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pArlnvgZro LopSELro-DARZELIO,,KREGZoutn* NUosrATAr

I SKYRIUS
BEIIDROSIOS NUOSTATOS

1. PaneveZio lopSelio-darZelio ,,KregZdute" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Kregldute" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,
savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, gilpg, pagnnding paskirti,
mokymo kalb4, formas, mokymo (si) proceso organizavimo bfdus, veiklos teisini pagrind4, veiklos
sriti, ru5is, tikslq uZdavinius, fi.rnkcijas, vykdomas Svietimo programas, lop5elio-darZelio teises ir
pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojrl priemim4 i darbq, jq darbo
apmokejimo tvarkq ir atestacij6 turt4, l65as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,
lop5elio-darZelio veiklos pieLinrqn reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - PaneveZio lop5elis-darZelis ,,KregZdut6o',
trumpasis pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,KregZdute". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridinirl
asmenrl registre, kodas 1904137 61.

3. Lop5elis-darZelis isteigtas ir savo veikl4 pradejol969 m. kovo 9 d.
4. LopSelio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6. Lop5elio-darZelio savininke - PaneveZio miesto savivaldybe.
7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija- PaneveZio miesto

savivaldybes taryba (toliau - Savivaldybes taryba). Ji:
7. I . tvirtina lop5elio-darZelio Nuostatus;
7.2. piima i pareigas ir i5 jq atleidLialop5elio-darZelio direktoriq;
7.3. piima sprendimus del:
7 .3.1. lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;
7 .3 .2. lop5elio-darZelio pertvarkymo, reorgani zavimo ar likvidavimo;
7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisiios sudarymo ir jos

igalioj imq nutraukimo;
7.3.4. filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
7 .3 .5 . didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus nustatymo;
7.3.6. kainq ir tarifu uZ teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymo;
7.4. sprendLia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus.
8. Lop5elio-darZelio buveines adresas: D. Po5kos g.29,LT-35149 PaneveZys.
9. Lop5elio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Lop5elio darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-

darZelis.
11. Lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas.
12. Mokymo kalba- lietuviq.
13. Mokymosi formos:
13.1. grupinio mokymosi forma, igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo

bDdu;
l3.2.pavienio mokymosi forma, igyvendinamaindividualiumokymo proceso organizavimo

btdu.
14. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomqja ir kitr+

s4skaitq Lietuvos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 gindhia Lietuvos
Respublikos Konstitucij4 Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes
nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Savivaldybes
tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.
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II SKYRIUS
r,op5nr,Io-u.AnZnl,lo vEIKLo s sRrrls rn nU5ys, TIKSLAs, uZnavINIAr,

FUNKCIJOS

15. LopSelio-darZelio veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.
16. Lop5elio-darZelio veiklos r[Sys:
16.1. pagrindine Svietimo veiklos r05is - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas

85.10.10;
16.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:
16.2.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
16.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
16.2.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;
16.2.4. kitas niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;
16.2.5.Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
16.3. kitos ne Svietimo veiklos rti5ys:
16.3.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
16.3.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas

68.20;
16.3.3. vaikq dienos prieZiuros veikla, kodas 88.91;
16.3.4. kita Zmoniq sveikatos prieZitiros veikla, kodas 86.90.
17. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kulttiros, taip pat

ir etnines, socialinius, paZintinius poreikius, padeti pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio
ugdymo program4.

I 8. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
18.1. teikti kokybi5k4, atitinkanti vaiko poreikius ikimokyklini ir prie5mokyklin!ugdym4;
18.2. uztikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (si) aplink4;
18.3. Zadinti vaikq kdrybiSkum4, atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko polinkius ir gebejimus;
18.4. teikti vaikams reikiam4 Svietimo ir kit4 pagalb4.
19. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius, lop5elis-darZelis atlieka Sias funkcijas:
19.1. rengia ir vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir kitas vaikq anLil4, asmenines jq

ypatybes atitinkandias ugdymo progftrmas;
19.2. sudaro ugdymo ir kitas sutartis, vykdo jose numatytus isipareigojimus, uZtikrina

kokybi5k4 Svietim4;
I9.3. konkretina ir individualizuoja ugdymo (si) turini, vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu ikimokyklinio ugdymo programq kriterijq
apra5u, bendrosiomis ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo progfttmomis, atsiZvelgdamas i
vietos ir lop5elio-darZelio bendruomeniq reikmes, vaikq, jq tevq (globejq, r0pintojq) poreikius ir
interesus;

