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BIUDZETINES ISTAIGOS

VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,GABIJELE" NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus lop5elio-darLelio,,Gabijdl6" nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Gabijdld" (toliau - Lop5elis-darZelis) teisinE form4,

priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing,

LopSelio-darLelio grupg, pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo forntas, veiklos teisinj

pagrind4, sritis, rfiSis, tikslq, uLdavinius, funkcijas, LopSelio-darZelio teises ir pareigas, veiklos

organizavirn4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemirno i darb4 ir atleidim4 i5 jo, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacij4, I65as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg,

r eor gantzavi mo, likvi davimo, pertvarkymo ir strukturo s peft varko s tvarkq.

2. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis savo antspaud4 su Vilniaus miesto

savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitom4.iQ ir kitas sqskaitas Lietuvos Respublikoje

iregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito istaigose, atributikE. Savo veikloje Lop5elis-darZelis

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotornis tarptautinemis

sutartimis, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisds aktais, Vilniaus miesto savivaldybes teises

aktais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

3. LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Vilniaus topSelis-darZelis ,,Gabijele", trutnpasis

pavadinimas - lopSelis-darZelis ,,Gabijd16". LopSelis-darZelis iregistrr,rotas Juridiniq asmenq registre,

kodas - 190033271.

4. Lop5elio-darZelio istorija: Vilniaus lop5elis-darZelis Nr. 173 isteigtas Vilniaus miesto Lenino

rajono darbo Zmoniq deputatq tarybos Vykdorrojo kon:riteto 1989 m. geguZes 12 d. sprendimuNr.

225. 1989 m. liepos 15 d. Vilniaus miesto savivaldybes Taryba Lop5eliui-darZeliui suteike

,,Gabijd16s" vardE.

5. LopSelio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.

6. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes !staiga.

7. Lop5elio-darZelio savininke - Vilniaus rniesto savivaldybd, kodas 111109233, adresas:

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
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8. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas lgyver-rdinanti institucija - Vilniaus miesto

savivaldybes taryba. Jos kompetencija:

8.1. priin'ra sprendin-r4 del Lop5elio-darZelio pertvarkyrlo, reorganizavimo ar likvidavirr-ro,

8.2. priima sprendirn4 del Lop5elio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo,

8.3. skiria ir atleidZia fikvidatoritl arba sudaro likvidacinq kornisij4 ir nutraukia jos fgaliojimus;

8.4. priima sprendim4 del LopSelio-darZelio buvein6s pakeitirr-ro;

8. 5. tvirtina LopSelio-d ari.elio nuostatus ;

8.6. priirna i pareigas ir i5 jt1 atleidZia LopSelio-darZelio vadov4;

8.7. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq !staigtl jstatyme, kituose lstatyn-u-rose ir

5iuose Nuostatuose jos hompetencijai priskirtus klausirnus.

9. Savinir-rko teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos sprer-rdirnai fforn-rinami ra5tu.

10. Lop5elio-darZelio veiklos koordinatorius - pagal kompetencij4 jstaig4 kuruojantis Vihriaus

miesto savivaldybes administracijos strr-rl<turinis padalinys.

I 1 . LopSelio-darZelio buveine - Gabijos g. 1 , LT-061 05 Vilnius.

12. Jstaigos grupe - ikinrol<yklinio r"rgclymo mokykla.

13. LopSelio-darZelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio r"rgdymo gr-upes lstaiga

lopSelis-darZelis.

14. Ugdyrrio kalba - lietuvirl.

15. Ugdymo forma - dienine.

16. Ugdymo proccso organizavinro btdai: ikimokyklinio ugdyn-ro grupe, pnein-rokyklinio

ugdymo gnlpe.

17. LopSelis-darZelis vykdo nefornralio.jo vaikq Svietirlo, ikimokyl<linio, prieSrnokyklinio

ugdyrno pl'ogl'anras.

i 8. Mokymosi pasiekimus jtei sir.iantys dokumentai r-rei Sdr"rodam i.

II SKYRIUS
LOPSELI o-DARZELI O VEI KLoS SRIT.YS IR. TTUSys, I. TKSLAS, U ZnnVI NIAI,
FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITE,ISINANETg DOKUMENTU

l5n,q,vlN,{as

i 9. Lop5elio-darZelio veiklos sritis Svietimas.

20. Lop5elio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos rfiSis - ikimokyklinio amZiaus vaikLl

ugdyrnas, kodas 85. I 0. I 0.

21. Lopielio-darZelio kitos Svietinro veiklos rh5ys:

2l .1 . prie5r-r-rokyklinio amZiaus vaiktl ugdymas, kodas 85.10.20;

21.2. Svietirnui budingq paslaugrl veikla, kodas 85.60.

22. Lopielio-darZelio kitos ne Svietimo veiklos rilSys:
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22. I . kit1 maitinirno paslaugq tei kimas, kodas 5 6.29 ;

22.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojan'rojo turlo nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

23. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kulturinius

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

b[tinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo program4.

24. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:

24. I . teikti vaikams kokybi 5k4 ikimokyklini, pri e5mokykl ini u gdym4;

24.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, vykdyti visuomen6s kultlrinio

ugdymo funkcijas;

24.3. uLtil$inti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq smurlo, prievaftos aprai5koms ir Zalingien-rs

jprodiams aplink4;

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

ugdymo srities specifik4;

24.5. ugdymo proces4 grlsti pedagogo asmenybe ir jo pasauleZiuros, dorovines ir profesines

kompetencijos nuolatinio augittro nuostatomis;

24.6. individuatizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, atitinkanti ikimokyklinio,

prieSmokyklinio ugdymo tikslus, r'aidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus;

25. LopSelis-darZelis, igyvendinclanras jam pavestus uZdavinius, vykdo Sias funkcijas:

25.1. vykdo ikimokyklin! ugdyrlq vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietin'ro ir mokslo

ministerijos ikimokyklinio ugdyrno metoclinemis rekomendacijomis ir teises akttl tiustatyta tvalka

parengta ikimokyklir-rio ugdymo programa, plie5rnokyklini ugdyrn4 organizuoja vadovaudatnasis

teises aktq nustatyta tvarka patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo bendrEja progranla. AtsiZvelgdamas

i Lop5elio-darZelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir

individuali zuoja ugdyrno turini ;

25.2. rengia ikimokyklinio ugdyrno programE, kuriai pritaria LopSelio-daLelio savininko teises

ir pareigas igyvendinanti institucija arba jos jgaliotas asmuo;

25.3. vykdo ikimokyklinio, priesmokyklinio ugdymo programas, ugdyrno sutaftyse sutartus

! s iparei goj imus, uZtikrina geros kokybes u gdyrn4 ;

25.4. inicljuoja vaikq ugdyn-ro (-si) pasiekimq tyrimus;

25.5. sudaro palankias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietini sqn-roningum4, puoseleti kultlring

ir socialinE brand4, tenkinti saviugdos ir saviraiSkos poreikius;

25.6. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4, dalytis gerq;a patirtirni;

25.7. uLtikrina higienos nollras, teises aktq reikalavirnus atitinkandi4 sveik4, saugi4 ugdymosi

ir darbo aplink4, vykdo Zatingq iprodiq, smufto ir patydiq prevencij4;
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25.8. kuria ugdyrno turinio reikalavimarns igyvendinti reikiam4 materialinE bazg

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietirno ir mokslo ministro patvirlintais Svietimo aprupinimo

standartais;

2 5 .9 . or ganizuoj a vaikq mai ti ni m4 Lop 5 e I yj e-d ar Lelyj e;

25.10. vieSai skelbia informacij4 apie Lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

organizuoj a tevq Svietimq;

25.11. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minirnalios prieZiuros

pri emones, sudaro LopS elio-d arlelio vaiko geroves komi s g 4 ;

25.12. vaikq tevq (globejq) pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas (studijas,

blrelius, ekskursijas ir kt.);

25.t3. vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas funkcijas.

III SKYRIT]S
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAI].EIGOS

26. LopSelis-clarZelis, lgyvendindar.uas iam pavest4 tikslq ir i5keltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcijas, turi teisg:

26. I . vykdyti nefornraliojo Svietimo progranras,

26.2. parinkti ugdyrlo (-si) ir veiklos brldus;

26.3. kurti naujus ugdymo (-si ) modelius, uZtikrinandius l<oltybiSk4 ugdym4;

26.4.bendradarbiauti su savo veiklai ltakos tr"rrindiais t-iziniais ir juridiniais asnieninris;

26.5. vykdyti Salies ir tarptaLrtinius Svietimo projektus;

26.6. gauti param4 Lietuvos Respublikos labciaros ir pirranros istatynttt ltustatyta tvarka;

26.7. igyvendinti kitas teises aktuose nutratytas teises.

27. Lop5elis-darZelis, lgyvendindamas .iarn pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydat.uas janr

pri sl<irtas firnkcij as, privalo :

2l .1. uLtikrinti kokybiSk4 ikimol<yklinio ir pricSrnokyklinio ugdynro programll vykdym4;

2J.2. sudary.ti liigienos rlormas, atitinkandias ugdymo s4lygas;

27.3. ultlkrinti Lietuvos Respr-rblikos teises akttl reikalavimr"rs atitinkandi4 sveik4, saugi4,

uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkon-rs ir Zalingiems jprodiarls aplir-rk4;

27.4. naudoti le5as Nuostatuose nurodytier.ns uZciaviniar.r'rs !gyvendinti pagal asignaviurr-1

valdytoj o patvirtintas prograrnas ;

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

Respublikos jstatyrnq nu nratytonrs i nstituci j oms vei kl os ataskaitas;

27.6. vyl<dyti kitas Lietuvos ltespr-rblikos teiscs aktuose- nustiltytas liarcigas.
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IV SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVTMAS IR VALDYMAS

28. Lop5elio-darZelio veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

28.1. LopSelio-darZelio strateginis planas, patvirtintas Lop5elio-darZelio direktoriaus, pritams

LopSelio-darLelio tarybai ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam

asmeniui;

28.2. Lop5elio-darLelio metinis veiklos planas, patvirlintas LopSelio-darZelio direktoriaus,

pritanrs Lop5elio-d arL.elio tarybai ;

28.3. kiti Lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojantys ir teises aktq nustatyta tvarka parengti,

suderinti ir patvirlinti teises aktai.

29. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams i pareigas vie5o

konkurso bldu ir atleidZiamas i5 jt1 savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos Lietuvos

Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

30. Vie5as konkursas Lop5elio-darlelio direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises aktq

nustatyta tvarka likus ne maLiau kaip 6 menesiams iki Lop5elio-darZelio direktoriaus vadovo

l<adencijos pabaigos.

31. LopSelio-darZelio direktoriun-ri gali blti tik rrepriekaiStingos reputacijos asmuo.

32. Pasibaigus Lop5elio-darZelio direktoriaus penkeriq metq kadencijai, jis i5 pareigq

atleidliamas, iSskyrus atvejus, kai laimi vieSq konkurs4 Lop5elio-darZelio direktoriaus pareigoms eiti

ir skirianias I direktoriaus pareigas naujai kadencijai. LopSelio-dari.elio direktorius, baiggs penkeriq

metq kadencij4, turi teisg dalyvauti LopSelio-darZelio vieSame konkurse vadovo pareigorns eiti.

33. Jeigu pasibaigus penkeriq metq kadencijai Lop5elio-darZelio direktorius, kurio visos rnetq

veiklos ataskaitos buvo iverlintos gerai ir labai gerai, atsisako dalyvauti vieSame konkurse

Lop5elio-darLelio direktoriaus pareigoms eiti arba jo nelairni, esant galimybei, jam teises a[<q

nustatyta tvarka siulonros kitos pareigos.

34. Siuose Nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su Lop5elio-darZetio direktoriaus skyrimu ir

atleidin-ru, sprendZiami teises aktq nustatyta tvarka.

35. Direktorius yra pavaldus Lop5elio-darL.elio savininko teises ir pareigas igyvendinandiai

institucijai bei atskaitingas Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai

ir merui.

36. Direktoriaus kompetencija:

36.1. fonluoja ugdyrno turini vadovaudarnasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos ikimokyklinio ugdymo metodinemis rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos Svietir-no

ir mokslo ministro patvirtinta prie5mokyklinio ugdyrlo bendrqj4 programa ir kitais su ugdymo turiniu

susijusiais teises aktais;
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36.2. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes vykdomEja institucija arba jos igaliotu

asnreniu, tvirlina Lop5elio-darLelio strukffir4, Lop5elio-darLelio darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

36.3. tvirtina aukletojq, n-rokytojq ir darbuotojq pareigybiq apraSyrnus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priirna i darb4 ir atleidZia i5 jo Lop5elio-darZelio

darbuotojus;

36.4. vadovauja Lop5elio-darL,elio strateginio plano ir metinio veiklos plano, ikirnokyklinio

ugdymo programos rengimui, rekomendacijq del srnufto prevencijos igyvendinimo

Lop5elyje-darLelyje priemoniq igyvendinirnui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

36.5. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo

sutartis Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka;

36.6. suderings su Lop5elio-darZelio taryba, tvirlina LopSelio-dari.elio darbo tvarkos taisykles;

36.7. lultikrina vaikams ir darbuotojan-rs sveik4, saugiq, uZkertandi4 keliE bet kokioms smurto,

prievaftos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams apIink4;

36.8. specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams skiria Svietimo pagalb4 teises akttl

nustatyta tvarka;

36.9. vaikq tevq (globejq) pageidavimu teikia mol<amas papildomas paslaugas (studijas,

blrelius, ekskursijas ir kt.);

36. 1 0. organizuoja vaikq maitinim4 Lop5elyje-darZelyje;

36.I I . rupinasi darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trflkstamq darbuotojq paie5kE;

36.12. organizuoja, koordinuoja, analizuoja ir vertina Lop5elio-darLelio veikl4 pavestoms

funkcijoms vykdyti bei uZdaviniams igyvendinti;

36.13. leidLia jsakymus, kontroliuoja jq vykdVm4, uZtilaina, kad b[tq laikornasi Lietuvos

Respublikos istatyrnq, kitq teises aktq ir Nuostatq;

36.14. sudaro komisijas, darbo grupes;

36.15. LopSelio-d afielio vardu sudaro sutaftis LopSelio-darZelio funkcijoms vykdyti;

36.16. organizuoja LopSelio-darlelio dokumentq saugojim4 ir valdyrn4 teises aktq nustatyta

tvarka;

