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BIUDZETINES ISTAIGOS

yILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LAZDYNELIS( NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus lop5elio-darLelio ,,Lazdyndlis" nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus lopselio-darZelio ,,Lazdynehs" (toliau - Lop5elis-darZelis) teisinq form4,

priklausomybg, savininkq, savininko teises ir pareigas igyvendinandiE institucijq, buveing,

Lop$elio-darZelio grupg, pagrindinq paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, veiklos teisini

pagrind4, sritis, ru5is, tikslq, uZdavinius, funkcijas, Lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos

organizavim4 ir valdym4, savivaldq, darbuotojq priemimo i darb4 ir atleidimq i5 jo, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacijE, leSas, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,

rcor ganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktlro s p ertvarko s tvark4'

2. Lop5elis-darZelis yra viesasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudq su Vilniaus miesto

savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitorn4jq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito ist'aigose, atributik4. Savo veikloje Lop5elis-darZelis

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinemis

sutartimis, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos

Respublikos ivietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais, Vilniaus miesto savivaldybes teises

aktais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais'

3. Lop5elio-d arielio oficialusis pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Lazdyndlis",

trumpasis pavadinimas - lopselis-darZelis ,,Lazdynelis". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq

asmenq registre, kodas - 190018173.

4. Lop5elio-darZelio istorija: Vilniaus lop5elis-darZelis isteigtas 1964 m.balandlio 1 d. Panerio

darZininkystes tarybinio rikio sprendimu Nr. 16. DarZeho veiklos pradlia 1964 m. geguZes 3 d'

5. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine lstaiga'

6. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes istaiga'

7. Lop5elio-darZelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

g. Lop5elio -dar1elio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto

savivaldybes taryba. Jos kompetencija:
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8.1. priirna sprendimq del Lopselio-darZelio pertvarkymo, reorganizavtmo ar likvidavimo;

8.2. priima sprendimE del Lopselio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

g.3. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing kornisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;

8.4. priima sprendim4 del Lopselio-darZelio buveinos pakeitimo;

8.5. tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus;

8.6. priima i pareigas ir i5 jq atleidLialopselio-datzelio vadov4;

8.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq lstaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Siuo se Nuostatuo se j o s kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos sprendirnai iforrninami raStu'

10. Lopselio-darZelio veiklos koordinatorius - pagal kompetencij4 istaig4 kuruojantis Vilniaus

miesto savivaldybes administracij o s struktfirinis padaliny s'

11. Lopselio-darZelio buveine - Lazdynq g.36, LT- 04130 Vilnius'

12. {staigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla'

13. Lopselio-d arLelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

lopSelis-darZelis.

14. UgdYrno kalba - lietuviq.

15. UgdYrno forma - dienine'

16. Ugdymo proceso organizavimo bldai: ikimokyklinio ugdymo grupd, priesmokyklinio

ugdymo grupe.

17. Lop5elis-darZelis vykdo neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio, priesmokyklinio

ugdymo programas.

1 8. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai nei$duodarni'

II SKYRIUS

LopSELIo-DARZELIo vEIKLos sRITys IR nUSvs, TIKSLAS ,vLowlNIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANdIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

19. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas'

20. Lop5elio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - ikimokyklin\o amLiaus vaikq

ugdymas, kodas 85' 10. 1 0'

21. Lop5elio-darZelio kitos Svietimo veiklos r[Sys:

21 . 1 . priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85 ' 10.20;

2l.2.lvretimui budingq paslaugq veikla, kodas 85'60'

22.Loplelio-darZeliokitosnesvietimoveiklosrflSys:

22.1 . kitt+rnaitinimo paslaugq teikimas, kodas 5 6'29 ;

ZZ.Z. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68'20'
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23. Lopselio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kulturinius

poreikius, pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendr4sias ir esmines kompetencijas,

bfitinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programQ'

24. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:

24 . | . te\kti vaikams kokybi skE ikimokyklini, prie Smokyklini ugdymq;

24.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, vykdyti visuomends kultfirinio

ugdymo funkcijas;

24.3. u1til<nnti sveikq, saugi4, uZkertandiq keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplinkq;

24.4. taikyti ugdymo metodus, atitinkandius vaiko amZiaus tarpsnio ir individualius ypatumus,

ugdymo srities specifikE;

