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SPRENDIMAS
DEL vTLNTAUS R. vALirUNq vaxtT lorSnrro-uanZEr,lo NUoSTATU

PATVIRTINIMO

Nr fJ- JA7

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos [statymo (Zin.,1994, Nr. 55-

1049;2008, Nr.113-4290)18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymo

1Zin., t995, Nr. 104-2322; 1996, Nr. 5; 2010, Nr. 15-699) 4 straipsnio 3 dalies I punktu, 6

straipsniu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo (Zin., 1991, Nr, 23-593;2003, Nr. 63-

2853;2011, Nr. 38-1804) 43 straipsnio 3,4 dalimis, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro 20ll m. birZelio 29 d. isakymu Nr. V - 1164 patvirtintais Nuostatq, [statq ar statutq

iforminimo reikalavimais (Zin., 2011, Nr. 80-3925), Vilniaus rajono savivaldybes tarybos 2012 m.

geguZes 25 d. sprendimu Nr. T3-190 ,,Ddl ikimokyklinio ugdymo lop5elines grupes steigimo

VilniausrajonoValditinrlvaikqdarLelyje",Vilniausrajonosavivaldybestarybanusprendi.ia:
1. Patvirtinti Vilniaus r. ValdiDnq vaikq lop5elio-darZelio nuostatus (pridedama).

2. [galioti Vilniaus r. Valdiunq vaikq lop5elio-darZelio direktorq Janq Kovger

pasira5l.ti ir [registruoti patvirtintus jos vadovaujamos ikimokyklinio ugdymo [staigos nuostatus

Juridiniq asmeml registre teises aktq nustatyta tvarka.

3. PrrpaLinti netekusia galios nuo 1 punktu patvirlintq nuostatq iregistravimo dienos

Juridiniq asmenq registre Vilniaus rajono savivaldybes tarybos 2012 m. geguZes 25 d. sprendimo

Nr. T3-190 1 dalies nuostat4 ta apimtimi, kuria patvirtinti Vilniaus r. Valdilnq vaikq darLeho

nuostatai.

4. Si sprendimq teises aktq nustaty'ta tvarka paskelbti vietineje spaudoje ir
S avivaldybes tinklalapyj e.

2otz m. !/d

Savivaldybes rqere

Parenge

Svietimo skyriaus vyriausioji specialiste

Ivona Voinid
2012-08-13

Tel. (85 )27s-t997
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VTLNTAUS R. VALdIUNU VAIKU LOPSELIO - DARZELIO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus r. Valdiiinq vaikq lopselio - darLelio nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Vilniaus r. Valdiunq vaikq lopselio-darZelio (toliau - lop5elis-darZelis) teisinq form4 savinink4

savininko teises ir pareigas igywendinandi4 institucij4 buveinq, lopSelio-darZelio grupQ, pagrindinq

paskirti mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos teisin[ pagrind4 sriti ruSis, tiksl4 uZdavinius,

funkcijas, lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4 savivald4

" rlarbuotojq priemimqydarb4jq darbo apmokejimo tvarkq atestacij4 le5q Saltinius, jq naudojimo

tvark4ir finansines veiklos kontrolp, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Lop5elio - darLeyo oficialusis pavadinimas - Vilniaus r. Valdiflnq vaikq lop5elis - darZelis,

trumpasis pavadinimas - Valdiflnq lopselis - darZelis. Lop5elis - darLelis iregistruotas Juridiniq

asmenq registre, kodas 191326843.

3. Lop5elio - darZelio fsteigimo data: Valdi[nq darZelis [steigtas 1988 m. birZelio 2] d.

Vilniaus rajono deputatqtarybos potvarkiu Nr. 194 p.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.

5. Savininkas-Vilniaus rajono savivaldybe, kodas 111104987, LT - 09318 Rinktines g. 50, Vilnius'

6. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus rajono savivaldybes taryba:

6.1 . tvirtina lop5elio - darLelio nuostatus;

6.2. piima sprendimq del lopselio - daraelio buveines pakeitimo ;

6.3. priima sprendim4del lop5elio - darZelio reorganizavimo ar likvidavimo;

" 6.4.priima sprendim4del lop5elio - darLelio frlialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo.

