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2019 m.liepos 31 d. sprendimu Nr. l- 246

TAURAG E S L Op SELI O -DAR i,nrlO,, 4ZtJ OLTUKAS (
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Taurages iop5elio-darLeho ,,.{Zuoliukas" nuostatai (toliau - nuostatai) reglamentuoja

Taurages lop5elio-darZelio ,,\Luoliukas" (toliau - istaiga) veiklos sritis ir rfiSis, tiksl4, uZdavinius,

funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
darbq,jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lr;rrt4,le5as, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos

kontrolg ir veiklos prieZiirq, reorganizavim4, pertvarkym4 ir likvidavim4.

2. Bendros Zinios apie istaig4:

2.1. f staigos pavadinimas - Taurages lop5elis-darZelis ,,.{Zuoliukas";
2.2. istargos trurnpasis pavadinimas - lopSeli s-darZeli s,,,{Zuoliukas" ;

2.3. istaigos iuridinio asmens kodas - 190455536;

2.4. ystarga iregistruota Juridiniq asmenq registre 1998 m. sausio 9 d.;

2.5. istaigos veiklos pradZia- l97l m. vasario 24 d.;

2.6. istaigos teisine forma - biudZetine istaiga, kodas 950;

2.7.1stargos priklausomybe - savivaldybes mokykla, kodas 20;

2.8. istaigos buveine - Vytauto g. 58, Taurage;

2.9. fstaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 31 10;

2.10. istaigos tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 31 I l;
2.11. istaigos paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis, kodas

31114102;

2.12. istaigos savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Taurages rajono

savivaldybes taryba, Respubliko s g. 2, Taurage:

2.12.1. tvirtina biudZetines i stai go s nuo status ;

2.12.2. priima I pareigas ir i5 jt1 atleidLia biudZetines istaigos vadov4;

2.12.3. priima sprendim4 del biudZetines istaigos buveines pakeitimo;

2.12.4. priima sprendim4 del biudZetines istaigos reorganizavimo ar likvidavimo;
2.12.5. priima sprendim4 del biudZetines istaigos filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
2.12.6. sprendZia kitus istatymuose ir biudZetines istaigos nuostatuose jos kompetencijai

priskirtus klausimus;

2.l3.1staigos veiklos koordinatorius - Taurages rajono savivaldybes administracijos Svietimo
ir sporto skyrius;

2.74.1stargos mokymo kalba - lietuviq, kodas lit.;

2.15. istaigos mokymosi forma - grupine;

2.16. vykdomos programos: ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo;
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2.17 . lstaigos finansavimo Saltiniai:

2.17.1. savivaldybes biudZetas, kodas 2;

2.17.2. kitos teisetai igytos 1e5os, kodas 7;

2.17.3. parama, kodas 9, istaigos paramos gavejo statusas iregistruotas Lietuvos Respublikos

juridiniq asmenq registre 2004 m.balandZio 21 d.

3. Taurages lop5elis-darZelis ,,,{Zuoliukas" (toliau - lop5elis-darZelis) yra ribotos civilines

atsakomybes viesasis juridinis asmuo, igyvendinantis savivaldybes funkcijas ir iSlaikomas i5

savivaldybes biudZeto asignavimq, turintis atsiskaitomqE ir kitas s4skaitas Lietuvos R.espublikos

registruotuose bankuose, antspaud4 su valstybes herbu ir istaigos pavadinimu, savo atributik4.

4. Lop5elis-darZelis vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija,

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos istatymais ir poistatyminiais

teises aktais: nutarimais, dekretais, sprendimais, potvarkiais, jsakymais ir Siais nuostatais.

lt" LopSELIo-DARi,rcrlo vEIKLos sRITys IR RUSys, TIKSLAS, UZDA,vINIA,]I,
FUNKCIJOS

5. Lop5elio-darZelio veiklos sritys ir rflSys (pagal Ekonomines veiklos rflSiq klasifikatorirl):

5.1. lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas (85);

5.2. pagrrndine Svietimo veiklos rfiSis * ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas (85. 10. I 0");

5.3. kitos Svietimo veiklos r[Sys:

5.3. 1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas (85. 10.20);

5.3.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas (85.51);

5.3.3. kulturinis Svietimas (85.52);

5.3.4. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas (85.59);

5.3.5. Svietimui bDdingq paslaugq veikla (85.60).

5.4.kita ne Svietimo veiklos r[Sis:

5.4.1. vaikq dienos prieZiDros veikla (88.91);

5.4.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas (56.29);

5.4.3. kita Zmoniq sveikatos prieZilros veikla (86.90);

5.4.4. nuosavo arba nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (68.20).