19.4. organimoja ikimokyklinio ir prie3mokyklinio ugdymo programq igyvendinim4 pagal
Savivaldybes tarybos ar jos igalioto asmens patvirtintus ugdymo organizavimo modelius;

19.5. sudaro palankias s4lygas atsiskleisti vaiko kurybiniam akryvumui, ugdo iniciafyvum4,
savaranki5kum4, mokejim4 apginti savo nuomong, tolerancij4 kitokiai nuomonei;

19.6. teikia informacing, psichologing, socialing ir pedagoging, speciali4j4 pedagoging,
specialiqj4 pagaIb4, vykdo vaikq sveikatos prieLiur4;

19.7. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria ir teikia specialqji ugdym4
teises aktq nustat5rta tvarka;

19.8. teikia papildomas mokamas paslaugas teises aktq nustatSrta tvarka;
19.9. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4 ir kompetencijas;
19.10. nusistato lop5elio-darZelio bendruomends nariq elgesio normas, atsiZvelggs i

Pedagogq etikos kodekso reikalavimus;
19.11. uZtikrina higienos nonnas, teises akq reikalavimus atitinkandi4 sveik4 ir saugi4
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ugdymo (si) ir darbo aplinke;
19.12. kuria tutin4 atnaujina ir (ar) pertvarko ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti

reikiam4 materialing buE it edukacines aplinkas;
19.13. organizuoja ir vykdo vaikq maitinim4;
19.14. vie5ai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka;
19.15. atlieka kitas Lietuvos Respublikos istatymuose ir kituose teises aktuose nustatytas

tunkcijas.

III SI(YRIUS
L0PSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymo (si) veiklos bUdus;
20.2.kwti naujus ugdymo (si) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdym4 (si);
20.3. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais irjuridiniais asmenimis;
20.4. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustaerta tvarka vykdyti

Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
20.5. Lietuvos Respublikos lstatymq nustat5rta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti

jq veikloje;
20.6. gauti param? Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatSrta tvarka;
20.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
21. Lop5elio-darZelio pareigos - uZtikrinti jam pavestq tikslo ir uZdaviniq igyvendinimE,

priskirtq tunkcijq kokybi3k4 atlikim4.

IV SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIo vErKLos oRGANTzAVTMAS rR vALDyMAS

22. Lopielio-darZelio veikla organizuojam a pagal:
22.1. direl<toriaus patvirtint4 lop5elio-darZelio strategini plan4, kuriam yra pritarusios

lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) ir Savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas
asmuo;

22.2. dfuektoriaus patvirtint4 metini veiklos plan% kuriam yra pritarusi Taryba;
22.3. direktoriaus patvirtint4 ikimokyklinio ugdymo program4, kuriai yrapritarusios Taryba

ir Savivaldybes taryba ar jos igaliotas asmuo;
22.4. dfuektoriaus patvirtint4 prie5mokyklinio ugdymo plan4, kuris yra suderintas su Taryba

ir Savivaldybes vykdom4ja institucija ar jos igaliotu asmeniu.
23. LopSeliui-darZeliui vadovauja direktorius, penkeriems metams skiriamas i pareigas

atviro konkurso biidu ir atleidZiamas i5 jrl teises aktq nustatyta tvarka. Lopselio-d ar1elio diiektoriumi
gali biiti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo.

24. Direktorius:
24.I. vadovauja lop5elio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos plantl, Svietimo

programq, rekomendacijq del smurto prevencijos priemoniq lop5elyje-darlelyje igyvendinimo
rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2. organzuoja ir koordinuoja lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti;

24.3. analinoja lopselio-darLelio veiklos ir valdymo istekliq buklE;
24.4. tvirtina lop5elio-darZelio vidaus strukttir4, lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq

s4ra54, nevirsydamas nustatyto didziausio leistino pareigybiq skaidiaus;
24.5. nustatyta tvarka skiria ir atleidLia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;
24.6. mpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trtikstamq
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darbuotojq paieSk4;
24.7. skattna lop5eliodarZelio darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas;
24.8. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, lop5elio-darZelio darbo tvarkos

taisyklemis nustato mokytojq kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptarnaujandio personalo
teises, pareigas ir atsakomybg;

