priskirtas lop5elis-darZelis, pavedimus veiklos organizavimo klausimais ;
26.30. vykdo kitas ieises aktuose ir Nuostatuose nustatytas funkcijas.
27. Direktorius atsako uZ:
tarybos
27.l.Lietuvos Respublikos lstatymq ir kiq teises aktq, Elektrenq savivaldybes
laikym4si ir tinkam4 jq
sprendimq, mero potvarkiq, savivaliybes uytao..ro.ios institucijos lsakymq
gyvendinim4 lop 5e lyj e - datLelyje;
i
27.2. tinkima funkcijq utiit i-4, nustatytq lop5elio-darZelio tikslo ir uZdaviniq igyvendinim4,
lopSelio-darZelio veiklos rezultatus, lopselio-darZelio finansinq veikl4;
jr4
lopselyje-darZelyje vykdomas neformaliojo Svietimo programas,
27.3. informacijos apie
^
mokamas paslaugas, mokyojq kvalifikacij4'
pasirinkimo galimyLes, priemimo s4lygas,bendruomenes
svarbiausius lopselio- aarzilio isorinio vertinimo rezultatus, lop5elio-darzelio

sk
ve

tradicijas ir pasiekimus vie54 skelbim4;
mokytojo
27.4. demokratini lop5elio-darZelio valdym4, bendradarbiavimu gristus santykius,
nariq
etikos nonnq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes
sveik4, saugi4,
tobulejim4,
profesini
personalo
informavimi, p"dugoginio ir nepedugoginio
aplink4;
uZkertandi4 kelia beikokioms smurto, p.i"uurto. aprai5koms ir Zalingiems iprodiams
27.5.' ger4'ir veiksming4 vaiko minimalios priezilros priemoniqigyvendinim4;
ndiuose
27.6.iaug4 darbe, gaisrinq saug4, turto ir aplinkos apsaug4' vidaus
dokumentuose nustatytq reikalavimq vykdym4'

6

Nesant darbe direktoriaus (komandiruote, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas
atlieka pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Elektrenq savivaldybes mero
paskirtas asmuo.
potvarkiu
29. Lop5elio-darZelio direktoriaus vadybing veikl4 koordinuoja Elektrenq savivaldybes
administracijos padalinys, kurio reguliavimo sridiai priskirtas lopSelis-darZelis.
30. iop5elio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine grupe, kurios nariai
yra visi mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai.
31. Metodines grupes posedZiai vyksta n j rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti. Nutarimai
priimarni atviru balsavimu balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendimq lemia
metodines grupes pirmininko balsas.
:2. tfitetodin", g.rrp.r veiklos tikslas - siekti nuolatinio pedagogq profesines kompetencijos
augimo ir ugdymo p.o..io veiksmingumo. Lop5elio-darZelio metodines grupes veiklos uZdaviniai:
uZi=it<rinti rnetodint pedagogq bendradarbiavim4, skleisti pedagogines ir metodines naujoves,
ir
igyvendinti naujovei, dalytis gerqa pedagogine patirtimi, pletoti pedagoginq savirai5k4
kiirybiSkum4, siekti ugdymo kokybes.
33. Lop$elio-darZelio metodines grupes veikl4 organizuoja metodines grupes pirmininkas,
metodines grupes veikl4 koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.
34. Metodines grupes pirmininkas ir sekretorius renkami atviru balsavimu metodines grupes
susirinkime dvejiems metams.
35. Metodines grupes Pirmininkas:
35.1. Saukia metodines grupes susirinkimus ir jiems vadovauja, organizuoja metodines grupes
veikl4, pildo informacij4 apie ivykusius susirinkimus, sega informacrje i segtuvus ir saugo

28.