24.5. ugdymo procesq gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZi[ros, dorovinds ir profesines

kompetencij os nuolatinio augimo nuostatomis;

24.6. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, atitinkant! ikirnokyklinio,

prie5mokyklinio ugdymo tikslus, raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus;

24.7. organizuoti vaikq judejimo ir grldinimo proceduras vandeniu Lop5elio-darZelio viduje

esandiame braidymo baseine bei higienos ir mitybos kulturq uZtikrinandias veiklas'

25. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:

25.1. vykdo ikimokyklini ugdym4 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos ikimokyklinio ugdymo metodinemis rekomendacijomis ir teises aktq nustatyta tvarka

parengta ikimokyklinio ugdymo programa, priesmokyklini ugdymq organizuoja vadovaudamasis

teises aktq nustatyta tvarka patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo bendrqja programa' AtsiZvelgdamas

i Lopielio- dar1elio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir

individuali zuoja ugdYmo turin! ;

25.2. rengia ikimokyklinio ugdymo program4, kuriai pritaria Lop5elio-d aLelio savininko teises

ir pareigas igyvendinanti institucija arba jos igaliotas asmuo;

25.3. vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus

isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes ugdym4;

25.4. rniciiuoja vaikq ugdymo (-si) pasiekimq tyrimus;

25.5. sudaro palankias sqlygas ugdyti vaikq tautini, pilietini sEmoningum4, puoseldti kulturinq

ir socialing brand4, tenkinti saviugdos ir saviraiskos poreikius;

25.6. sudaro sqlygas darbuotojams kelti kvalifikacijE, dalytis getqapatirtimi;

25.7. u1til<rina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikE, saugiq ugdymosi

ir darbo aplinkq, r,ykdo Zaling4iprodiq, smufto ir patydiq prevencijq;
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25.8. kuria ugdyrno turinio reikalavirnams igyvendinti reikiamE materialing bazE

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprfipinimo

standartais;

25 .9 . or ganizuoj a vaikq maitinim4 Lop 5 elyj e- dat Lely i e;

25.10. viesai skelbia informacijq apie Lopselio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoja tevq Svietim4;

25.ll. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka r,ykdo vaiko minimalios prieZilros

priemones, sudaro LopSelio-d arlelro vaiko gerovds komisij q;

25.lz.vaikqtevq(globejq)pageidavimuteikiamokamaspapildomaspaslaugas(studijas,

bflrelius, ekskursijas ir kt.);

25.l3.vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas'

III SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO TEISNS N PAREIGOS

26. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tikst4 ir i5keltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

26.1 . vykdyti neformalioj o Svietimo pro gramas ;

26.2. parrnkti ugdymo (-si) ir veiklos bfidus;

26.3.kurtinaujus ugdymo (-si ) modelius, uztikrinandius kokybisk4 ugdymQ;

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

26.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

26,6. gautiparam4lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

26.T.igyvendintikitasteisesaktuosenumatytasteises'

27. Lop5etis-darZelis, lgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uzdavinius, vykdydamas jam

priskirtas funkcij as, Privalo :

27 .1. uLti7,nnti kokybi5kq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programr+ r'ykdymE;

27.2. stdaryti higienos normas, atitinkandias ugdymo sqlygas;

27 .3. u1tiv.rinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikq, saugiE,

uZkertandiq keliq smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplinkQ;

27.4. natdoti leSas Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams igyvendinti pagal asignavimq

valdytoj o patvirtintas programas;

27.5. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms Lietuvos

Respublikos istatymq numatytoms institucij oms veiklos ataskaitas;

27.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytas pareigas'
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IV SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28'LopSelio.darZelioveiklosorganizavimoteisinispagrindas:

28'1.Lopselio-darZeliostrateginisplanas,patvirtintasLop5elio-darZeliodirektoriaus,pritarus

Lopselio_d arLerio tarybaiir vilniaus miesto savivardybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam

asmeniui;

28.2.Loptelio-darZeliometinisveiklosplanas,patvirtintasLopSelio-datldriodirektoriaus,

pritarus L op Selio - d at Lelto tarybai;

28.3.kitiLop5elio-darke|ioveikl4reglamentuojantysirteisesaktq

suderinti ir patvirtinti teises aktai'