24.9. suderings su Taryb4 tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles, kitus lop5elio-
darZelio veikl4 re glamentuoj andius dokumentus ;

24.10. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas tobulinti kvalifikacijg mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg
atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sportoLinistro
nustatyta tvarka;

24.11. priima vaikus i lop5el!-darZeli Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, komplektuoja
ir formuoja vaikq gnrpes, sudaro ugdymo sutartis teises aktq nustatyt atvarka;

24.12. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rflpintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojuiir mokyklai teikiandiomis fstaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, .u"ikuio.
istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tamybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomii vaiko teisiq
apsaugos srityje;

24 .r 3 . inicij uoj a lopselio-darZelio veiklos kokybe s isivertinim4;
24.14. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su lop5elio-darZelio lesq (iskaitant leSas,

skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojimu ir disponavimu juo;
24.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atsiaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bUtq teisingi;
24.16. kiekvienais metais teikia lop5elio-darZelio bendruomenei ir Tarybai svarstyti bei

vieSai paskelbia savo metq veiklos ataskait4;
24.17. uZtikrina veiksming4 lop5elio-darZelio vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos

veikim4 ir tobulinim4;
24.18. kartu su Taryba sprendZia lop5eliui-darleliui svarbius palankios ugdymui aplinkos

k[rimo klausimus;
24.19. sudaro teises akfq nustatytas komisijas, darbo, projektines grupes;
24.20. Ieidlia isakymus, kontroliuoj a jq vykdym4;
24.2I. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis del lop5elio-darZelio funkcijq atlikimo;
24.22. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
24 .23 . atstovauj a I op Se I iui - d ar Leliui kito s e institucij o s e ;
24.24. nustato direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
24.25. organizuoja lopSelio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
24.26. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
24-27. dalf savo funkcijq teises aktq nustatyta Narka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams;
24.28. atlieka kitas teises aktuose, Nuostatuose ir lop5elio-darZelio direktoriaus pareigybes

apra5yme nustatytas funkcij as.
25. Lop5elio-darlelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si lop5elyje-darlelyje, uZ lop5elio-darlelio veiklos rezultatus ir finansing ,r"ikl4, teises
aktuose nurodytos informacijos apie lop5elio-darZelio veikl4 skelbim4, demokratini lop5elio-l afielio
valdym4, tinkam4 !{kcijq atlikim4, nustatlrtq lop5elio-darZelio tikslo ir uZdaviniqlgyvendinim4,
uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogo etikos kodekso reikalavinn:q laikym4si,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio
personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keha 6ei kofioLs smurto, priiuurto,
apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplinkE, veiksming4 vaiko minimalios prieZi[ros priemoniq
igyvendinim4.

26. LopSelio-darZelio direktorius pavaldus Savivaldybes tarybai ir Savivaldybes merui,
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atskaitingas Savivaldybes trybai.
27- Lop(elyledaislye veikia Vaiko geroves komisija, kuri organintoja ir koordinuoja

Svietimo progftrmr+ pritaik5rma ugdytiniams, turintiems specialiqlq ugdy-mosi ptreikiq, Svietimo
pagalbos teikim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias nr"tdi:*. Vaiko geroves-komisijos
sudarymo ir darbo organizavimo tvarkq nustato Lietuvbs Respublikis SvietimoJmokslo it ,porto
ministras.