36.17. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-darL,elio turt4, le5as ir jais

disponuoja, uZtikrina optimalq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq iStekliq valdyn4

bei naudojim4;

36.18. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas ketti kvalifikacij4, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos Svietirno ir mokslo rninistro nustatyta

tvarka;

36.19. inicijuoja LopSelio-darL.elio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklE;
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36.2. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes vykdom4ja institucija arba jos igaliotu

asnreniu, tvirlina LopSelio-darLelio strukfir4, Lop5elio-darLelio darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

36.3. tvirtina aukletojq, n-rokytojq ir darbuotojq pareigybiq apra5yrnus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktrl nustatyta tvarka priirna i darb4 ir atleidZia i5 jo Lop5elio-darZelio

darbuotojus;
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36.5. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo
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blrelius, ekskursijas ir kt.);
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36.I I . rupinasi darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trlkstamq darbuotojq paie5k4;

36.12. organizuoja, koordinuoja, analizuoja ir veftina Lop5elio-darZelio veikl4 pavestoms

funkcijoms vykdyti bei uZdaviniams !gyvendinti;

36.13. leidLia isakymus, kontroliuoja jq vykdVm4, uZtikrina, kad b[tq laikomasi Lietuvos

Respublikos !statyrnq, kitq teises aktq ir Nuostattl;

36.14. sudaro komisijas, darbo grupes;

36.15. Lop5elio-darlelio vardu sudaro sutartis LopSelio-darZelio funkcijoms vykdyti;

36.16. organizuoja Lop5elio-darlelio dokumenttl saugojimq ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;

36.17. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lop5elio-darLelio turt4, le5as ir jais

disponuoja, uZtikrina optimatq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq iStekliq valdym4

bei naudojirn4;

36.18. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro

jiems s4lygas ketti kvalifikacij4, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojar-ns galirnybg

atestuotis ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo rninistro nustatyta
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36.19. inicijuoja LopSelio-darielio savivaldos institucijq sudaryn-r4 ir skatina jq veiklE;
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36.20. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir Lop5eliui-

darZeliui teikialdiomis lstaigomis, aukstosiornis n-rokyklomis, teritorinemis policijos, socialinitl

paslaugq, sveikatos !staigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybon-ris ir kitomis irrstitucijomis,

dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

36.21. Lietuvos Respublikos vail<o minimalios ir vidutines prieZi[ros istatyffro nustatyta tvarka

kreipiasi i Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir vidutines

prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo;

36.22. atstovauja LopSeliui-darzeliui kitose institucijose;

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

teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaittl rir-rkirriai bltq teisingi,

36.24.u2tikrina veiksming4 Lopselio-darZelio vidaus kontroles sistemos sukurin-r4, jos veikim4

ir tobulinimq;

36.25. kiekvielais metais teit<ia LopSelio-clarZelio bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viesai

paskelbia meting veiklos ataskait4, parengt? pagal Svietimo ir mokslo ministro nustatytus

reikalavimus;

36.26. dali savo fulkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Lop5elio-darL'elio

direktoriaus pavaduotoj ams ;

36.27. vykclo kitas teises aktuose ir pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas.

37, LopBelio-darZelio direktorius atsako uZ:

37.1. Lieruvos Respublikos lstatyl-rq ir kitq teises aktq taikym4si Lop5elyje-datZ,elyje,

demokratinl Loplelio-darZelio valdym4, bendradarbiavimu gristus santykius, Pedagogq etikos

kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, LopSelio-darZelio bendruomenes

lariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4,

uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievarlos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplinkE;

37.2. Lop5elio-clarZelio firiansinE veikl4, tinkam4 funkcijq vykdyrn4, nustatyttl

Lop5elio-dar2elio tikslo ir uZdaviniq fgyvendinim4, Lop5elio-darLelto veiklos rezultatus, uZ ger4 ir

veiksming4 vaiko minirnalios prieziIros priemoniq igyvendinim4;

37.3. ilformacijos skelbim4 apie Lop5elio-darLelio vykdomas Svietimo prograrnas, jq

pasirinkimo galimybes, pridmimo s4lygas, mokamas paslaugas, pedagogq kvalifikacr14, svarbiausius

Lop5elio-dar1elio i5orinio vertinimo rezultatus, Lop5elio-darLelio bendruomen6s tradicijas ir

pasiekirnus;

37.4. vykdo kitas teises aktuose nustatytas pareigas'

3g. LopSelyje- darL.elyje pedagogq metodinei veiklai organizuoti sudaromos pedagogq

metodines grupes ir metodine taryba.
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39. Metodines grupes nariai yra mokytojai, dirbantys pagal ikiniokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo programas, ir kiti pedagogai. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinktas pirmininkas.