7. Buveine - GeleZinkeliediq g. 4, Valdi[nq k., Juod5iliq sen., LT - 13222 Vilniaus r.'

8. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

9. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas.

10. Mokymo kalba - lietuviq, lenkq kalba.

11. Mokymo forma - dienine.

12. Vykdomos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programos. Baigus programas

mokymo si pasiekimus iteisinantys dokumentai nei Sduo dami'
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13. Lopseris _ darZelis yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su valstybes herbu ir

savo pavadinimu. Lopseliui - darzeliui suteiktas paramos gavejo statusas. Lopselis - darZelis turi

s*skait4 Lietuvos Respubrikos iregistruotame banke. Lopseris - darZeris savo veikloje vadovaujasi

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos svietimo bei kitais istatymais, Lietuvos

Respublikos vyriausybes nutarimais, svietimo ir mokslo ministro isakymais, kitais teises aktais ir

Siais nuostatais.

il. LOPSELIO _ DARZELIO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS

14. Lop5elio - darZelio veiklos sritis - Svietimas'

15. Lop5elio - darZelio veiklos ruSys:

15.1. Pagrindines veiklos rt5Ys:

1 5. 1 . I . ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas' kodas 8 5' 1 0' 1 0 ;

I 5 .l .z.priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas' kodas 8 5' 1 0'20'

16. Kitos, ne Svietimo veiklos ruSYs:

1 6. 1 . kitq maitinimo paslaugq teikimas' kodas 5 6'29 ;

17. Lopselio - dari,elio veiklos tikslas - teikti kokybisk4 vaikq poreikius atitinkanti

ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym6 pritaikl'tq specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams' ugdyti

aktyvg savimi ir savo gebejimais pasitikinti stipri4 motyvacijq turinti vaik4 sudaryti prielaidas

tolimesniam, sekmingam mokymui( si) mokykloj e'

18. Lop5elio - darZelio uZdaviniai:

18.1. saugoti ir stiprinti vaiko fizinEir psichinq sveikat6 garantuoti jo socialini saugumQ;

18.2. puoseleti specialiqiq poreikiq vaikq galias, lemiandias asmenybes brand4 ir

socializacijos sekmE;

1g.3. skatinti vaiko savaranki5kum4 iniciatyvum4 klrybi5kum4 atskleisti io gebejimus'

puoseleti individualYbg;

18.4. padeti vaikui suvokti ir perimti bendraZmogiskqsias vertybes (tautiskumo' pilietiskumo'

demokrati5kumo ir kt.);

18.5. saugoti ir puoseleti vaiko kulturq

ls.6.uZtikrintiikimokyklinioirprie5mokykliniougdymotqstinum4

lS.T.sudarytigalimybesvaikuilaikupasiektimokyklinqbrand%

l8.8.kurtipartneri3kusvaikotevq(globejrtr)irlopSe|\o_ 
darfueliosantykius,padetigerinti

vaiko ugdYmosi Seimoje kokYbq;

1 8.9. uZtikrinti saugi4 ir sveik4 ugdymo(si) aplink4'

1g. vykdydamas jam pavestus uZdavinius lop5elis - darZelis atlielia tokias funkcijas:
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19.1. rengia ikimokyklinio ugdymo programas;

19.2. vykdo ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas' mokymo sutartyse sutartus

[sipareigoj imus, uZtikrina ugdymo kokybE;

r9.3. vadovaudamasis svietimo ir mokslo ministro rekomendacijomis, atsiZvelgdamas i vietos

ir istaigos bendruomenes reikmes, taip pat vaikrg tevq (globejrf poreikius ir interesus, konkretina ir

individuali ntoia ugdYmo turini;

1 9. 4. rengia kvalifrkacij os pro gramas' Svietimo proj ektus ;

1g.5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialqji ugdym4 teises aktq

nustatYta tvarka;

1 9. 6' sudaro s4lygas darbuotoj ams profesiniam tobulej imui;

19.7. bendradarbiauja su kitomis pedagogq kvarifrkacijos tobulinimo institucijomis, kartu

organizuoja seminatus, diskusijas ir kt';