29. Lopieliui-darZeliui vadovauj a direktorius' skiriamas

konkurso budu ir atleidZiamas i5 jq savininko teises ir pareigas

ir pareigas igYvendinandiai

igyvendinandiai institucij ai

nustatyta tvarka Parengti,

penkeriems metams ipareigas vie5o

lgyvendinandios institucijos Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'

30'Pasibaigusdirektoriauspirmajaipenkeriqmetqkadencijai,jisgalibutiskiriamasbe

konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikra kiekvienais metais buvo vertinama

labai gerai arba gerai' Pasibaigus direktoriaus kadencijai, jam sutikus, jo igaliojimai pratgsiami, iki

ivyks viesas konkursas direktoriaus pareigoms eiti ir bus paskirtas direktorius. Direktorius, baiggs

penkeriqmetqkadenclj4,turiteisgdalyvautiLop5elio.darZelioviesamekonkursedirektoriaus

pareigoms eiti.

3l.ViesaskonkursasLop5elio-darZe|iodirektoriauspareigomseitiskelbiamasteisesaktq

nustatyta tvarka likus ne maLiaukaip 6 menesiams iki Lopserio-darzelio direktoriaus kadencijos

pabaigos, isskyrus atvejus, kai direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq kadencijai'

32.Lopselio-darZeliodirektoriumigalibutitiknepriekai5tingosreputacijosasmuo.

33.JeigupasibaiguspenkeriqmetqkadencijaiLop5elio-darZeliodirektorius,kuriovisosmetq

veiklos ataskaitos buvo iverlintos gerai ir labai gerai, atsisako blti paskirtas be konkurso antrajai

penkeriq metq kadencijai arba dalyvauti vie*ame konkurse Lopselio-darLerio direktoriaus pareigoms

eiti arba jo nelaimi, esant galimybei, jam teises aktq nustatyta tvarka siulomos kitos pareigos'

34. siuose Nuostatuose neaptarti klausimai, susiig su Lop.erio-darZerio direktoriaus skyrimu ir

atleidimu, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka'

35.DirektoriusyrapavaldusLop5elio-darLe|iosavininkoteises,

institucijai bei atskaitingas Lopselio-darZelio savininko teises ir pareigas

ir merui.

36. Direktoriaus komPetencija:

36.1. formuoja ugdymo turini vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos ikimokykrinio ugdymo metodinemis rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Svietimo
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ir mokslo ministro patvirtinta priesmokyklinio ugdymo bendrqf 4 programa ir kitais su ugdymo turiniu

susij usiais teises aktais ;

36.2. suderings su vilniaus miesto savivaldybes vykdomqf a instituciia arba jos igaliotu

asmeniu, tvirtina Lopselio-d atkelio struktflr4, LopSelio-d araelio darbuotojq pareigybiq sqraSq'

nevirsydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

36.3. tvirtina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq aprasymus' Lietuvos Respublikos darbo

kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidLia i5 jo Lopselio-darZelio

darbuotojus;

36.4. vadovauja Lopselio-d arLelio strateginio plano ir metinio veiklos plano'

ugdymoprogramosrengimui,rekornendacijqdelsmuftoprevencijos

Lopsetyje-darZelyje priemoniq igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

36.5. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka' sudaro

sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;

36.6. suderings su Lop5elio-d arl-elio taryba,tvirtina Lopselio-darZelio darbo tvarkos taisykles;

36.7. uLtiy,nna vaikams ir darbuotojams sveikq, saugi4, uZkertandiq keliq bet kokioms smurto'

prievarlos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplinkq;

36.8. specialiqfq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams skiria Svietimo pagalbQ teises aktq

nustatyta tvarka;

36.9. vaikq tevq (globejq) pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas (studijas'

blrelius, ekskursijas ir kt.);

3 6. 1 0. or ganizuoiavaikq maitinim4 Lop5elyj e- datlely ie;

36.11.rfipinasi darbuotojq darbo sqlygomis, organizuoja trfikstamq darbuotojq paieskQ;

36.12. organizuoja, koordinuoia, analizuoja ir vertina Lop5elio-datlelio veikl4 pavestoms

funkcij oms vykdyti bei uZdaviniams i gyvendinti ;

36.13. leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad bfitq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Nuostatq;

36.14. sudaro komisijas, darbo grupes;

