
REGISTRE

pANEvEZro LopSELro-DARZEr,ro,auSRA( NUosrATAr

I SI(YRIUS
BEI\IDROSIOS hTUOSTATOS

l. PaneveZio lop3elio-darZelio ,,Au5ra" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja

PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Au5ra" (toliau - lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq, buveing, grupg, pagrinding paskirti,

mokymo kalbq ir form4, mokymo (si) proceso organizavimo btidus, veiklos teisini pagrind4, veiklos

sriti, rd5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, lop5elio-darZelio teises ir

pareigas, veiklos organizavim4 ir valdymq, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacij q, frxl4, le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,

lop5elio-darZelio veiklos prielittrq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Lop5elio-darLelio oficialusis pavadinimas - PaneveZio lop5elis-darZelis ,,Au5rao',

trumpasis pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Au5ra". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq

registre, kodas 19037 5595.

3. Lop5elis-darZelis isteiglas 1972 m. vasario 2 d. Veiklos pradZia - 1972 m. balandi.io 27

d.

4. Lopielio-darilelio teisine forma - biudZetine istaiga.

5. LopSelio -dafielio priklausomybe - savivaldybes istai ga.

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. 1 . tvirtina loplelio-darZelio Nuostatus;

7.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidlialop5elio-darZelio direktoriq;

7.3. priima sprendimus del:

7 .3.1. lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;

7 .3 .2. lop5elio-darZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo ;

7.3.3. likvidatoriaus skyrimo ir atleidimo arba likvidavimo komisijos 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. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus.

8. Lop5elio-darZelio buveines adresas: Statybininkq g.9,LT-37360 PaneveZys.
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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

b[du;

13.2. pavienio mokymosi forma, igyvendinama individualiu mokymo procoso organizavimo

btrftL

l.l. Lopselisdarielis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitoryrEia ir kitq

im Lieurtos Respublikoje iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindhia Lietuvos

nespbl*os Koilsitusija, Lietuvos Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

maimais. Lienrvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Savivaldybes

kyboc ryrendimais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SI(YRIUS
rorSrr,ro-DARZELIo vEIKLos sRrrrs rR RUSys, TIKsLAS, uZDAvINIAT,

FTINKCIJOS

15. Inp5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

I 6. Lop5elio-darZelio veiklos rti5ys:

16.1. pagrindine Svietimo veiklos riiSis - ikimokykliruo amLialus vaikq ugdymas, kodas

85.10.10;

16.2. kitos Svietimo veiklos ruSys:

16.2.1. prie5mokyklinio amiiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;

16.2.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.5 I ;

16.2.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;

16.2.4. kitas niekur kitur nepriskirtas Svietimas, kodas 85.59;

16.2.5.Svietimui b[dingq paslaugq veikla, kodas 85.60;

16.3. kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:

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 prieZiiiros veikl4 kodas 88.91;

16.3.4. kita Zmoniq sveikatos prieZifrros veikla, kodas 86.90.

17. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultliros, taip pat
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ir etnines, socialinius, pafintinius poreikius, padeti pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio

ugdymo program+

I 8. Lop5elio-darZelio veiklos uidaviniai:

18.1. teikti kokybi5kq atitinkand vaiko poreikius ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4;

18.2. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdyno (si) aplink4;

18.3. Zadinti vaikq hlrybi5kumq atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko polinkius ir gebejimus;

18.4. teikti vaikams reikiam4 pagalb4.

19. Vykdydamas jam pavestus uZdavinius, lop5elis-darZelis atlieka Sias funkcijas:

19.1. rengia ir vykdo ikimokyklinio, prieSmokyklinio ir kitas vaikq amhh4, asmenines jq

ypatybes atitinkandias ugdymo programas ;

19.2. sudaro ugdymo ir kitas sutartis, vykdo jose numaQrtus isipareigojimul uZtikrina

kokybi5k4 Svietim4;

19.3. konkretina ir individualintoja ugdymo (si) twini, vadovaudamasis Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamu ikimokyklinio ugdymo programq kriterijq

apra5u, bendrosiomis ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programomis, atsiZvelgdamas i

vietos ir lop5elio-darZelio bendruomeniq reikmes, vaikq, jq tevq (globejq, mpintojq) poreikius ir

interesus;

19.4. organintoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programq igyvendinim4 pagal