lopSelyje-darLelyie;
ZS.Z. kiekvienais metais parengia metodines grupes

veiklos metinE ataskait4 ir plan4, pristato

mokytojq tarybos posedYje,
36. Metodine grupe:
36.1. planuoja ir aptaria ugdymo turini @rogramas, ugdymo ir ugdymosi metodus, kontekst4,
ugdymo priemoniq pasirinkim4), pritaiko ji vaikq individualioms reikmems;
36.2. aptaria vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo bldus;
36.3. piOtoja pedagogq profesines veiklos kompetencijas, inicijuoja pedagogq
bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4;
36.4. derina ugdymo srities, Svietimo pagalbos specialistq, toje padioje grupeje dirbandiq
ikimokyklinio ugdymo mokytojq, prieSmokyklinio ugdymo mokytojq ugdymo planavim4, ugdymo
proces4, vertinim4, ugdymo priemoniq pasirinkim4;
^ 3-6.5. aptaia naujus dokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese vaikq sukauptq
patyrim4;
36.6. tariasi del planq rengimo principq ir tvarkos, neformaliojo Svietimo programq pasiiilos;
36.7. nagrineja prakting veikl4, ugdymo sekmingum4, pedagogines problemas, dalijasi ger4ja
patirtimi;
36.8. aptaria lop5elio-darZelio mokytojq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, derina juos su
lopSelio-darZelio veiklos tikslais;
36.9. teikia siulymus mokytojq tarybai, lop5elio-darZelio direktoriui del ugdymo turinio
formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo.
37. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavtmo klausimais lopSeliodarZelio direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kurirtrveikla susijusi
su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.
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V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

38. Lop5elio-darZelio savivaldos institucijos kolegialiai svarsto lop5elio-darZelio veiklos ir
finansavimo klausimus ir pagal kompetencij 4, apibreLt4Nuostatuose, priima sprendimus, daro itak4
direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomening lopSelio-darLelio valdymo prieZi[r4.
39. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) yra aukSdiausioji lop5elio-darZelio savivaldos
institucija, sudaryta i5 mokytojq, tevq (globejq) ir vietos bendruomenes atstovq.
40. Tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti lop5eliodarZelio strateginiq tikslq ir igyvendinti lop5elio-darLelio misij4. Tarybos nariu negali bUti to paties
lopSelio-darZelio direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes
tarnautojai.

41. Taryba sudaroma dvejiems metams i5 11 nariq, kurie Tarybos nariais gali b0ti'ne ilgiau
kaip 2 (dvi) kadencijas: 5 lop5elyje-darLelyje nedirbantys ugdytiniq tevai (globejai), 5 mokytojai, 1
vietos bendruomenes atstovas. Pasitraukus Tarybos nariui, i jo viet4 i5renkamas kitas Tarybos
narys. Tarybos narius gali at5aukti juos delegavusios institucijos ir ijq viet4 i5rinkti naujus atstovus.
42. lTaryb4 deleguoja:
42.1. tevus (globejus) lop5elio-darZelio grupiq tevai (globejai): kiekvienoje grupeje
i5renkamas tevq atstovas, tevq atstovtl susirinkime i5renkami narrai i Taryb4.
42.2. mokytojus mokytojq taryba. Kandidatus i Taryb4 sillo posedZio dalyviai arba
kandidatai pasisiulo patys;
42.3. vietos bendruomenes atstovus iSplestines seniDnaidiq sueigos teikimu Elektrenq
savivaldybes administracij os Elektrenq senifinas.
43. Taryba uZ veikl4 atsiskaito vien4 karl4 per metus j4 rinkusiems lop5elio-darZelio
bendruomenes nariams.
44. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos pirmininkas renkamas slaptu balsavimu
pirmame Tarybos posedyje ne ilgiau kaip dvejiems metams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms.
45. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame
dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai visq jos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
balsq dauguma. Jei balsai dalijasi po lygiai, sprendim4lemia Tarybos pirmininko balsas.
46. I Tarybos posedi gali biiti kviediami lop5elio-dari.elio administracijos atstovai, kiti su
ugdymo procesu susijg asmenys, socialiniq partneriq atstovai, remejai, bendruomends nariai,
nesantys Tarybos nariais.
47. Taryba:
47.1. teikia sillymus del lop5elio-darLelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq;
47.2. pritaria lop5elio-darZelio strateginiam planui, lop5elio-darZelio metiniam veiklos planui,
pritaria lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisyklems, kitiems lopSelio-darZelio veikl4
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lop5elio-darZelio direktoriaus;
47.3.teikia sifilymus lop5elio-darZelio direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
lopSelio-dari.elio strukt[ros tobulinimo ;
47.4. svarsto lop5elio-darLeho le5q naudojimo klausimus, priZiiiri lop5elio-darZelio fiking ir
finansing veikl4, padeda formuoti lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektualinius
iSteklius;
47.5. i5klauso lop5elio-darLelio metq veiklos ataskait4, teikia sillymus lop5elio-darZelio
direktoriui del lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo;
47.6. pas\renka lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes isivertinimo
atlikimo metodik4, analizuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
47.7. teikia siulymus lop5elio-darZelio direktoriui, Elektrenq , savivaldybes tarybai ar jos
igaliotai institucijai del materialinio apr[pinimo ir le5q panaudojimo;
47.8. deleguoja atstovus iMokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;
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lop5elio47.9. svarsto lop5elio-darZelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus
darZelio direktoriui;'
sqlygq
47.10. teikia sifilymus del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo
sudarymo;
ir
47.I1. kiekvienais metais vertina lop5elio-darZelio direktoriaus metq veiklos ataskait4
teikia savo sprendim4 del ataskaitos Elektrenq savivaldybes merui; lop5elio-darZelio direktoriaus
jo
nepatenkinamai, kreipiasi ! Elektrenq savivaldybes mer4 ir pra5o
metq ataskail4