Metodiniq grupiq veikl4 koordinuoj a direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

40. Metodiniq gmpiq veikla orientuota i pedagogq kDrybi5kum4 ir atsakingum4. Si veikla

savanoriS[<a ir savarankiSka, patys pedagogai pasirenka Sios veiklos turini, fomas ir budus.

41. Metodines grupes:

41.1. planuoja ugdymo turinl: aptaria vaikq ugdyn,osi poreikius ir susitaria del ilgalaikiq ir

trun-rpalaikiq ugdomtfq planq rengimo principq ir tvarkos, parenka ugdyr-rio priemones, aptaria jq

naudojim4, ivertina ugdymo procese vaikq sukaupt4 patirlf, pedagoginiq klausimq sprendinro bldus

ir darbo rnetodik4;

41.2. dalijasi gerqja patirtimi, aptaria kvalifikacijos kelimo poreikius, juos derina slr

Lop5elio-darZelio strateginiais tikslais, keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia sillymus

metodinei tarybai del ugdymo turinio fonlavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

41.3. teikia rnetoding pagalb4 jauniems specialistams;

41.4. sprendZia kitus pedagogq ir Lop5elio-darZelio metodines veiklos klausimus.

42. Metodines tarybos nariai yra metodiniq grupitl pirminirrkai, direktoriaus pavaduotojas

ugdymui. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus isakyrr-ru paskirtas pirmininkas.

43. Metodinds tarybos pasitarirnai organizuojami pagal poreikj, bet ne rediau kaip 4 kartus per

metus. Pasitarimus inicijuoja metodines tarybos pirmininkas. Metodines tarybos veikl4 koordinuoja

direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

44. Metodine taryba:

44.I . rrustato pedagogq metodines veiklos prioritetus, pasitarin:rq viet4 ir Iaik4;

44.2. inicijuoja pedagogikos naujoviq diegim4 LopSelyje-dari.elyje, metodiniq grupiq

bendradarbiavim4, gerosios pedagogines patirties sklaid4, bendradarbiavim4 su pedagogq

asociacijornis, kitornis nevyriausybinernis organizacljornis, Svietimo pagalbos istaigomis;

44.3. pmeikus vertina aukletojq metodinius darbus ir praktinE veikl4;

44.4. nustato aukletojq kvalifikacijos kelimo prioritetus;

44.5. teikia metodinems grupdrns siulymus del veiklos tobulinimo, Lop5elio-darZelio

direktoriui * del turinio fonnavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo;

44.6. sprendZia kitus metodinds veiklos klausimus.

45. Lop5elyj e-dari.elyje r[pintis vaikui saugia ir mokymuisi palankia aplinka ir atlikti kitas su

vaiko gerove susijusias funkcijas sudarorna vaiko gerov6s komisija (toliau - Komisija).

46. Komisijos pirminink4, jo pavaduotoj4 ir sekretoriq skiria, Komisijos sudeti ir jos darbo

reglament4 tvirtina Lop5elio-dari.elio direktorius teises aktq nustatyta tvarka. Komisijos narius gali

si[lyti LopSelio-darZelio taryba. Komisijos sekretorius ndra Komisijos narys. Komisija sudaroma i5

ne maZiau kaip 5 nariq. Komisijos veiklos fonna - posedZiai, pasitarimai ir kitos veiklos formos,
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reikalingos Komisijos funkcijoms vykdyti. Kornisijos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja daugiau

kaip puse jos naritl. Komisijos nutarimai priiman-ri balsavimu paprasta Komisijos nariq balsq

dauguma. Komisijos narys turi vien4 bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Komisijos

pirmirrinko balsas.

47. Komisija vykdo Sias funkcijas:

47 .l.remdamasi Lop5elio-darZsho turimais isiverlinirlo ir kitais duomenimis reguliariai atlieka

Lop5elio-darZelio ugdymosi aplinkos, jos saugumo, LopSelio-darLelio bendruomen6s nariq

tarpusavio santykiq ir kiq su vaiko gerove susijusiq aspektrl anahzE;

47.2.kiel<vienais metais tvirtina Komisijos veiklos plan4, nustatydama prioritetus, tikslus ir jq

igyvendinirno priemones, ir uZ jo igyvendinim4 atsiskaito LopSelio-darLelio direktoriui;

47.3. rupinasi pozityvaus LopSelio-dari.elio mikroklimato kfirimu ir pozityviq vertybiq

puoselejimu, koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemoniq igyvendinim4, teikia siDlymus

Lop5elio-darL,elio vadovui del saugios ir ugdymuisi palankios aplinkos uZtikrinimo, vaikq socialinio

ir emocinio ugdymo, prevenciniq ir kitq progralnrl igyvendinimo, kitq su vaiko gerove susijusiq

aspektq;

47 .4. organizu,ojalopSelio-darZelio bendruomenes Svietim4 vaiko teisiq apsaugos, prevencijos,

vaikq saviraiSkos pletojin-ro ir kitose vaiko geroves srityse, rekomenduoja kvalifikacijos tobulinimo