36.15. Lop5elio-d ar1eliovardu sudaro sutarlis Lop5elio-darLelio funkcijoms vykdyti;

36.16. organizuoja Lopselio-darLelro dokumentq saugojimq ir valdymq teises aktq nustatyta

tvarka;

36.17. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-dathelio turl4' lesas ir jais

disponuoja ,uLtil<rinaoptimalq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq istekliq valdym4

bei naudojimq;

36.18. rfipinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu' sudaro

jiems sqlygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybq

ikimokyklinio

igyvendinimo

ugdymo
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atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka;

36.lg.inicijuoja Lop5elio-d arLelio savivaldos institucijq sudarymq ir skatina jq veikl4;

36.20. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalbq vaikui, pedagogui ir Lopseliui-

darzeliui teikiandiomis istaigomis, aukstosiomis mokyklomis, teritorinemis policijos, socialiniq

paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

36.2l.Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZi[ros istatymo nustatyta tvarka

kreipiasi i vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines

prieZi[ros priemoniq vaikui skyrimo;

3 6.22. atstovauj a Lopseliui-darZeliui kito se institucij o se ;

36.23. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bfrtq teisingi;

36.z4.uZtikrina veiksmingq Lopselio-darLeliovidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4

ir tobulinimq;

36.25.kiekvienais metais teikia Lopselio-darLelio bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viesai

paskelbia meting veiklos ataskait4, parengtq pagal Svietimo ir mokslo ministro nustatytus

reikalavimus;

36.26. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Lop5elio-darZelio

direktoriaus pavaduotoj ams ;

36.27.vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatytas funkcijas'

37. Lop5elio-darZelio direktorius atsako uZ:

37.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq laikym4si Lopselyje-darZelyje,

demokratini Lop5elio -darZelio valdymq, bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos

kodekso reikalavimq laikymqsi, skaidriai priimamus sprendimus, Lop5elio-darZelio bendruomenes

nariq informavimq, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveikq, saugiq'

uZkertandiQ ke1i4 bet kokioms smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiems iprodiams aplinkq;

37.2. Lopielio-d atLelio finansinq veikl4, tinkamq funkcijq vykdym4, nustatytq

Lopselio-d arLelio tikslo ir uZdaviniq igyvendinimq, Lopselio-daraelio veiklos rezultatus, uL, gerqir

veiksmingq vaiko minimalios priezi[ros priemoniq igyvendinimq;

37.3. informacijos skelbim4 apie Lop5elio-darZelio vykdomas Svietimo programas, jq

pasirinkimo galimybes, priemimo sqlygas, mokamas paslaugas, pedagogq kvalifikacijq, svarbiausius

Lopselio-darzelio isorinio vertinimo rezultatus, Lop5elio-darielio bendruomenes tradicijas ir

pasiekimus;

37 .4. vykdo kitas teises aktuose nustatytas pareigas'
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38. Lopselyje- darzelyie pedagogq metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogq

metodines grupes ir metodine taryba'

3g.Metodinesgrupesnariaiyramokytojai,dirbantyspagalikimokyklinioirpriesmokyklinio

ugdymo programas, ir kiti pedagogai. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq isrinktas pirmininkas'

Metodiniq grupiq veiklq koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugdymui'

40. Metodiniq grupiq veikla orientuota i pedagogq kfirybiskum4 ir atsakingum?' si veikta

savanori.ka ir savarankiska, patys pedagogai pasirenka Sios veiklos turini' formas ir bfidus'

41. Metodines gruPds:

41.1. planuoja ugdymo turini: aptatiavaikq ugdymosi poreikius ir susitaria del ilgalaikiq ir

trumpalaikiq ugdomqiq planq rengimo principq ir tvarkos, parenka ugdymo priemones' aptaria jq

naudojimq, ivertina ugdymo procese vaikq sukauptq patirti, pedagoginiq klausimq sprendimo bUdus

ir darbo metodik4;

41.2. dalijasi getqa patirtimi, aptatia kvalifikacijos kelimo poreikius' juos derina su

Lopselio-d arLer\o strateginiais tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia sifllymus

metodinei tarybaidel ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

41.3. teikia metoding pagalbq jauniems specialistams;

4l.4.sprendZiakituspedagogqirLop5elio.darZeliometodinesveiklosklausimus'