19.8. uZtikrina higienos norrnas' teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveikq saugiq

mokymosi ir darbo aPlink4;

lg.g.kuriaugdymoturinioreikalavimamsigyvendintireikiam4materialinqbazg

vadovaudamasis svietimo ir moksro ministro patvirtintais svietimo aprupinimo standartais;

1 9. 1 0. or ganizuoiavaikq maitinim4 lop5elyj e - datLelyie;

19'll.vie5aiskelbiainformacij4apielop5elio_ darLe|ioveikl4Svietimoirmoksloministro

nustatYta tvarka;

tg.l2.atliekakitasistatymqirkitqteisesaktqnumatytasfunkcijas.

il. LOPSELIO _ DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

20. LoP5elis - darZelis,

priskirtas funkcijas, turi teisq:

igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius' atlikdamas Jam

20.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos bfidus'

tikslus ir uZdavinius;

2l.Z.hxtinaujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybiskqugdym4si;

20.3. stebeti ir vertinti ugdymo proces% taikyti ivairias tyrimo metodikas vidiniam

[sivertinimui ir ugdymo tobulinimui uZtikrinti;

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

20.5. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;

20.6. stoti ir jungtis i asociacijas, dalyvauti jq veikloje;

20.7 . gafiiparamqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

20.g. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartis su juridiniais ir

fiziniais asmenimis del paslaugq irlar prekiq teikimo;

atitinkandius lop5elio - darLelto
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20.9. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis'

21. Lop5elis - darZelis Privalo:

21.1. kurti sveikq saugi4 uZkertandi4 keliq smurto' prievartos aprai5koms bei Zalingiems

iprodiams aPlink4;

2t.2.uttil<rinti kokybisk4ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programuvykdym6

2L3. pripazinti kiekvieno ugdytinio individualum4 poreikiq ivairovE' skirtingus gebejimus ir

ootyrius;

2 l' 4 . gar anluoti atvirum4 vieto s b endruomene i ;

21' '5. uLtiwinti ugdymo sutardiq sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdymq

21 .6. teikti geros kokybes paslaugas;

2|.T".sudarytidarbuotojamstinkamass4lygas,laiduojandiasdarboefektyvum4

2l.8.ef.ektyviainaudotilesasirturt4nuostatuosenumatytiemstikslamsiruZdaviniams

igyvendinti;

21.9. vykdyti kitas teises aktais nustatytas pareigas'

W. LOPSELIO - I^{NZNITO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

22. Lop5elio - darZelio veikla organizuojamapagal:

22.I.ditektoriauspatvirtint4lop5elio- darLe|\ostrateginiveikiosplanakuriamyrapritarusi

f opselio - darZelio tarybair lopselio - darLeliosavininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija

ar jos igaliotas asmuo;

22.2. direktoriaus patvirtint4lopselio - dari,eriometinq veiklos program., kuriai yra pritarusi

lopselio - darZelio taryba ir lopselio - darLelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti instituciia

ar jos igaliotas asmuo;

223. direktoriaus patvirtint4ikimokyklinio ugdymo program% kuriai yra pritarusi lopselio -

dar.erio tarybair lopselio - darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti instituciia ar jos

igaliotas asmuo ir bendr4j4 priesmokyklinio ugdymo plogfam% patvirtinta Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro isakymu'

23. Lop5eliui - darLelilti vadovauja direktorius:

23.1. lopse lio - darLerio direktorius konkurso bfldu i pareigas skiriamas ir i5 jq atleidZiamas

teises aktq nustatYt a tv arka;

23,2.Iop.e].io_ darLeliodirektoriuspavaldusiratskaitingasVilniausrajonosavivaldybes

. iarybai arba jos lgaliotam asmenluq

24.Lopselio- darLeliodirektoriausfunkcijosorganizuojantir

darZelio veikl4

koordinuojant loP5elio-



5

24,|,vadovarujalop5elio-darLe|iostrateginioplanoirmetinesveiklospfogramosrengimui,

juos tvirtina, vadovauj a jq vykdymui;