Savivaldybes tarybos ar jos igalioto asmens patvirtintus ugdymo organizavimo modelius;

19.5. sudaro palankias s4lygas atsiskleisti vaiko kUrybiniam akfryumui, ugdo iniciatyvum4,

savaranki5kum6 mokejim4 apginti savo nuomong, tolerancij4 kitokiai nuomonei;

19.6. teikia informacing, psichologing, socialing ir pedagoging, specialiqj4 pedagoging,

specialiqj4 pagalbq, vykdo vaikq sveikatos pieLinrq;

19.7. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria ir teikia specialqji ugdymq

teises aktq nustatyt a tv arka;

19.8. teikia papildomas mokamas paslaugas teises aktq nustat5rtatvarka;

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 nornas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveikq ir saugi4

ugdymo (si) ir darbo aplink4;

19.12. kuria turtina, atnaujina ir (ar) pertvarko ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti

reikiam4 materialing bazE ir edukacines aplinkas;

19.13. organizuoja ir vykdo vaikq maitinim4;

19.14. viesai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustat5rta tvarka;
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19.15. aflieka kitas Lietgvos Respublikos is6t),muose ir kituose teises aktuose nustat5rtas

frrnkcijas.

III SI(YRIUS
LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. LopSelis-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.kurti 
naujus ugdymo (si) modelius, uZtikrinandius kokybi5kE ugdym4 (si);

20.3. bendradarbiauti su,savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

20.4. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka vykdyti

Salies ir tarptautinius Svietimo projekfus; t
20.5. Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti

jq veikloje;

20.6. gautiparamg Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nusta$rta tvarka;

2A.7 . natdotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

21. Lopielio-darZelio pareigos - uZtikrinti jarn pavestq tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq,

priskirttl tunkcijq kokybiSk4 atlikim4.

IV SI(YRIUS
LopSELIo-DARZELIO vEIKLOS ORGAI\IZAYIMAS IR vALDYMAS

22. Lopielio - darZelio veikla organizuoj am a p agal:

22.1. direktoriaus patvirtint4 lop5elio-darZelio strateginf plan4, kuriam yra pritarusios

lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) ir Savivaldybes vykdomoji institucija at jos igaliotas

u asmuo:

22.2. direl<toriaus patvirtint4 metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi Taryba;

22.3. direktoriaus patvirtint4 ikimokyklinio ugdymo program4, kuriai yra pritarusios Taryba

ir Savivaldybes taryba ar jos igaliotas asmuo;

22.4. direktoriaus patvirtint4 priesmokyklinio ugdymo plan4, kuris yra suderintas su Taryba

ir Savivaldybes vykdomqja institucija ar jos igaliotu asmeniu.

23. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, penkeriems metams skiriamas i pareigas

atviro konkurso budu ir atleidLiamas i5 jq teises aktq nustatyta tvarka. Lop5elio-datLelio direktoriumi

gali btrti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo-

24. Direktorius:

24.1. vadovauja lopielio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos plantl, Svietimo

programq, rekomendacijq del smurto prevencijos priemoniq lopielyje-darilelyje igyvendinimo



rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

24.2. orgamzuoja ir koordinuoja lopSelio'darZelio veiklq pavestoms funkcijoms atlikti,

l,

uZdaviniams igyvendinti ;

24.3. analiruoja lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq buktE;

24.4. t.virtina lop5elio-darZelio vidaus strukhlrq, lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq

sqraS4, neviriydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

,.' 24.5. rurstag,atvarka skiria tr atleidZia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;

24.6. fipinasi molqrtojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja tnrkstamq

darbuotojq paie5k4;

t' 24J. skatinalop5elio-darZelio darbuotojus, skiria jiems drausmines nuobaudas; ,
24.8. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, lop5elio-darZelio darbo tvarkos

taisyklemis, nustato molqrtojq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq, aptarnaujandio personalo

teises, pareigas ir atsakomybg;
' 24.9. suderings su Taryba, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles, kitus lop5elio-

darZelio veikl4 reglamentuoj andius dokumentus;

24.10. rfipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems sqlygas tobulinti kvalifikacij4, mokyojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustaQrta tvarka;

., 24.11. priima vaikus i lop5eli-darZeli Savivaldybes tarybos nustaQrta tvarka, komplektuoja

ir formuoja vaikq grupes, sudaro ugdymo sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