42. Metodines tarybos nariai yra metodiniq grupiq pirmininkai, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus isakymu paskirtas pirmininkas'

43.Metodinestarybospasitarimaiorganizuojamipagalporeiki,betnerediaukaip 
kartusper

metus. pasitarimus inicijuoja metodines tarybos pirmininkas. Metodines tarybos veiklq koordinuoja

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui'

44. Metodine taryba:

44.1. nustato pedagogq metodines veiklos prioritetus, pasitarimq viet4 ir laik4;

44.2.inicijuojapedagogikosnaujoviqdiegimqLop5elyje-darLe|yje,metodiniqgrupiq

bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirlies sklaid4, bendradarbiavim4 su pedagogq

asociacijomis, kitomis nevyriausybinemis organizaciiomis, Svietimo pagalbos istaigomis;

44.3. prireikus vertina mokytojq metodinius darbus ir prakting veikl4;

44.4.nustatomokytojqkvalifikacijoskelimoprioritetus;

44,5. teikia metodinems grupems siolymus del veiklos tobulinimo, Lopselio-darZelio

direktoriui - del turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo'

44.6. sprendZia kitus metodines veiklos klausimus'

45. Lopselyje-darZelyje r[pintis vaikui saugia ir mokymuisi palankia aplinka ir atlikti kitas su

vaiko gerove susijusias funkcijas sudaroma vaiko gerovds komisija (toliau - Komisija)'

46'Komisijospirminink4,jopavaduotoj4irsekretoriqskiria,Komisijossudetiirjosdarbo

reglament4 tvirtina Lopselio-d arzelio direktorius teises aktq nustatyta tvarka. Komisijos narius gali
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sirilyti Lop5elio-d arielio taryba. Komisijos sekretorius nera Komisijos narys. Komisija sudaroma i5

ne maZiau kaip 5 nariq. Komisijos veiklos forma - posedZiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos,

reikalingos Komisijos funkcijoms vykdyti. Komisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau

kaip puse jos nariq. Komisijos nutarimai priimami balsavimu paprasta Komisijos nariq balsq

dauguma. Komisijos narys turi vienq balsq. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos

pirmininko balsas.

47. Komisija vykdo Sias funkcijas:

47 .l. remdamasi Lop5elio-d arLehoturimais isivertinimo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

Lop5elio-darLelio ugdymosi aplinkos, jos saugumo, Lop5elio-darLelio bendruomends nariq

tarpusavio santykiq ir kitq su vaiko gerove susijusiq aspektq analizg;

4j .2. kiekvienais metais tvirtina Komisijos veiklos planq, nustatydama prioritetus, tikslus ir jq

igyvendinimo priemones, ir uZ jo igyvendinim4 atsiskaito Lop5elio-datLelio direktoriui;

41.3. rupinasi pozityvaus Lop5elio-darLelio mikroklimato kiirimu ir pozityviq vertybiq

puoselejimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim?, teikia sifilymus

Lop3elio-d arLelio vadovui del saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos uztikrinimo, vaikq socialinio

ir emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq programr+ igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq

aspektq;

47 .4. oryanizuojalopjelio-d afielio bendruomenes Svietimq vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,

vaikq savirai5kos pletojimo ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo

renginius vaikq socialiniq ir emociniq kompetencrjq ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose

srityse LopSelyj e- darLelyie dirbantiems pedagogams;

47.5. gavusi tevq (globejq) sutikim4, atlieka pirmini vaikq specialiqiq ugdymosi poreikiq,

kylandiq ugdymo (-si) procese, ivertinim4, prireikus kreipiasi i pedagoginq psichologing ar Svietimo

pagalbos tarnybq del vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq ivertinimo, specialiojo ugdymo ir (ar)

Svietimo pagalbos jiems skyrimo Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

47 .6. organizuojair koordinuoja ugdymo (-si), Svietimo ar kitos pagalbos vaikui teikim4, tariasi

su tevais (globejais), pedagogais del jos turinio, teikimo formos ir bUdq;

47 .7. vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA

48. Lop5elyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos: Lop5elio-darZelio taryba, pedagogq

taryba, tevq (globejq) komitetai.
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49. Lop5elio-darZelio taryba yra auk5diausia Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, sudaryta

iS pedagogq, tevq (globejq) ir vietos bendruomends atstovq svarbiausiems Lop5elio-darZelio veiklos

sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprqsti'

50. Lopselio-darZelio tarybos nariu gali bfiti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti

Lop5elio-d arLeliostrateginiq tikslq ir igyvendinti Lop5elio-darZelio misijq. Lop5elio-datLelio tarybos

nariu negali b[ti Lop5elio-daraelio vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo

valstybes tarnautoj ai.