6. LopSelio-darl.elio tikslas - padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultlros, taip pat ir etnines,

socialinius, paZintinius poreikius bei padeti vaikui pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio

ugdymo program4.

7. Lop5el io - dar Lelto uLdaviniai:

7 .1. uZtikrinti vaiko teises, jo gerovg, ugdymo kokybg vykdant ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo programas;

7.2. diegti ZmogiSk4sias vertybes, ugdyti asmenybds tapatumo ir priklausymo bendruomenei
jausm4, atsakomybds uZ savo poelgius supratim4, pagarba,Zmogaus teisems ir laisvems;

'1.3. uLtikrrnti, kad ugdymo aplinka atitiktq higienos normas ir teises aktq nustatytus saugos

bei sveikatos reikalavimus, laiduotq ugdymo programq vykdym4;
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7.4. inicijuoti lop5elio-dari.elio ir tevq (globejq, rflpintojq) (toliau - tevq) parlnerystE

stiprinandiq priemoniq igyvendinim4;
7.5. saugoti ir stiprinti vaikq sveikat4 bei psichologini atsparum4 aktyviai bendradarbiaujant

su jq tevais.

8. Lop5elio -darl,elio funkcijos:

8.1. ugdo ikimokyklinio amZiaus vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo ir specialiqjq poreikiq

vaikams pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas;

8.2. ugdo prie5mokyklinio amZiaus vaikus pagal prie5mokyklinio ugdymo ir specialiqjq

poreikiq vaikams pritaikytas prieSmokyklinio ugdymo programas;

8.3. teikia vaikui ir jo tevams psichologing, socialing, specialiq1 pedagoginE, informacinq

arba krtq p agalb q, konsultuoj a vai kq sveikato s prieZi[ro s klausimai s ;

8.4. sudaro s4lygas vaikq maitinimo organizavimui ir uZtikrina, kad maitinimas atitiktq

sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus;

8.5. skelbia informacrj4 apie istaigoje vykdomas programas, priemimo s4lygas, paslaugas,

mokytojq kvalifikacij4, bendruomenes tradicijas ir kt.

8.6. kuria materiahqq aplink4 vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais

Svietimo aprlpinimo standartais;

8.7. atlieka kitas istatymuose ir kituose teises aktuose istaigai numatytas funkcijas.

III. LOPSELIO-DANZTUO TEISES IR PAREIGOS

9. Lop5elis-darZelis turi teisg:

9.1. nusistatyti vidaus darbo tvark4, priimti sprendimus del ugdymo proceso organizavimo;

9.2. priimti sprendimus del veiklos, ugdymo formq ir modeliq, ugdymo aplinkos klrimo;
9.3. nustatyta tvarka vykdyti Salies ar tarptautinius Svietimo projektus;

9.4. gauti informacing, eksperting, konsultacing ir kvalifikacijos tobulinimo pagalb4;

9.5. atstovauti vaiko teisems sprendZiat jo prieZi[ros ar ugdymo klausirnus kitose

institucijose;

9.6. vykdyti kitas vaikq saviraiSkos poreikius tenkinandias neformaliojo ugdymo pl'ogramas;

9.7. teikti mokamas paslaugas;

9.8. teikti pasifllymus steigejui del ugdymo modelio, del paslaugq ir kt. klausimais;

9.9. gauti finansavim4, nuomoti patalpas, priimti sprendimus del le5q panaudojimo;

9.10. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;

9.1 1. jungtis i asociacijas, dalyvauti profesiniq s4jungq veikloje istatymq nustatyta tvarka;

9.l2.bendradarbiauti su socialiniais partneriais, kitomis istaigomis, institucijomis.