24,2.Lie:DJJosRespublikosdarbokodeksoirkitqteisesaktqnustatytatvarkapriimaidarbq

ir atleidZia i3 jo lopselio _ darZelio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

24.3. tvirr\na lop.elio - darLe|\ostruktfir* lop.elio - darZelio darbuotojq pareigybiq s4raS*

nevirsydamas savivaldybes tarybos nustatlto didziausio leistino pareigybiq skaidiaus' rengia ir

tvirtina jq PareigYbiq aPra5Ymus;

24.4.nuslatodirektoriauspavaduotojo(-q)ugdymuiveiklossritis,lop5elio-daraello

tikslus, uZdavinius, funkcij as;

24.5,prttmavaikus,sudarougdymosutartisteisesaktqnustatytatvarka;

"24.6.inicijuojalopSelio- darLe|iodarbotvarkostaisykliqrengim4teikiajaslopselio-

darZelio tarybai aprobuoti ir jas tvirtina;

24.7 . retgta darbuotojq atostogq grafikus ir juos tvirtina;

24.8.sudarovaikamsirdarbuotojamssaugiasirsveikatainekenksmingasdarbosqlygas

visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

24.9.organizlo1aLop5elio-darZeliodarb4kadbtrtqigyvendinamilop5elio- 
dafie|iotikslai

ir atliekamos nustatytos funkcij os;

24.l0 .leidZia isak;rmus' kontroliuoj a jrr vykdym6

24.ll.sudaroteisesaktqnustatytaskomisijas'darbogrupes;

24.12'sudaroirnutraukiasutartislop5elio-darZeliofunkcijomsatlikti;

24.I3.organizuojalop5lio- darLeltodokumentqsaugojim4irvaldym4teisesaktqnustatyta

tvarka; ,:- ;,, ^--^^i,o,

24.I4.r[pinasi metodines veiklos organizavimu' sudaro galimybq atestuotis ir organizuoja

. ltestacij4Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

24.|5'inicijuojalop5elio-darLe|iosavivaldosinstitucijqsudarym4irskatinajqveikl4;

24.16jfipinasipedagoginioiraptarnaujandiopersonalokvalifikacijostobulinimu,palankaus

mikroklimato ugdymui ir darbui korimu, formuoja demokratinius, bendradarbiavimu grindZiamus

ropserio _ darZelio bendruomenes santykius, skatina etikos nonnq raikym4si ropselyje - darLelyie;

24.IT.bendradarbiaujasuvaikqtevais(globejais'rflpintojais)'pagalb4vaikui'mokyojuiir

lopseliui _ darzeliui teikiandiomis istaigomis, teritorindmis policijos, sociariniq paslaugrS sveikatos

istaigomis, vaiko teisiq apsaugos skyriais ir kitomis vaiko teisiq apsaugos institucijomis;

24,ls.atstovaujalop5eliui_darZeliuikitoseinstitucijose;

24.l,g.dalisavofunkcijqteisesaktqnustatytatvarkagalipavestiatliktidirektoriaus

pavaduotojui ugdYmui;

24.20.uZtikrinaracionalqirtaupqlesqbeitrrrtonaudojim4;

24.2L vykdo kitas' teises aktuose nustatl'tas' funkcijas'
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25. Direktorius atsako uZ:

25. 1. demokratini ugdymo istaigos valdymru

25 '2. mokylojo etikos normq laikymqsi;

25.3. skaidriai priimamus sprendimus;

25.4' bendruomends nariq informavim4;

25.5.sveikqsaugi4uZkertandi4keli4betkokiomsSmurto,prievartosapraiskomsir

Zalingiems iProdiams aPlink4;

25.6.LietuvosRespublikosistatymqirkitqteisesaktqlaikym4si;

25.7. lop3elio - darZelio veiklos rezultatus'

26. vaikq priemimo i vilniaus rajono savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigq

ikimohyklinio ir priesmokyklinio ugdymo glupes tvark4 tvirtina vilniaus rajono savivaldybes

taryba.

27.Lopselio-darZeliometodineiveiklaiorganizuotisudaromamokytojqmetodinegfupe.