lvertinusi

ivertinti direktoriaus darb4;
su
47.I2. svarsto lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus ir kitus teises aktuose nustatytus
lopSelio-darZelio veikla susijusius klausimus.
aktuose nustatytas funkcijas.
47 .13. Taryba atlieka"kitas f statymuose ir ki
aktams.
jie
eises
jei
nep
48. Tarybos nutarimai yra teiseti,
lio savivaldos institucija mokytojq ir
49. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lo
sprqsti' J4 sudaro
Svietimo pagalbos specialistq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams_
dirbantys
lop5elio-d'arlelio direktorius,-direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopselyje-darzelyje
dalyvaujantys
procese
ugdymo
n.'okyto;ui, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai
ur*.ny.. I posedZius guli Uuii kviediami kitq lop5elio-darZelio savivaldos institucijq atstovai.
direktorius.
5 0. Mokytojq tarybai vadovauj a lop5elio-darZeli o
51. Mokito]q taiybos posedZius ni rediau kaip tris kartus per mokslo metus Saukia lop5eliotreddaliai Mokytojq
darZelio direktorius. posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du
tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq nariq balsq dauguma'
52. Mokytojq tarybos sekretoriq renka Mokytojq tarybos nariai.
53. Mokytojq tarybos funkcijos:
plano ir kitq
53.1. teikia siUlymus del lopielio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos
lopSelio-darZelio veikl4 reglamentuojandiq dokumentq rengimo;
klausimus,
53.2. svarsto Svietimo programq lgyvendinimo, vaikq pasiekimq t paLangos
pedagogines veiklos rezultatus ;

'

-s:.:. priima sprendimus del ugdymo turinio planavimo principq, ugdymo

proceso

ugdymo
organizavimo, optimaliq ugdymo s4lygq-sudarYffio, ugdymo turinio atnaujinimo, inicijuoja
turinio kaitos procesus;
bldus
53.4. numato lop5elio-dar1,elio veiklos perspektyv4, kryptis, veiklos tobulinimo
lopSelyje-darLelyie;
prieZiflros
53.5. kartu su lop5elio -dartelio socialiniu, specialiuoju pedagogais, sveikatos
klausimus;
darbuotojais aptaria vaikq sveikatos, saugos darbe, ugdymosi, poilsio ir mitybos
atestacijos
specialistq
mokiniui
pagalbos
S:k. Oeieguoja atsiovus Taryb4, Vtokytolq ir
komisij4, kitas komisijas ar darbo grupes;

i

dokumentus, kuriuose mokytojq
pasi[lymus;
teikti
tarybai suteikiamos teises priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti,
del veiklos
53.g. svarsto lopselit-dari,elio veiktos lsivertinimo rezultatus bei i5vadas, susitaria

ii.7. aptaria topSetio-darZeiio veikl4 reglamentuojandius

tobulinimo;
veiklos
53.9. i5klauso Vaiko geroves komisijos ir Svietimo pagalbos specialistq metines
ataskaitas, teikia si[lYmus;
53.10. svarstt kitus teises aktq nustatytus ir lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus
klausimus.