1 0. Lop5elio-darZelio pareigos:

10.1. priimti ir ugdyti ikimokyklinio bei prie5mokyklinio amZiaus vaikus savivaldybes

tarybos nustaty.ta tvarka;

10.2. garantuoti vaiko teisiq igyvendinim4, interesq uZtikrinim4, poreikiq tenkinirn4;

10.3. uZtikrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keliq smurlo, prievaftos aprai5koms aplink4;

10.4. uZtikrinti kokybi5k4 ugdymo programq vykdym4, ugdymo aplinkos aprDpinim4;
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10.5. pritaikyti ugdymo programas vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq;

10.6. kartu su tevais vertinti vaikq ugdymo(si) pasiekimus ir palangq;

10.7. sudary.ti ugdymo ir kitq rfiSiq sutartis, garantuoti sutartq isipareigojimq vykdym4;

10.8. tobulinti pedagoginiq darbuotojq ir kitq specialistq kompetencijas, kelti kvalifikacij4;

10.9. vykdyti istaigos veiklos kokybes isivertinim4 ir tobulinti veikl4;

10.10. organizuoti vaikq sveikat4 tausojanti n pagal gydytojq rekomendacijas pritaikyt4

maitinim4;

10.1 1 . teikti veiklos, finansq ataskaitas steigejui, istaigos bendruomenei, skelbti vie5ai.

1 I . {staiga gali tureti kitq teisiq ir pareigq, jeigu jos neprie5tarauja teises aktams.

ry. LOPSELIO.DAR ZNTIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYM,A.S

12. Lop5elio-darZelio veiklos organizavimo teisinis pagrindas - Strateginis planas, Metinis

veiklos planas, istaigos parengta Ikimokyklinio ugdymo programa, Prie5mokyklinio ugdymo

organizavimo tvarkos apra5as, Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa ir standartai.

12.1. LopSelio-darZelio strategini planq rengia darbo grupd, sudary.ta i5 istaigos bendruomenes

atstovtl, planui prrtaria lop5elio-darLelio taryba ir Taurages rajono savivaldybes administraci.ja ar.jos

igaliotas asmuo, tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.

12.2. Lopielio-darZelio metini veiklos plan4 rengia darbo grupd, planui pritaria lop5elio-

dar Lelio taryb a, tvirtina direktorius.

12.3. Lop5elio-dari,elio ikimokyklinio ugdymo program4 pagal ikimokyklinio ugdymo

programq kriterijus rengia darbo grupd, aprobuoja lopSelio-darZelio metodine taryba, pritaria

lopSelio-darZelio taryba ir Taurages rajono savivaldybds taryba, tvirtina direktorius.

12.4. Prie5mokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Prie5mokyklinio ugdymo organizavimo

tvarkos apraiE, prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, vadovaudamiesi Prie5mokyklinio ugdymo

bendrEja programa ir standarlais, rengia Ugdomosios veiklos metq plan4, kuri tvirtina direktorius.

13. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuri vie5o konkurso b[du ipareigas penkeriems

metams skiria ir i5 jLl atleidlia Taurages rajono savivaldybes taryba.

14. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Taurages rajono savivaldybes tarybai.

15. Direktoriaus laikinai nesant mokykloje, sergant, i5vykus f komandiruotg, atostogq metu jo
funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kurio pareigybes apra5yme numatyta 5i

funkcija.