28.MetodinQgrupQsudarogrupiqaukletojaiirkitipedagogai.Metodineigrupeivadovauja

. 1op5e1io - darLeliodirektoriaus pavaduotojas ugdymui'

2g.Metodinesgrupesarimaipriimamigrupessusirinkimeatvirubalsavimu,balsq

dauguma. Susirinkimas teisetas, jei jame dalyvauja ne maLiaukaip du treddaliai visq grupes nariq'

Susirinkimus organizuoja, juos usaukia ir informuoja grupes narius ropserio - darZelio direktoriaus

pavaduotojasugdymui.Susirinkimaikviediaminerediaukaip3karluspermetus.

30. Metodines gruPes funkcijos:

30.l.dalyvaujairteikiapasi[lymusrengiantikimokyklinioirprie5mokykliniougdymo

plogramas;

30.2.padedapianuotiiraptartiugdymoturini(programas,mokymoirmokymosimetodus,

vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo bfldus, mokymo(-si) ir ugdymo(-si) priemones bei patyrim4

kurivaikaisukaupiaugdymoprocese,pritaikojivaikqindividualiomsreikmems;

30.3. pletoja mokyojq profesines veiklos kompetencijas;

30.4. teikia lopselio - darzelio direktoriui siflymus de1 ugdymo turinio formavimo ir jo

' gyvendinimo, del mokytojq kvalifrkacij o s organizavimo gerinimo ;

30.5.inicijuojarenginius,konkursus,varZybas,organ\zuojaprojektus,uZtikrinadalyvavim4

iuose.

V. LOPSELIO - DARZELIO SAVIVALDA

31.Lopselio-darZeliotaryba(toliau- taryba)yraauk5diausialopSelio-darZeliosavivaldos

institucija.
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32. Lopsel io - darLetio taryba telkia mokyojus, vaikq tews (globejus) demokratiniam

lop.erio _ darZerio valdymui, lopselio - darLerio prioritetams, tikslams numatyti ir uZdaviniams

sprqsti. uZ savo veikl4taryba atsiskaito lopselio - darLelio bendruomenes nariams'

33. Lopsel to - darLelio taryb4 sudaro: trys mokytojai' trys ugdl'tinirr tevai (globejai)' I

lopselio _ darZerio taryb4 tevu (grobejus) dereguoja tevq susirinkimas, mokyojus - Mokytojq

. taryba. Lop5elio - darLelio tarybarenkama dvejiems mokslo metams'

34.Lopselio- darLeliotarybosposedZiaikviediaminerediaukaipdukartuspermetus.

Esant reikalui, Saukiami neeiliniai tarybos posedZiai.

35. Posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maLiau kaip du treddaliai nariq' Nutarimai

priimami posedyje dalyvaujandiqbalsq dauguma' Jeigu balsai pasiskirsto vienodai' sprendim4lemia

pirmininko balsas. Lopselio - darZerio bendruomenes nariai ir kiti savivaldos institucijq atstovai

gali dalyvauti tarybos posedZiuose kviestinio nario teisemis'

36.Lopselio_darZeliotarybaivadovaujapirmininkas.Pirmininkasirsekretoriusrenkami

atviru balsavimu tarybos nariq posedyje. Lopselio - darZelio direktorius negali bfiti tarybos

pirmininkas.

37. LoP5elio - darZelio tarYba:

37.1. teikia si[lymus del lop5elio - darLelio strateginiq tiksh5 uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

'37.2.pritarialopSelio- darLe|ionuostatams,lop5elio_ darLeltostrateginiamplanuitr

metinei veiklos programai, lop.elio _ darLe|io darbo tvarkos taisyklems, ikimokyklinio ugdymo

programai ir kitiems lopselio - dar?erio veikl4 regramentuojantiems dokumentams, kuriuos teikia

lop5elio - darZelio direktorius;

3T.3.teikiasiulymuslop5elio-darZeliodirektoriuidellop5elio_darLelionuostatq

pakeitimoarpapildymo,lop5elio_darLe|iovidausstrukturostobulinimo;

3T.4.svarstolop5elio-darZeliolesqnaudojimoklausimus;

37.5. isklauso lopselio - darLelio metines veiklos ataskaitas ir teikia siulymus lopselio -

darZelio direktoriui del lopselio - darZelio veiklos tobulinimo;

37,6.teikiasifllymusdellop5elio-darLe|iodarbotobulinimo;saugiqvaikqugdymoirdarbo

sarygrr sudarymo, tarkina formuojant ropserio - darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

iSteklius;

37.7.SvarstolopSelio- darfue|iodirektoriausteikiamus klausimus, inicijuoja vietos

oendruomenes,Seimosirlop5elio-darZeliobendradarbiavim4.