51. Lop5elio-darZelio tarybq sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 natiai atstovauja

t6vams (globejams), 4 nariai - pedagogams ir I narys - vietos bendruomenei. Lop5elio-darZelio

tarybo s sudeti tvirlina Lop 5 elio -d arZelio direktorius.

52. Likus ne ma1iaukaip dviem menesiams iki Lop5elio-darZelio tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami nauji Lop5elio-darZelio tarybos rinkimai. Pasibaigus Lop5elio-darlelio tarybos kadencijai,

Lop5elio-darLelio taryba baigia savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus naujai i3rinktai Lopselio-

darZelio tarybai.

53. Asmenys i Lop5elio-darZelio tarybq renkami vienai kadencijai. Pasibaigus Lop5elio-

darZelio tarybos nario trejq metq kadencijai, jo igaliojimai nutrlksta.

54. Tevai (globejai) ! Lop5elio-darZelio taryb1 renkami tevq (globejq) atstovq susirinkime

atviru balsavimu. Pedagogus i LopSelio-darZelio tarybq atviru balsavimu renka pedagogq taryba.

Bendruomends narys i Lopselio-darZelio tarybq renkamas bendruomenes nariq susirinkime atviru

balsavimu.

55. Lop5elio-d arLelo tarybai vadovauja pirmininkas. Pirmininkq renka ir at5aukia

Lop5elio-d arLelio tarybos nariai. Lop5elio-darLelio tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posedZio

metu.

56. Lop5elio-darZelio tarybos dokumentus teises aktq nustatyta tvarka tvarko Lop5elio-datlelio

tarybos sekretorius, i5renkamas i5 Lop5elio-darZelio tarybos nariq balsq dauguma pirmojo posedZio

metu.

57. Lop5elio-darZelio tarybos posedi Saukia pirmininkas. PosedZio Saukimo iniciatyvos teisq

turi LopSelio-darZelio tarybos pirmininkas, Lop5elio-darZelio taryba nutarimu; Lop5elio-datLelto

direktorius, LopSelio-darZelio direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

58. Lop5elio-darZelio tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nati4. Nutarimai

priimami paprasta posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po vien4 balsq.

Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Lop5elio-darLelio tarybos pirmininko balsas.

59. { LopSelio-darZelio tarybos posedZius be balso teises gali bilti kviediami kit+

Lop5elio-dafielio savivaldos institucijq atstovai, Lop5elio-darlelio direktorius, pedagogai, vaikq

tevai (globejai) ir kiti asmenYs'
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60. Eiliniai Lopselio-darZelio tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus'

prireikus gali btrti susauktas neeilinis Lopselio-darLelio tarybos posedis'

61. Lop5elio-darZelio taryba veiklq organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus' Lopselio-

darZelio taryb o s nuo statai keidiami Lop Selio - d arZelio tarybo s nutarimu'

62. Lop5etio-darZelio tarybos nuostatq keitimo iniciatyvos teisE turi Lop5elio-darLelio tarybos

narys (-iai), Lopselio-darLelio direktorius, lopselio-darLel\o direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir

savininkas.

63. Nutrukus Lop5elio-darZelio tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo vietq deleguojamas

naujas narys, atstovaujantis tevams (globejams), pedagogams arba vietos bendruomenei'

prikrausomai nuo to, kuriai grupei atstovavo buvgs Lopserio-daraelio tarybos narys, iki veikiandios

LopSelio-d arLeliotarybos kadencijos pabaigos Siq Nuostatq 54 punkte nustatyta tvarka'

64. pavienius Lop5elio-darZelio tarybos narius gali atSaukti pirma laiko juos pasifiIg tevai

(globej ai), pedagogai ir bendruomenes nariai'

65. I at5auktq nariq vietq sifllomi nauji nariai iki veikiandios Lop5elio-darLelio tarybos

kadencijos pabaigos siq Nuostatq 54 punkte nustatyta tvarka.