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

srityse Lop 5 elyj e- darlely j e dirb anti ems pedago gan-r s ;

47.5. gavusi tevq (globejq) sutikim4, atlieka pirmin! vaikq specialiqjq ugdyrnosi poreikiq,

kylandiq ugdyn-ro (-si) procese, jvertinim4, prireikus kr"eipiasi I pedagoginq psichologing ar Svietimo

pagalbos tamyb4 del vaikq specialiqjq ugdymosi poreikiq lvertinimo, specialiojo ugdyrno ir (ar)

Svietimo pagalbos jierls skyrimo Svietin-ro ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

47 .6. organizuoja ir koordinuoja ugdymo (-si), Svietimo ar kitos pagalbos vaikui teikirn4, tariasi

su t6vais (globejais), pedagogais del jos turinio, teikimo formos ir bfldq;

47 .7 . vykdo kitas teises aktuose nustatytas funkcijas.

V SKYRIUS
LOPSE LIO-DARZELIO SAVIVALDA

48. LopSelyje-darZelyjc veikia Sios savivaldos institucijos: Lop5elio-darZeiio taryba, pedagogq

taryba, tevq (globejq) komitetai.

49. Lop5elio-darZelio taryba yra auk5diausia Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, sudaryta

i5 pedagogq, tdvq (globejq) ir vietos bendruor.ncnes atstovq svarbiausienrs Lop5elio-darZelio veiklos

sridiq kiausimarns aptarti, koiegiaiiai nagriniti ir sprqsti.
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50. LopSelio-darZelio tarybos nariu gali bhti asrnuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti

LopSelio-darlelio strateginiq tikslq ir igyvendinti LopSelio-darZelio misij4. LopSelio-darLelio tarybos

nariu negali b[ti LopSelio-darlelio vadovas, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo

valstybes tarnautoj ai.

51. Lop5elio-darZelio taryb1 sudaro 9 naiai, renkami trejiems metarns. 4 nariar atstovauja

tevams (globejams), 4 nariai - pedagogams ir 1 narys - vietos bendruomenei. Lop5elio-darZelio

tarybos sudeti tvirli na Lo p Seli o-d arL,eho d irektoriu s.

52. Likus ne maZiau kaip dviern menesiams ik-i LopSelio-darZelio tarybos kadencijos pabaigos

skelbiami nauji LopSelio-darZelio tarybos rinkiniai. Pasibaigus Lop5elio-darLelio tarybos kadencijai,

Lop5elio-darlelio taryba baigia savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus naujai i5rinktai Lop5elio-

darZelio tarybai.

53. Asmenys i Lop5elio-darZelio taryb4 renkami vienai kadencijai. Pasibaigus Lop5elio-

darZelio tarybos nario trejq mettl kadencijai, jo igaliojimai nutruksta.

54. Tevai (globejai) ! Lop5elio-darZelio taryb4 renkami tevq (globejq) atstovq susirinkirne

atviru balsavimu. Pedagogus i LopSelio-darZelio taryb4 atviru balsavimu renka pedagogq taryba.

Bendruomenes narys j Lop5elio-dari.elio tarybq renkamas bendruornenes nariq susirinkime atviru

balsavin-ru.

55. LopSelio-darZ.elio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirn-rinink4 renka ir at5aukia

Lop5elio-darLelio tarybos nariai. LopSelio-darlelio tarybos pirmininkas renkamas pirmojo posedZio

metu.

56. Lop5elio-darZelio tarybos dokumentus teises aktq nustatyta tvarka tvarko LopSelio-darZ.elio

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

metu.

57. Lop5elio-darZelio tarybos posedi Saukia pinnininkas. PosedZio Saukimo iniciatyvos teisg

turi Lop5elio-darZelio tarybos pirmininkas, Lop5elio-darZelio taryba nutarimu, Lop5elio-darL.elio

d irektorius, Lop 5 el i o-darZel io di rektori aus pavadu otoj as r-r gd yn-r ui.

58. Lop5elio-darZelio tarybos posedis yra teisetas, jei jan're dalyvauja 213 nariq. Nutarimai

priimami paprasta posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po vien4 bats4.

Balsams pasiskirsdius po lygiai, lernia LopSelio-darLelio tarybos pirmininko balsas.

59. { Lopielio-dari,elio tarybos posedZius be balso teises gali blti kviediarni kitq

Lop5elio-dari.elio savivaldos institucijq atstovai, LopSelio-darLelio direktorius, pedagogai, vaikq

tevai (globejai) ir kiti asmenys.

60. Eiliniai Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai Saukiarni ne rediau kaip 3 kartus per metus.

Prireikus gali blti suSauktas neeilinis Lop5elio-darLelio tarybos posedis.