38.Lopselio-darZeliotarybosnutarimaiyrateiseti,jeijieneprie5taraujateisesaktams.

Lopserio _ darZelio direktorius, vilniaus rajono savivaldybes taryba, svietimo prieZi[r4vykdandios

instituciios nustatp, kad lopseli o - datLelio tarybos priimti sprendimai priestarauja fstatymams ir



kitiems ropserio - darZelio veikr4 reglamentuojantiems teises aktams, siulo tarybai juos svarstyti i5

naujo. Tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas istatymq numatyta tvarka'

39.Mokytojrrtarybanuolatveikiantimokyklossavivaldosinstitucijamokl-tojq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo krausimams sprqsti. J4 sudaro ropserio - darLelio direktorius'

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi istaigoje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZi[ros

specialistas. I posedZius gali bflti kviediami kitq savivaldos institucijq atstovai'

40.Mokytojqtarybaivadovaujalop5elio-darZeliodirektorius.Mokl'tojrrtarybatvirtinama

direktoriaus isakYmu.

4l.MokytojqtarybosposedZiusSaukialopSelio-darZeliodirektorius.

"jeijamedalyvaujadutreddaliaituometudirbandiqMokytojqtarybosnariq.

posedyje dall'r'tavusiq nariq balsq dauguma'

42.MokytojqtarybosposedZiaiSaukiaminerediaukaipdukartusper

baigiantismokslometams.PrireikusSaukiamasneeilinisposedis.

43. Mokl'tojqtarYba:

43 '1. aptaria praktinius Svietimo organizavimo, vaikq ugdymo kokybes klausimus;

43.2. svarsto valstybes nustatyt4 svietimo standartq igyvendinim4 ugdymo turinio

atnaujinimqoptimaliqugdymosis4lygqirmokytojqveiklostobulinimobudus;

43.3.ana|izuojaugdymoplanglop5elio- darLe|ioveiklosirugdymoprogfamqreal:rzavimL

43.4. aptar\a skirtingq gebejimq vaikq ugdymo organizavimo principus, jq ugdymo

programas, metodus;

43.5. sprendZia vaikq sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi' poilsio ir mitybos klausimus;

43.6.teikiasillymuslopSelio-darZeliotarybaiivairiaislop5elio-dari'drioveiklos
" organizavimo ir ugdymo klausimais;

43.7. svarsto ir priima protokolinius nutarimus teises aktq nustatytais ir lopselio - darZelio

direktoriaus teikiamais klausimais ;

43.8. renka atstovus i darZelio tarybq

43.9. prrtaria ir teikia siflymus del direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir

moky'toj q atestacij o s.

44.Lopselio-darZeliosavivaldosinstitucijosveikiabendradarbiaudamostarpusavyje.

45.LopSelis-darZelispasiliekateisgprireikuskeistilop5elio-darZeliosusiformavusi4

savivaldos institucijq sistem4'

Posedis yra teisetas.