66. LoP5elio-darZelio tarYba:

66.1. teikia sifilymus del Lopselio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

66.2. pasirenka Lopselio-darZelio veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes isivertinimo

atlikimo metodik4, analizuojaisivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

66.3. prita,a LopSelio-darZelio strateginiam planui, Lop5elio-d atLelio metiniam veiklos planui,

Lopselio-d arLelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems Lopselio-darzelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lop$elio-darZelio direktoriaus;

66.4. teikralopselio-d arLelio direktoriui siulymus del Lopselio-darZelio nuostatq pakeitimo ar

papildymo, Lopselio-darZelio vidaus struktlros tobulinimo ;

66. 5. svarsto Lopselio-darZelio 1e5q naudoj imo klausimus;

66.6. kiekvienais metais svarsto ir vertina Lop5elio-d arleho vadovo metinq veiklos ataskait4 ir

teikia savo sprendimE del ataskaitos Lopselio-darZelio teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;

66.7. kreiprasi i savininko teises ir pareigas igyvendinandiq institucrjq i, pra5o ivertinti

Lopselio-darZelio direktoriaus darb4, jeigu jo metq veiklos ataskait4 ivertina nepatenkinamai;

66.8. turi teisg gauti visE informacij4 apie Lopselio-darZelio veiklE;

66.9. svarsto metodinds tarybos, kitq savivaldos institucijq ar Lopselio-datzelio bendruomenes

nariq iniciatyvas ir teikia Lop Setio -d arLelio direkto riui siulymus ;

66.10. svarsto Lopselio-d arzeliometines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus Lopselio-daraelio

direktoriui, savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ar jos igaliotam asmeniui del
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Lop5elio-d arLeho veiklos tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo sElygq sudarymo' talkina

formuojant Lopselio-d arielio materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

66.11. svarsto kitus Lopselio-darZelio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija susijusius

klausimus.

67. Lop5elio-darZelio tarybauZ savo veiklq vien4 kartq per metus atsiskaito Lop5elio-datLelio

bendruomenei.

6 8. Lop5etio-darZelio taryba at5aukiama:

68. 1 . reikalauj ant dviem treddaliams Lopselio-d arLelio tarybos nariq;

68.2. likviduoj ant Lop5eli-darZeli'

69. pedagogq taryba - nuolat veikianti LopSelio-darlelio savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. Jq sudaro Lopselio-darl.elio direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopselyje-datLelyie dirbantys pedagogai, sveikatos

prieZifiros specialistai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvauj antys asmenys.

70. pedagogq tarybai vadovauja Lop5elio-darlelio direktorius, jo nesant - Lop5elio-darZelio

pavaduotojas ugdYmui'

jL pedagogq tarybos posedZius Saukia Lop5elio-darLel\o direktorius. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami paprasta posedyje

dalyvavusiq nariq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po vienq bals4. Jeigu balsai pasiskirsto po

lygiai, lemia direktoriaus balsas.

Ty.pedagogq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir dokumentq valdymo taisykles

tvarko pedagogq tarybos sekretorius, i5renkamas atviru balsavimu balsq dauguma'

73. Pedagogq taryba:

73.1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo otganizavimo klausimus;

73.2. analizuoja Lop5elio-darZelio ugdymo procesE ir numato Sio proceso tobulinimo budus;

73.3. analintoja Lopselio-darZelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinimq;

73.4. skatina naujoviq paiesk4 ir gerosios patirties sklaidq;

73.5. kartu su Lop5elio-darZelio logopedu, asmens sveikatos prieZifiros-specialistu ir kitais

specialistais sprendZia vaikq sveikatos, saugios veiklos, kalbos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos

klausimus;

73.6. numato bendradarbiavimo su vaikq tevais (globejais) ir visuomene kryptis;

73.7. atvffubalsavimu renka atstovus i Lopselio-darZelio tarybq;

73.g. teikia LopSelio-darLelio direktoriui, atestacijos komisijai siulymus del pedagogq

kvalifikacijos kelimo;

73.9. pritaria Lopselio -darLelio vidaus tvarkos taisyklems,

-
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74.Lop5elyje-dartelyjeveikiavaikqgrupiqtevq(globejq)komitetai.Jierenkamigrupestevq

(globejq) susirinkime atviru balsavimu kiekvienq mokslo metq pradZioje' Komitetus sudaro 3 nariai'

jiernsvadovaujagrupiqtevq(globejq)bendrusutarimuiSrinktipirmininkai.