61. Lop5elio-darZelio taryba veikl4 organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. LopSelio-

dari.elio tarybos nuostatai keidiam i LopSel io-darZelio tarybos nutari rnu.



l1

62. LopSelio-darZelio tarybos nuostatq keitinio iniciatyvos teisg turi Lop5elio-darLebo tarybos

narys (-iai), Lop5elio-darZelio direktorius, lop5elio-darLelio direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir

savininkas.

63. Nutr[kus LopSelio-darZelio tarybos nario lgaliojimams pirma laiko, ijo viet4 deleguojamas

naujas narys, atstovaujantis tdvams (globejarns), pedagogan,s arba vietos bendruomenei,

priklausomai nuo to, kuriai gmpei atstovavo buvgs Lop5elio-darlelio tarybos narys, iki veikiandios

Lop5elio-d arLelio tarybos kadencijos pabaigos Siq Nuostatq 54 punkte nustatyta tvarka.

64. Pavienius LopSelio-darZelio tarybos narius gali at5aukti pirma Iaiko juos pasifllg tevai

(globejai), pedagogai ir bendruomen6s nariai.

65. I at5auktq nariq viet4 sillomi nauji nariai iki veikiandios Lop5elio-darZelio tarybos

kadencijos pabaigos Siq Nuostatq 54 punkte nustatyta tvarka.

66. Lop5elio-darZelio taryba:

66.1. teikia sillymus del Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinirno

priernoniq;

66.2. pasirenka Lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes lsivertininio

atlikimo rnetodik4, analizuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

66.3. pritaria Lop5elio-darZelio strateginiam planui, LopSelio-darZelio metiniam veiklos planui,

Lop5elio-d arLelio vidaus darbo tvarkos taisyklerns, kitiems LopSelio-darZelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamierns LopSelio-darZelio direktoriaus;

66.4. teil<ia LopSelio-darleho direktoriui si[lymus del LopSelio-darZelio nuostatq pakeitimo ar

papildyn, o, Lop Seli o- dari,elio vidau s struktu ro s tobu I inimo ;

66.5. svarsto Lop5elio -dar1,elio lesq naudojimo klausimus;

66.6. kiekvienais metais svarsto ir verlina LopSelio-darZelio vadovo meting veiklos ataskait4 ir

teikia savo sprenclim4 del ataskaitos LopSelio-darlelio teises ir pareigas jgyvendinandiai institucijai;

66.7. kreipiasi ! savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir pra5o ivertinti

Lop5elio-dari.eho direktoriaus darb4, jeigu jo rnetq veiklos ataskait4 !vertina nepatetlkinamai;

66.8. turi teisg gauti vis4 ir-rforrnacij4 apie LopSelio-datLelio veikl4;

66.9. svarsto metodin6s tarybos, kitq savivaldos institucijq ar LopSelio-darZelio bendruomends

nariq ini ciatyvas ir tei kia Lop5elio-d arLelio direktoriui s ifllymu s ;

66.10. svarsto Lop5elio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia siulyrnus LopSelio-darLelio

direktoriui, savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ar jos igaliotam asmeniui del

Lop5elio-d arLelio veiklos tobulinirno, saugiq vaikq ugdymo ir darbo s4lygll sudarymo, talkina

formuojant LopSelio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius;

66.l.L svarsto kitus Lop5elio-darZelio direktoriaus teikiarrus su jos kon-rpetencija susijusius

klausimus.
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67. Lop5elio-darZelio taryba uZ savo veiklq vien4 kar14 per metus atsiskaito Lop5elio-d arLelio

bendruomenei.

68. LopSelio-darZelio taryba at5aukiama:

68. 1 . reikalaujant dviem treddaliams Lopselio-d art elio tarybos nariq ;

68.2. likviduojant LopSell-darZeli.

69. Pedagogq taryba - nuolat veikianti Lop5elio-darlelio savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro Lop$elio-d arLelio direktorius,

direktoriaus pavaduotojai ugdyrlui, visi LopSelyje-d arLelyje dirbantys pedagogai, sveikatos

prieZifiros specialistai, Svietimo pagalb1 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvaujaritys asmenys.

70. Pedagogq tarybai vadovauja Lop5elio-darLelio direktorius, jo nesant - Lop5elio-darZelio

pavaduotojas ugdymui.

71. Pedagogq tarybos posedZius Saukia Lop5etio-dari.elio direktorius. Posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja du treddaliai pedagogq tarybos naritl. Nutarimai priin-rami paprasta posedyje

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

lygiai, lemia direktoriaus balsas.

72.Pedagogq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos plan4 ir dokumentq valdyn-ro taisykles

tvarko pedagogrl tarybos sekretorius, iSrenkamas atviru balsavimu balsq daugurna.