Nutarimai Prii*u-i

metus prasidedant ir
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vI.DARBUOTOJUPRIEMIMASIDARBA,JUDARBOAPMOKEJIMOTVARKAIR
ATESTACIJA

46. Darbuotojai i darb4 lopsetyje - dari'elyie priimami ir atleidaiari i5 jo Lietuvos

Respubrikos Darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

47.Lopselio-darZeliodarbuotojamsuZdarb4mokamaLietuvosRespublikos[statymrlir

kitq teises aktq nustatyta tvarka' , ---: ^^1,.+niq:
4S.Lop5eliodarZeliodirektorius,direktoriauspavaduotojasugdymui,mokyojai

atestuojami ir kvalifikacij4 tobulina Lietuvos Respublikos istatymrS Lietuvos Respubiikos

vyriausybes nutarimq Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro isakymq nustatyta tvarka'

vII.LoPsELIo_DARZELIOTURTAS,LnSoS,JuNAUDOJIMOTVARKA'

FINANSINn VnrXr,OS KONTROI,n fn LOPSELIO - DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

49. Lopselis - darZelis patikejimo teise valdo lopselio - darZelio savininko perduot4turtq

naudojasi ir disponuoja juo istatymq nustatyta tvarka'

50. Lop5elis - darZelis yra i5laikomas i3 steigejo

tikslines dotacij os mokinio krep3eliui finansuoti'

51. LopSelio - darZelio leSos:

51.1. valstybes biudZeto specialiosios tikslines dotacijos lesos ir steigejo biudZeto le.os,

skiriamo s pagal patvirtintas s4matas ;

57.2. paiamos uZ teikiamas paslaugas;

5l.3.fondq,otganizacijqkitujuridiniqirfiziniqasmenudovanotosar

perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

kitaip teisetais b[dars

51'4. kitos, teisetu btrdu igltos' leSos'

52. Lopselis - darZelis gali tureti savo atsiskaitom4jQ s4skait4 banke' Tai savanoriski

- lsmenq, organtzacTiq ir imoniq ina3ai'

53.t,opselio-darZeliolesosnaudojamosteisesaktqnustatyta|varka.

54. LopSelio darZelio finansines operacijas vykdo vilniaus rajono savivaidybes

buhalterines apskaitos skyriaus darbuotoj ai'

55.Lopselio-darZelioapskaitaorganizuojamabeifinansiniqirbiudZetovykdymoataskaitq

rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo, Lietuvos

RespublikosvieSojosektoriausatskaitomybesistatymoirkitqteisesaktqnustatytatvarka'

56'Lopselio-darZeliofinansineveiklakontroliuojamateisesaktqnustatytatvarka.

57. Lopselio - darZelio veiklos ir isores finansini audit4atlieka vilniaus rajono savivaldybes

kontrolierius (savivaldybes kontroles ir audito tarnyba). Lopselio - darLelio vidaus auditas

biudZeto asignavimq ir specialiosios



VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Lopselis darZelis turi intemeto svetainp, atitinkandi4 teises aktq nustatytus

reikalavimus, kurioje skelbiami pranesimai, kuriuos remiantis Siais Nuostatais ar Lietuvos

Respublikos teises aktais reikia paskelbti viesai, teikiama informacija visuomenei apie lopselio -

darZelioveikl4irlop5elyje- darLe|yjevykdomasSvietimoprogramas.

60. Lopsel to - darLelio nuostatus, suderinus su lopselio - darZelio taryba' tvirtina vilniaus

.--. rajono savivaldYbes tarYba'

61. Lopselio darZelio nuostatq keitim4 ir papildym4 inicijuoja vilniaus raiono

savivaldybdstaryba,lop5eiio_darLe|iodirektoriusarbalop5elio-dari'e|iotaryba.

62. Lopselis - darZelis reorganiztsojamas, likviduojamas aI pertvarkomas teises aktq

nustatYta tvarka.

63.Klausimai,neaptarliSiuosenuostatuose'sprendZiami

Respublikos Svietimo istatymu, kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Svietimoirmoksloministroisakymaisirkitaisteisesaktais.

SUDERINTA

: LoP5elio - darLelio tarYbos

201,2m.rugPjfdio 6 d' PosedZio

Protokoliniu nutarimu

@rotokolas Nr' 4)
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atliekamasvadovaujantisLietuvosRespublikosvidauskontrolesir

vidaus audit4 re glamentuoj andiais teise s aktai s'

58. Lop5elio - darfteLio veiklos pieLlnrqvykdo Vilniaus

institucij a, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus'

vidaus audito istatYmu ir kitais

rajono savivaldYbes vYkdomoji

vadovaujantis Lietuvos

Vyriausybes nutarimais,

Jane