75.Tevq(globejq)komitetqveiklosorganizavimoforma-pasitarimai,kurierengiamipagal

poreiki, sprendimai priimami bendru susitarimu. pasitarirnus rengia tevq (globejq) komiteto

pirmininkas, pasitarimq rengimo iniciatyvos teisg turi tevq (globejq) komiteto pirmininkas, Lop.elio-

darZelio direktorius ir grupes pedagogai'

76' Tevq (globejq) komitetai:

76.1. padeda sprEsti grupes veiklos ir vaikq ugdymo klausimus;

76.2. aptaria su grupes pedagogu vaikq saugumo' maitinimo' informacijos apie vaikus gavimo

klausimus;

T6.3.padedaorganizuotigrupesrenginius'i3vykas'kurtiedukacinqaplink4;

7 6 .4 . te\kiasifilymus L op 5e1io - d atLelio taryb ai ir direktoriui'

76.5. sprendZia kitus su jq veikla susijusius klausimus'

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA' JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

77 .Darbrotojai i darb4Lop.elyje-darzelyje priimami ir atleid Liamiis jo vadovaujantis Lietuvos

Respubrikos darbo kodeksu, Lietuvos Respubrikos Bvietimo istatymu, Lietuvos Respublikos

vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius'

78.Lopselio-darZeliodarbuotojqdarbouZmokestisskaidiuojamasirmokamasvadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

darbuotojq darbo apmokejimo istatymu, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Lietuvos

RespublikosSvietimo,moksloirsportoministerijosteisesaktaisirkitaisteisesaktais.

79'Lopselio-darZeliodirektorius,pavaduotojai,pedagogaiirkitidarbuotojaikvalifikacij4

tobulina Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimq' Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka'

80. Lopselio-d arbe|io pedagogai atestuojami Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos

Respubrikos vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respubrikos svietimo ir mokslo ministro nustatyta

tvarka.

VII SKYRIUS

LoPSELIo-DARZELIo ruRTAs, LESos' JV NAUDoJIMo TVARKA'
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F,INANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS pnrnZrUnA

81. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turtq, ji

naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos lstatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

82. Lop5elio-darZelio le3as sudaro :

82.1. valstybes biudZeto specialiqlq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos lesos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtintas sEmatas;

82.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

82.3. fondq, organizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bfldais

perduotos 165os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

82.4. kitos teisetu bfidu igytos leSos.

83. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka'

g4. Lop5elis-darZelis buhaltering apskaitq organizuoja ir finansiniq ataskaitq rinkinius tvarko

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka. Lop5elio-darLelio finansine veikla kontroliuojama

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

85. Lop5elio-darZelio finansines operacijas atlieka biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigq

buhalterine apskaita".

86. Lop5elio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Lietuvos Respublikos valstybes

kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darZelio valstybini auditq atlieka Lietuvos

Respublikos valstybes kontrole. Lop5elio-darLelio veiklos ir i5ores finansini auditq atlieka Vilniaus

miesto savivaldybes kontrolierius (Savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lop5elio-darLelio

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

istatymu ir kitais vidaus auditq reglamentuojandiais teises aktais. Lop5elio-darLelio veiklos p-ieli[rq

atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

87. Informacija visuomenei apie Lop5elio-darZelio veiklq teikiama Lop5elio-darlelio interneto

svetaineje, prireikus teises aktq nustatyta tvarka istaigos savininko interneto svetaineje.

88. pranesimai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais Nuostatais reikia

paskelbti vie5ai, skelbiami valstybes imones Registrq centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

asmenq vieBi prane5imai".

89. Lop5elio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina Lop5elio-d atielio savininko

teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
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90. LopSelio-darZelio nuostatq pakeitimai ar papildyrnai derinami su Lop5elio-darZelio taryba.

91. Lop5elio-darZelio nuostatai gali bflti keidiami ir papildomi Lop5elio-darZelio savininko

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, Lop5elio-darLelio direktoriaus ar Lop5elio-darZelio

tarybos iniciatyva.

92. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas, Lop5elio-datLeho

struktflros pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
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