73. Pedagogq taryba:

73' 1 . aptaria praktinius ikimokyklinio ir prieSn-rokyklinio ugdymo organizavimo klausimus;

73.2. analizuoja Lop5elio-darZelio ugdymo proces4 ir nurnato Sio proceso tobulinimo bfidus;

73.3. analizuoja Lop5elio-darZelio veiklos ir ugdyrno programq !gyvendinimq;
13.4. skatina r-raujovirl paieSk4 ir gerosios patirties sklaid4;

73.5. karlu su Lop5elio-darZelio logopedu, asmens sveikatos prieZi[ros specialistu ir kitais

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

klausimus;

73.6. numato bendradarbiavin-ro su vaikq tevais (globejais) ir visuomene kryptis;

73.7. atviru balsavimu renka atstovus i Lop5elio-darZelio taryb4;

73.8. teikia Lop5elio-darL.elio direktoriui, atestacijos komisijai sillyrnus del pedagogq

kvalifi kacijos kelirno;

73.9. pritaria Lop5elio-darZelio vidaus tvarkos taisyklems.

74. Lop5elyje-darLelyje veikia vaikq grupiq tevq (globejq) kon"ritetai. Jie renkami gmpes tevq

(globejq) susirinkime atviru balsavirnu kiekvienq mokslo metq pradZioje. Komitetus sudaro 3 nariai,

jiems vadovauja grupiq tevq (globejq) bendru sutarimu iSrinkti pirmininkai.

75. Tevq (globejq) komitetq veiklos organizavimo fbrma - pasitarimai, kurie rengiarni pagal

poreiki, sprendirnai priimami bendru susitarimu. Pasitarin-rus rengia tevq (globejq) komiteto
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pirmininkas, pasitarimq rengirno iniciatyvos teisg turi tevq (globejq) komiteto pirrnininkas, LopSelio-

darZelio direktorius ir grupes pedagogai.

76. Tevq (globejq) komitetai:

76.1. padeda sprEsti grupes veiklos ir vaikq ugdymo klausimus;

76.2. aptaria su grupds pedagogu vaikq sallglrno, maitinimo, infonr-racijos apie vaikus gavimo

klausinius;

76.3. padeda organizuoti grupes renginius, iSvykas, kurti edukacing aplinkzl;

76.4. teil<ia sillymus Lop5elio-darZ.elio tarvbai ir direktoriui.

76.5. sprendZia kitus su jt1 veikla susijusius klausimtis.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

77. Darbuotojai i darb4 Lop5elyje- darLelyjepriimami ir atleidZiami i5 jo vadovaujantis Lietuvos

Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatyrnu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojaridiais darbo santykius.

78. Lop5elio-darZelio darbuotojq darbo uZr.nokestis skaidiuojamas ir mokamas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq

dalbuotojq dar:bo aprlokejimo istatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto rlinisterijos teises aktais ir kitais teises aktais.

79. Lop5etio-darZelio direktorius, pavaduotojai, pedagogai ir kiti darbuotojai kvalifikacry4

tobulir-ra Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausyb6s nutarimq, Lietuvos

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto miuistro nustatyta tvarka.

80. Lop5elio-darZelio pedagogai atestuojan-ri Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimq, Lietuvos Respublikos Svietimo ir r.nokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LorSELIo-DARZELIo ruRTAS, LESos, JU NAUDoJIMo rvARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIITRA

81. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4, ji

naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniar"rs miesto savivaldybes tarybos

sprendimq ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

82. Lop5elio-darZelio l65as sudaro:

82.1. valstybes biuclZeto specialiqjq tiksliniq clotacijq Vilniaus nriesto savivaldybes bitrclZettri

skirtos leSos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto ld5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
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82.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

82.3. fondq,organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais budais

perduotos 165os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

82.4. kitos teisetu bldu igytos leSos.

83. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teis6s aktq nustatyta tvarka.

84. Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansiniq ataskaitq rinkinius tvarko

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

Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

85. Lop5elio-darZelio finansines operacijas atlieka biudZetine jstaiga ,,lliuclZetiniq lstaigq

buhalteri ne apskaita".

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

kotrtroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darZelio valstybin! audit4 atlieka Lietuvos

Respublikos valstybes kontrole. Lop5elio-darLelio veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Vilniaus

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

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

jstatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. LopSelio-dari,elio veiklos prieZi[r4

atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus.

VTII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

87. Infon-nacija visuomenei apie Lop5elio-darlelio veikl4 teikiama LopSelio-darL.elio interneto

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

88. Prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais Nuostatais reikia

paskelbti vie5ai, skelbiami valstybes lmones Registry centro elektronir,iame leidinyje ,,Juridiniq

asmenq vieSi praneSimai".

89. LopSelio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina LopSelio-d arLeliosavininko

teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

90. Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitirnai ar papildymai derinami su LopSelio-darZelio taryba.

91. Lop5elio-darZelio nuostatai gali bfiti keidiami ir papildorni Lop5elio-darZelio savininko

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos, LopSelio-dari,elio direktoriaus ar Lop5elio-darZelio

tarybos iniciatyva.

92. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar peftvarkomas, Lop5elio-darZelio

struktlros pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarka.

Boiena Zimbliene
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