28. Lop5elio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine grupe. Metoding
grup9 sudaro septyni nariai: penki mokytojai, vienas Svietimo pagalbos specialistas ir meninio
ugdymo mokytojas. Metodines grupes narius renka Mokytojq i*vau.Metodine grupe planuoja
!9dVmo turini, aptaria ugdytiniq ugdymosi poreikius ir susitaria del ugdomosios ,riikloshetodq,
budq, fo*.U atrenka, integuoja derina ugdymo tdoi; susitaria del ugdfmo plantl rengimo principq
ir tvarkos; aptat''a ugdymo priemones ir jtl naudojim4j susitaria del ug?ytiniq pasiekiniq ir paZangos
vertinimo btrdq; inicijuoja progrirmq, proj:ktq ktirim4 ir lgyvendinimaiatlielu ti.iu-a;a ir-an*itlng
veikl4; konsultuojasi tarpusavyje su Svietimo pagalbos qpicialistais det specialiqjr+ p"oieikiq vaikq
ugdYmo, pedagoginiq problemq sprendimo biidq ir darto metodikos; dalyvauja vertinant vaikq
pasiekimus fu palnng4; dalijasi gerq1,a patirtimi, aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos
derina su lop5elio-darZelio veiklos tikslais; teikia siulymus Mokytojq tarybai del ugdymo turinio
formavimo ir ugdymo organizavimo; bendradarbiauja su kitq lop5eliq-darZeliq metodinemis
grupemis.

29. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas vadovas. Metodines grupes veikl4
koordinuoja direktoriaus pavaduotoj as ugdymui

- 30. Ugdymo turinio formavimo r1 ugdymo proceso organizavimo klausimais lop5elio-
darZelio direktorius gali organizuoti mokytojq ir kitq darbuotojq, tuiiq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

31. Lop5elyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos: Taryba ir Mokytojq taryba.
32. Tatyba yra aukSdiausioji lop5elio-darZelio savivaldos institucija. Ji r"a*o*u ii trijq

mokytojq, trijq lop5elyje-darZelyje nedirbandiq vaikq tevq (globejq, rtipintojq) ir vieno vietos
bendruomends atstovo

33. Tarybos nariu gali btiti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti Svietimo
istaigos strateginiq tikslq ir igyvendinti Svietimo istaigos misija. raryUos nariu negali biiti lop5elio-
dafielio direktorius, valstybes politikai, politinio lasmeninio) pasitik6jimo valstybes tarnautojai.

34. Tevus (globejus, rtipintojus) i Tarybe atviru balsavimu ienka visuotinis tevq (globejq,
r[pintojq) susirinkimas, mokytojus - Mokytojq taryba, vietos bendruomenes atstov4 deleguofa vieios
bendruomene. Nesant vietos bendruomenes, Tarybos darbe dalyvauti kviediamas seniiinaitis, kurio
teritorij oj e yra lop5elis-darZelis.

35. Taryba renkama trejiems metams Nuostatuose nustat5rta tvarka. Tas pats asmuo Tarybos
nariu gali bfti dvi kadencijas iS eiles.

36. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.
37. Tarybos veikla planuojama, posedZiai protokoluojami. Tarybo, por"dzirs ioiriiuo.lu

Tarybos pirmininkas ne rediau kaip du kartus per metus. Prireikus gali buti kviediamas neeilinis
Tarybos posedis.

38. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliai Tarybos naritl.
Nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma.

39. Tarybos posedZiuose kviestiniq narirl teisemis gali dalyvauti lop5elio-darZelio
direktorius ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susijg asmenys.

40. Taryba:
40.1. teikia siulymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimopriemoniq;



\-

6
6

40.2. pftaia lop5elio{arZelio strateginiam, metiniams veiklos planams, nuostatq projektui,
darbo tvarkos taisyklems, kitiems lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems lop5elio-darZelio direltoriaus;

40.3. teikia lopSelio-darZelio direktoriui sitlymus del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
lop5elio-darZelio vidaus strukhros tobulinimo;

40.4. svarsto lop5elio-darZelio le5q naudoj imo klausimus;
40.5. kiekvienais metais vertina lop5elio-darZelio direktoriaus metq veiklos ataskaitq, priima

sprendim4 del lopSelio-darZelio direktoriaus metq veiklos ivertinimo ir ji pateikia Savivaldybes
tarybai ar jos igaliotam asmeniui;

40.6. sprendZia lop5eliui-darZeliui svarbius palankios ugdymui aplinkos kurimo klausimus,
teikia lop5elio-darZelio direktoriui ar Savivaldybes tarybai siulymus del lop5elio-darZelio materialinio
aprupinimo;

40.7. svarsto lopSelio-darlelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia lop5elio-darZelio
direktoriui siiilymus del jq igyvendinimo;

40.8. teikia sitlymus del lopielio-darZelio veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo (si) ir darbo
sQlygq sudarymo, talkina formuojant lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;