24.12. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, rfipintojais), pagalb4 mokiniui, mokytojui

ir mokyklai teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq

apsaugos srityje;

24.14. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su lop5elio-darZelio leSq (iskaitant le5as,

skirtas Svietimo istaigos darbuotojq darbo uZrnokesdiui), turto naudojimu ir disponavimu juo;

24.15. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatym4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos btitq 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 sukiirim4, jos

veikim4 irtobulinim4;
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24.18. kartu su Taryba sprendiia lopdeliuidarieliui svarbius palankios ugdymui aplinkos

k[rimo klausimus;

24.19. sudaro teises alaq nustat5rtas komisijas, darbo, projektines grupes;

24.20. leidZia f sakymus, kontoliuoj a jq vykdym4;

24.2l.lop5elio-darZelio vardu sudaro sutartis del lop5elio-darZelio funkcijq atlikimo;

24.22. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;

24.23. atstovauja lop5eliui-darZeliui kitose institucijose;

24.24. nustato direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
' 

24.25. organizuoja lop-lelio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aklq nustatyta

tvarka;

\' 24.26. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

24.27. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus

pavaduotojams;

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

apra5yme nustatytas funkcij as.

25. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq

laikym4si lopSelyje-darLelyje, uZ lopSelio-darZelio veiklos rezultatus ir finansing veikl4, teises

aktuose nurodytos informacijos apie lop5elio-darZelio veikl4 skelbim4, demokratini lop5elio-darhelio

valdym4, tinkamE funkcijq atlikim4, nustat5rhl lop5elio-darZelio tikslo ir uZdaviniq igyvendinim%

uZtikrina bendradarbiavimu grlstus santykius, Pedagogo etikos kodekso reikalavimq laikym4si,

skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio

personalo profesini tobulejimq sveik4, saugi4, ulkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievartos

aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplinkq, veiksming4 vaiko minimalios prieZiuros priemoniq

fgyvendinim4.

26. LopSelio-darZelio direktorius pavaldus Savivaldybes tarybai ir Savivaldybds merui,

atskaitingas Savivaldybes tarybai.

27. Lop5elyje-darlelyje veikia Vaiko gerovds komisija, kuri organiztoja ir koordinuoja

Svietimo progamq pritaikym4 ugdytiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, Svietimo

pagalbos teikim4 ir atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Vaiko gerovds komisijos

sudarymo ir darbo orgauizavimo tvark4 nustato Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

ministras.

28. Lopielyje-darZelyje veikia metodine grupe, kuri organiruoja ir koordinuoja metoding

pedagogg veikl4, siekdama nuolatinio mokytojq profesines kompetencijos augimo ir Svietimo

proceso veiksmingumo uZtikrinimo.



F

!

29. MetOdinq glupe sudarrr, :et P.t'g:;-- r---l -:1.: 
*:':iLi! ' *i- *r l l ljr"r'l'llru ;rufll- fiitllu*

grupes kadencija y,ra dveji metai. \letcdinel ;r;!€, '. a"1r -, i- : J*;E: :;; - -:':'-:,-lu;l;u :-11rll:lmlmir"e:

30'Metodinegrupetelkiapedast-r-uu-iL''en'1r":i'i-\-=-:-:''---'-'--=----:i'I=:

analiztoja istaigos ugdymo proces+ aptaria raiku ugdomaja ie:-l=- -:-::--r-.: -":--L:t :,'rFrrrL

programq-projekq rengim4, jq iglr,endinim4 ir dallwauja kurianr planuojan-; kr=i::-':-: -s:- a-{

veiklos planus ir programas-projektus, teikia metodinE ir dal-vking-praktinq pagalba FedagLr::-""

keidiasi gerqadarbo patirtimi, numato esmines veiklos kryptis mokslo metams. s\:arsto mo\ro.lu

rekomendacijas, teikia pasifil;,rnus istaigos vadovui, Tarybai, palaiko rySius ir pletoja

bendradarbiavim4 metodiniais klausimais su kitomis istaigomis ir institucijomis, inicijuoja renginiq,

konkursg, varLybq, projektq organizavim4 ir juos igyvendina, organizuoja mokyojams metodinius

pasitarimus ir praktinius uZsiemimus-seminarus.

31. Kiekvienq mokslo metq pabaigoje metodine grupe ataskait4 apie savo metq vei.klQ teikia

Mokytojq tarybai.

32. rJgdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais lop5elio-

dari.eliodirektorius gali organizuoti mokytojq ir kiq darbuotojq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu

klausimu, pasitarimus.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

33. Lop5elyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos: Taryba ir Mokytojq taryba.

34. Tarybayra auk5diausioji lopSelio-darZelio savivaldos institucija. Ji sudaroma i5 dviejq

mokytojq, dviejq lopselyje-darhelyje nedirbandiq vaikq tevq (globejq, rupintojr+) ir vieno vietos

bendruomends atstovo. Tarybos nariu gali bfiti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti

Bvietimo istaigos strateginiq tikslq ir fgyvendinti Svietimo istaigos misij4. Tarybos nariu negali buti

lopSelio-darZelio direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes

tarnautojai.

35. Terus (globejus, rupintojus) i Taryb4 atviru balsavimu renka visuotinis tevq (globejq,

r1pintojq) susirinkimas, mokyojus - Mokytoj qtaryba,vietos bendruomends atstov4 deleguoja vietos

bendruomene. Nesant vietos bendruomenes, Tarybos darbe dalyvauti kviediamas seniunaitis, kurio

teritorij oje yra lop5elis-darZelis.

36. Taryba renkama trejiems metams Nuostatuose nusta[ta tvarka. Tas pats asmuo Tarybos

nariu gali blti dvi kadencijas i5 eiles.

3T.Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.

38. Tarybos veikla planuojama, posedZiai protokoluojami. Tarybos posedZius inicijuoja

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

39. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maiiau kaip du treddaliai Tarybos nariq.

Nutarimai priimami dalyvaujandiq nariq balsq dauguma

40. Tarybos posedZiuose kviestiniq nariq teisemis gali dalyvauti lop5elio-darZelio

direktorius ir (ar) kiti su svarstomu klausimu susljg asmenys.

4l.Taryba:

41.1. teikia sitlymus del lopSelio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

41.2. pritaria lop5elio-dprZelio strateginiam, metiniams veiklos planams, nuostatq projektui,

darbo tvarkos taisyklems, kitiems lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams,

teikiamiems lop5elio-darLelio direktoriaus; ;
41.3. teikia lopSelio-darZelio direktoriui siulymus del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,

O lopSelio-darZelio vidaus strukttiros tobulinimo;

4 1 .4. svarsto lop5elio- darZelio le5q naudoj imo klausimus;

41.5. kiekvienais metais vertina lop5elio-darZelio direkloriaus metq veiklos ataskaitq, priima

sp,rendim4 del lop5elio-darZelio direktoriaus metq veiklos ivertinimo ir ji pateikia Savivaldybes

tarybai arjos igaliotam asmeniui;

41.6. sprendZia lop5eliui-darZeliui svarbius palankios ugdymui aplinkos k-urimo klausimus,

teikia lop5elio-darZelio direktoriui ar Savivaldybes tarybai sitilymus del lop5elio -darLelio materialinio

aPrEPinimo;

41.7. svarsto lop5elio-darZelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia lop5elio-darZelio

direktoriui siflymus del jq igyvendinimo;

41.8. teikia sitilymus del lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo, saugiq ugdymo (si) ir darbo

\, s+lygq sudarymo, talkina formuojant lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

i3teklius;

41.9. inicijuoja Seimos ir lop5elio-darZelio bendradarbiavim4, nagrineja psichologini

mikroklimat4 demokratiniq santykiq formavim4si, aptaria i5kilusiq konfliktq situacijas, ie5ko bldq

pozityviai j as sprgsti;

41.10. skiria atstovus i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;

41.11. pasirenka veiklos lsivertinimo sritis, atlikimo metodikq, analizuoja isivertinimo

rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

41.12. svarsto kitus teises aktuose nustatytus ar lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus

< klausimus.

42. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.

43. Taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito jq rinkusiems lop5elio-darZelio
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bendruomenes nariams-

44. pasibaigus Tarybos kadencijai ar nutrEkus Tarybos nario [galiojimams pirma laiko,

lopselio-darZelio direktorius organizuoja rinkimus Nuostatuose nustat}rta tvarka'

45. Molqrtojq taryba - ruolat veikianti lopselio-darZelio savivaldos institucija mokytojq

profesiniams ir bendriesiems ugdyno klausima:ns sprgsti.