54. Lop5elyje-darZelyje veikia grupill tevq (globejq) komitetai'
55. Grupes tevq (globejq; tcomititas renkamas grupes tevq (globejq) susirinkime. Nariq
skaidiq nustato grupes tevq (globejq) susirinkimas'
56. Grupes tevq komiteto nariai atviru balsavimu renka pirminink4.
57. GruPes tevq komitetas:
maitinimo,
57.1. aptaria su grupes mokytojais vaikq lankomumo, eig"sio, saugum--o,
informacijos gavimo apie vaikus klausimus;
sl5. piaeda organizuoti grupes renginius, i5vykas, kurti edukacing aplinlq4;:

t"-' "

'

.
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.3. organizuoja paramos lop5eliui_darZeliui teikima:
57.4. telkia siDlymus Tarybai ir direktoriui.
57

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO
TVARKA IR
ATESTACIJA
58' Darbuotojai

.
i.darb4lop5elyje-darLelyjepriimami ir atleidZiami iS jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
59' Lopselio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos
istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.
60' Mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai atestuojasi ir kvalifikacij4 tobuliria Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto miniitro rustaMa tvarka.

-

L

oPsELIo -DARZELIo ruRTAS,

VII SKYRIUS

os,,ru-Naun oJIMo rvARKA, FTNANS INE
vEIKLos KONTROLE IR LoPSELIo-nanZnuo vErKLos pninZrnRA- -"s
LES

61' Lopselis-darZelis valdo patikejimo leise perduot4 Elektrenq savivaldybes turt4, naudoja
disponuoja juo pagal istatymus Elektrenq savivaldybes tarytos nustatyta
tvarka.

ir

62. Lop5elio-darZelio le5os:
62'7' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui
skirtos lesos ir

Elektrenq savivaldybes biudZeto lesos, skiriamos pagal paivirtintas s4matas;
62.2. pajamos uZ teikiamas mokamas paslaugai;
62.3.
r^-.^-^1^- ar
r :^,- kitaip
-i,, ;, fi-i-:
dovanotos
teisetais brdais
perduotos
;;:r1"1'.Ttff:menq

t

62.4.

63. Lop5elis-darZelis yra paramos gavejas.
64' Lesos naudojamos lop5elio-darl,elio funkcijoms vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.
65' Lopselis-darZelis buhaltering apskait4 orginintoji ir finansing atskaitomybg
tvarko teises

aktq nustatyta tvarka.
66. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatvta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

i

68' Lopselis-darZelis turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus.
69' Pranesimai, kurie, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respubliko. t.i.e,
turi bflti

paskelbti viesai, skelbiami lopselio-darZelio interneto svetaineje.
"ktuis,
70'
Informacija
visuomenei
apie lop5elio-darZelio veikl4 teikiama lop5elio-da rLelio
..
direktoriaus nustatyta tvarka lop5elio-darZelio interneto svetaineje, tevq (globejq)
susirinkimuose,
informaciniuose stenduose, esant poreikiui vietineje spaudoje.
71' Nuostatq papildym4, keitim4 inicijuoja Et"t t .nq savivaldybes taryba,
Elektrenq
savivaldybes administracija, lopselio-darZelio diiektorius arba Taryba.
72. Nuostatus tvirtina Elektrenq savivaldybes taryba.
73. Nuostatai, iq pakeitimai ir papildymai derinami su Taryba. ---' ,.
74. Lopselis-darZelis registruojamas teises akttl nustatytatvarka.' . .
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75.

Lop$elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas

ar

pertvarkomas Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

76.

Loplelio-darZelio filialai steigiami, jq veikla nutraukiama Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.
Direktore

Sigita
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