1 6. Lop5elio-darZelio direktorius :

16.1. vadovauja istaigos veiklos dokumentq (strateginio plano, metinio veiklos plano, ugdymo
programq, vidaus darbo tvarkos taisykliq) rengimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;

16.2. nustatyta tvarka skiria ir atleidLia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmeni s ir aptarnauj anti p erson alq, tv irtinaj q pare i gybiq apraS ymus ;

16.3. tvirtina lopSelio-darLelio struktlr4 ir pareigybiq s4ra54 nevirsydamas nustatyto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
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16.4. atsako uZ, informacijos skelbim4, demokratini istaigos va7dym1, uLttkrina

bendradarbiavimu gristus santykius, etikos normq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus,

bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinf tobulejim4,

sveik4, saugi4, uLkertandiq keli4 bet kokioms smurto, prievarlos apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams

aplink4;

16.5. analizuoja fstaigos veiklos ir valdymo i5teklirl buklg, inicijuoja istaigos veiklos sridiq

isivertinimo procesq;

16.6. uLtikrina Vaiko gerovds komisijos veikl4, esant reikalui kreipiasi i savivaldybes Vaiko

geroves korrisij4;

16.7.kafiu su lop5elio-darlelio taryba priima sprendimus istaigos veiklos klausimais;

16.8. atsako uZ biudZeto asignavimq valdym4, vykdo paskesni4j4 finansq kontrolq;

16.9. atsako uZ pateikiamq dokumentq ir kitos medZiagos tikrum4 ir uZ vis4 istaigos veikl4;

16.10. atlieka kitas funkcijas, nustatytas pareigybes apra5yme arba skiriamas steigejo.

16.11. nustato direktoriaus pavaduotoiams metines veiklos uZduotis ir atlieka jq veiklos

vertinimo procedlras Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

16.12. kiekvienais metais teikia Mokyklos tarybar svarstyti bei vieSai paskelbia savo metq

veiklos ataskait4 Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

i7. Direktoriui uZ Siq nuostatq 16 punkte i5vardytq funkcijq nevykdym4 ar netinkam4

vykdym4 gali bUti taikoma drausmind ar kitokia atsakomybe teises aktq nustatytatvarka.

18. LopSelio-darZelio metoding veikl4 organizuoja metodine grupe ir metodine taryba.

19. Mokytoiq metodine veikla savanori5ka ir savaranki5ka, patys mokytojai inicijuoja 5i4

veikl4, pasirenka jos turini ir formas. Mokytoiq metodine veikla orientuota i mokytoiq krlrybi5kum4

ir atsakingum4.

20. Mokytojq metodines veiklos tikslas - sudaryti s4lygas nuolat tobulinti kvalifikacij4 ir
kompetencijas, aptarti ir skleisti gerq4 patirti, pletoti pedagoging savirai5k4 ir ktirybi5kum4,

igyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybes.

21. Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq metodine grupe (toliau - metodine grupe):

21.7. analizuoja metodines naujoves, planuoja ugdymo turini, aptaria mokytojq ir pagalbos

specialistq prakting veikl4, pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas, skieidlia gerq4
patirti, teikia pasillymus metodines veiklos organizavimo klausimais;

21.2. metodines grupes nariais gali bflti visi pedagoginiai darbuotojai;

21.3. metodinei grupei vadovauja metodines grupes nariq iSrinktas pirmininkas.

22. Lopieho-darZelio metodine taryba:

22.1. metodine taryba sudarS,ta i5 5 nariq (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodiniq
grupiq pirmininkai ir kiti metodines grupes deleguoti asmenys);

22.2. metodinei tarybai vadovauja tarybos nariq i5rinktas pirmininkas;

22.3. metodine taryba nustato lop5elio-darZeho metodines veiklos ir kvalifikacijos kelimo
prioritetus, inicijuoja gerosios patirties sklaid4, aprobuoja mokytojq parengtas metodines ar ugdymo

priemones, svarsto ugdymo priemoniq isigijimo poreiki, prireikus vertina mokytojq prakting veikl4.
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23. LopSelio-darZelio metodine veikla vyksta pagal metodines tarybos parengt4 ir direktoriaus

patvirlint4 Metodines veiklos organizavimo tvark4.

24. Lop5elio-darZelio metoding veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

25. Lop5elio-darZelio bendruomenes nariai gali dalyvauti istaigos valdyme, burtis ! ivairiq
grupiq (mokytojq, tevq, Svietimo istaigq, vadovq) interesq asociacijas, otganrzacijas, s4jungas,

klubus, vykdandius jq nariq nustatytus Svietimo, kulttros uZdavinius ir funkcijas, numatytas jq

veiklos nuostatuose.