46. Molqrtojq tarybq sudaro lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui, mo$rtojai, pagalbos specialistai fu kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys'

47. Molqrtoj q tarybai vadovauj a lopselio-darZelio direktorius.

4g. Molqrtojq tarybos posedZius Saukia lopielio-darZelio direklorius ne rediau kaip vien4

kart4 per ketvirt[. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja du treddaliai Mokytojq tarybos nariq'

49. Mokytojq tarybos nutarimai priimami dabvaujandrqiq nadq balsq dauguma'

50. Molqrtojq tarYba: 
!

50.1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo klausimus, pedagogines

veiklos tobulinimo btrdus;

50.2. svarsto lop5elio-darZelio metq veiklos ir strategini planus bei kitus dokumentus,

teikiamus lop5elio-darZelio direktoriaus, inicijuoja darbo tvarkos taisykliq pakeitimus;

50.3. svarsto pagalbos teikimo vaikams galimybes ir bldus;

50.4. sprendZia bendradarbiavimo su vaikq tevais (globejais, r[pintojais), kitomis Svietimo

lstaigomis ir institucijomis klausimus;

50.5. sprendZia vaikq sveikatos, saugios veiklos, ugdymo (si), neformaliojo ugdymo

klausimus, skatina naujoviq paie5k4 ir patirties sklaidE;

50.6. aptaria mokytojq, kitq specialisq pra5ymus atestuotis, teikia sifllymus loplelio-

darZelio vadovams;

50.7. deleguoja atstovus i Taryb4, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisij4;

50.g. svarsto kitus teises aktuose nustatytus ar lopselio-darZelio direktoriaus teikiamus

klausimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJUPRIEMIMASIDARBA,JUDARBOAPMOKEJIMOTVARKAIR
ATESTACIJA

51. Darbuotojai i darb4 lopielyje-dafielyie priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos

Respublikos darbo kodekso k kitq teises aktq nustat5rta tvarka.

52. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kittl

teises aktq nustat5rta tvarka.

53. Lop5elyje-darZelyje dirbantys mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi,

l

I
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kvalifikacij4 tobulina Lieurvos Respublftos Snietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

\rII SKYRIUS
LopSELIo-DARZELTo rrrRTAs, LnSos, JU NArrDoJrMo rvARKA, F'INANSINES

YEIKLOS KONTROLE IR YEIKLOS PRIEZIURA

54. Loplelis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Savivaldybes turt4, naudoja ir

disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, Savivaldybes tarybos sprendimq ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka.

' 55. Lop5elio-darZelio leSos:

55.1. valstybes biudZeto specialiqf q tiksliniq dotacijq Savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir

Savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

55.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas; ;

55.3. fondq, orgarizacrjq, kitq juridiniq ir fizint4asmeil+ dovanotos ar kitaip teisetais bfidais

perduotos 1e5os, tikslines paskirties 1e5os pagal pavedimus;

55.4. kitos teisetu bfldu igytos 1e5os.

56. Le5os naudojamos teises aktq nustaQrtafrarka.

57. Lop5elio-darZelio buhalterine apskaita organizuojama ir finansine atskaitomybe

tvarkoma teises aktq nustat5rta tvarka.

58. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktr; nustagrta tvarka.

59. Lop5elio-darZelio veiklos prieZiir1atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Lopielis-darZelis turi interneto svetaing www.darzelisausra.lt. Intemeto svetaineje

skelbiama informacija apie lop5elyje-darlelyje vykdomas Svietimo programas, priemimo s4lygas,

mokamas paslaugas, mokytojrl kvalifikacij4, svarbiausius loplelio-darZelio pasiekimus ir tradicijas,

kita informacija, kuri4, vadovaujantis teises aktais, reikia skelbti vie5ai.

61. Nuostatq pakeitimai, papildymai derinami su Savivaldybes vykdom4ia institucija.

62. Nuostatus, jq pakeitimus tvirtina Savivaldybes taryba.

63. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybes tarybos, Savivaldybes vykdomosios

institucij os, lopSelio-duZelio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

64. Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustat5rta tvarka.

65. rukttiros pertvarka vykdoma, lop5elis-darZelis reorganizuoj amas,

pertvarkomas ar aktq nustatyta tvarka.

\,

LopSelio-darZel

fl

/$[L- vilmaSamulioniene
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