40.9. inicijuoja Seimos ir lop5elio-darZelio bendradarbiavim4, nagrineja psichologini
mikroklimat4, demokratiniq santykiq formavim4si, aptaria i5kilusiq konfliktq situacijas, ie5ko btrdq
pozityviai jas sprgsti;

40.10. skiria atstovus i mokytojrl ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;
40.11. pasirenka veiklos isivertinimo sritis, atlikimo metodik4, analizuoja isivertinimo

rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;
40.12. svarsto kitus teises aktuose nustaQrtus ar lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus

klausimus.
41. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
42. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito j4 rinkusiems lop5elio-darZelio

bendruomen6s nariams.
43. Pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutrtikus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko,

lop5elio-darZelio direktorius organinrojarinkimus Nuostatuose nustat5rta tvarka.
44. Molqrtojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
45. Mokytojq tarybq sudaro lop5elio-darZelio direktorius, direkloriaus pavaduotojas

ugdymui, mokytojai, pagalbos specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
46. Mokytoj q tarybai vadovauj a lop5elio-darZelio direktorius.
47. Mokyojq tarybos posedZius Saukia lopielio-darZelio direktorius ne rediau kaip vien4

kan4 per kewirti. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja du treddaliai Mokytojq tarybos naritl.
48. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dalyvaujandiqfq nariq balsq dauguma.
49. Mokytojq taryba:
49.1. aptaia praktinius ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo klausimus, pedagogines

veiklos tobulinimo bDdus;
49.2. svarsto lop5elio-darZelio metq veiklos ir strateginiplanus, kitus dokumentus, teikiamus

lopselio-darZelio direktoriaus, inicijuoja darbo tvarkos taisykliq pakeitimus;
49.3. svarsto pagalbos teikimo vaikams galimybes ir btidus;
49.4. sprendZia bendradarbiavimo su vaiku tevais, kitomis Svietimo

institucij omis klausimus ;

istaigomis ir

49.5. sprendLia vaikq sveikatos, saugios veiklos, ugdymo (si), neformaliojo ugdymo
klausimus, skatina naujoviq paie5k4 ir patirties sklaid4;

49.6. aptxia mokytoiq, kitq specialistq pra5ymus atestuotis, teikia
darZelio vadovams;

sitilymus lop5elio-

49.7. deleguoja atstovus i Taryb4, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos
komisij4, renka metodines grupes narius;
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49.8. svarsto kitus teises akSuose nustatytus ar
klausimus.

N{

lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus

naudoja ir
teises aktq

VI SI(YRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

50. Darbuotojai i darbe lop5elyje-darLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

51. LopSelio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustat5rta tvarka.

52. Lop5elyje-darzelyje dirbantys mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi,
kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatSrta tvarka.

VII SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDoJIMo TvARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

53. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes tun4,
disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, Savivaldybes tarybos sprendimq ir kiiq
nustatyta tvarka.

54. Lop5elio-darZelio le5os:
54.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos lesos ir

Savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
54.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
54.3. fondq, orgarizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais biidais

perduotos ldSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
54.4. kitos teisetu bDdu igytos le5os.
55. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
56. Lop5elio-darZelio buhalterine apskaita organizuojama ir finansine atskaitomybe

tvarkoma teises aktq nustatyta tvarka.
57. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
58. LopSelio-darZelio veiklos prieZiDr4 atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing www.kregzdutedarzelis.lt. Interneto svetain6je
skelbiama informacija apie lop5elyje-darLelyje vykdomas Svietimo programas, priemimo s4lygas,
mokamas paslaugas, mokyojq kvalifikacij4, svarbiausius lop5elio-darZelio pasiekimus ir traditijas,
kita informacija, kuri4, vadovaujantis teises aktais, reikia skelbti viesai.

60. Nuostatq pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybes vykdom4ja institucija.
61. Nuostatus, jq pakeitimus tvirtina Savivaldybes taryba.
62. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios

institucij o s, lop5elio-d arLelio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.
63. Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
64. Lop5elio-darZelio strukt[ros perfvarka vykdoma, lop5elis-darZelis reorganizuojamas,

pertvarkomas ar likviduojamas teises aktrl nustatyta tvarka.re
rc

Lop5elio-darLelio Kristina Voriene