V. LOPSELIO-DAR ZNTIO SAVIVALDA

26. Lop5elio-darLeho savivalda grindLiama Svietimo tikslais, vykdomomis ugdymo

programomis ir susiklosdiusiomis tradicijomis.

27. Lop5elio-darZelio savivaldos institucijos kolegialiai svarsto istaigos veiklos ir finansavimo

klausimus ir pagal kompetencij4, apibreZt4 Siuose nuostatuose, priima sprendimus, daro ltakq
vadovo priimamiems sprendimams, atlieka visuomening lop5elio -daricho valdymo prieLturE.

28. Lop5elyje-darLelyje veikia Sios savivaldos institucijos: Lop5elio-dafielio taryba,

Mokytojq taryba, Tevq komitetas, Grupiq tevq komitetai.

29. Lop5elio-darZelio taryba - auk5diausioji istaigos savivaldos institucija, atstovaujanti

pedagoginiams darbuotojams, aptarnaujandio personalo darbuotojams, tevams ir vietos

bendruomenei. Vaikq interesams tarybo.j e atstovauj a tevai.

29.1. Lop5elio-darZelio taryb1 sudaro 12 nariq: 4 pedagoginiai darbuotojai, 4 aptarnaujandio

personalo darbuotoj ai, 4 tevai.

29.2. Pedagoginiq darbuotojq atstovai i istaigos taryba, renkami Mokytojq tarybos posedyje,

aptarnaujandio personalo darbuotojq atstovai - Aptarnaujandio personalo darbuotojq susirinkime,

tevq atstovai - lop5elio-darZelio Visuotiniame tevq susirinkime.

29.3. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja ne maliau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaurjandir-1

nariq balsq dauguma.

29.4. Lop5elio-darLelio taryba renkama dvejiems metams, jai vadovauja pirmininkas,

renkamas pirmame posedyje tarybos nariq pasirinktu balsavimo budu. Mokyklos direktorius negali

b[ti Tarybos nariu.

29.5. Tarybos nariu asmuo gali buti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas. Tarybos nario

igaliojimai nutrflksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis nebegali eiti savo pareigq del sveikatos

b[kles, atsistatydina, pripaZistamas neveiksniu arba kai jo elgesys nesuderinamas su tarybos nario

pareigomis. Naujas tarybos narys paskiriamas atitinkamai grupiq Tevq komitetq, Mokytojq tarybos,

Visuotinis nepedagoginiq darbuotojq susirinkimo sillymu.

29.6. Loplelio-darZelio tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems bendruomenes

nariams kart4 per metus.
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29.7. Loplelio-darZelio tarybos nutarimus, kurie prie5tarauja teises aktams, direktorius arba

Svietimo prieLinrq vykdandios institucijos pra5o svarstyti i5 naujo.

30. Lop5elio-darZelio tarybos funkcijos:

30.1. teikia si[lymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
priemoniq, nuostatq pakeitimo ar papildymo, vidaus struktlros tobulinimo, darbuotojtl skatinimo;

30.2. prrtana lopSelio-darZelio strateginiam planui, metinei veiklos programai, veiklos

nuostatams, mokytojq ir kitq specialistq atestacijos programai, svarsto vidaus darbo tvarkos

taisykles, kitus istaigos veikl4 reglamentuojandius dokumentus, teikiamus direktoriaus;

30.3. svarsto Mokytojq tarybos, Tevq komiteto iniciatyvas teikia siDlymus del lop5elio-

darLeho darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq sudarymo klausimais, talkina formuojant

lopSelio-darZelio materialinius, finansinius ir ZmogiSkuosius iSteklius;

30.4- svarsto lop5elio-darZelio pajamq ir iSlaidq s4mat4, planuoja ir kontroiiuoja jq
paskirstym q, pr rLiuri [king, fi nans ing vei kl 4;

30.5. renka atstovus i lop5elio-darLeho mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos

komisij4;

30.6. svarsto ir teikia sillymus del direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir
mokytojq atestacijos;

30.7. ivertina lopSelio-darZelio direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir sprendim4 del

direktoriaus fvertinimo pateikia Savivaldybes tarybai Svietimo, rnokslo ir sporto ministro nustatyta

tvarka.

30.8. svarsto istaigos naujq etatq ar pareigybiq steigimo, reorganizavimo ir likvid.avimo

klausimus, teikia sitlymus del materialines bazes gerinimo;

30.9. pletoja vaikq, tevq, mokytojq ir kitq bendruomenes nariq demokratines gyvensenos

pafirti, kulturing veikl4.

31. Mokytojq taryba * nuolat veikianti lopSelio-darZelio savivaldos institucija mokytojq
profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti. J4 sudaro visi mokytojai ir pagalbos

mokiniui specialistai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. { posedZius gali bflti kviediami ir kiti

istaigos bendruomenes nariai.

32. Mokytojq tarybai vadovauja lop5elio-darZelio direktorius.

33. Mokytojq tarybos posedZiai rengiami ne rediau kaip kart4 per ketvirti. Posedis yra teisetas,
jei jame dalyvauja du treddaliai tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq naritl balsq

dauguma.

34. Mokytojq tarybos funkcijos:

34.1. svarsto lopSelio-darLelio metiniveiklos planq,jo vykdymo eig4, veiklos rezultatus;

34.2. priima sprendimus del ugdymo formq ir metodq, ugdymo proceso organizavimo;

34.3. svarsto Ikimokyklinio ugdymo program? ir teikia sillymus del ugdymo turinio;
34.4. analizuoja vaikq ugdymo(si) pasiekimus ir paLang4, jq vertinimo tvark4;

34.5. svarsto istaigos veiklos kokybes isivertinimo formas bei isivertinimo rezultatus

inicijuoja veiklos tobulinimo ir kaitos procesus,
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34.6. deleguoja atstovus i istaigoje veikiandias komisijas, darbo grupes, lop5elio-darZelio

t aryb4,mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisij4;

34.1. teikia siulymus del ugdymo aplinkos k[rimo, vaikq saugumo ir sveikatos prieZiuros,

maitinimo organizavimo;

34.8. aptaria praktinius Svietimo naujoviq igyvendinimo klausimus, pedagogines veiklos

tobulinimo bfidus, mokytojq profesiniq ir bendrqjq kompetencijq pletros galimybes.

35. Lop5elyje-darLelyje veikia Tevq komitetas. Tevq komitetas renkamas kasmet, atstovai

renkami grupiq tevq susirinkimuose. Komiteto nariu asmuo gali buti renkamas ne daugiau, kaip dvi

kadencijas. Komitetui vadovauja pirmininkas, kuris renkamas pirmame komiteto susirinkime.

36. Tevq komiteto nario igaliojimai nutrDksta, kai pasibaigia igaliojimo laikas, kai jis

nebegali eiti savo pareigq del sveikatos btkles, atsistatydina, pripaListamas neveiksniu arba kai jo

elgesys nesuderinamas su Tevq komiteto nario pareigomis. Naujas tarybos narys paskiriamas

grupes Tevq (kitq teisetq vaiko atstovq) susirinkimo sifilymu.

37. Lop5elio-darZelio Tevq komiteto funkcijos:

37.1. atstovauja grupiq tevq interesams, renka tevq atstovus i lopSelio-darZelio tarybq;

37.2. rnrcijuoja tevq ir lop5elio-darZelio partnerystg, tevq Svietimo organizavimq;

37.3. svarsto tevq dalyvavimo lop5elio-darZelio veikloj e galimybes;

37.4. deleguoja komiteto narius ar kitus tevus i komisijas, darbo grupes, komandas;

37.5. teikia pageidavimus del papildomq paslaugq teikimo lop5elyje-darLelyje (pailgintos

dienos grupds, ekskursijq, mokamq blreliq, kulturines paZintines veiklos ir kt.);

37.6. priima sprendimus del finansines tevq paramos istaigai ir Siq lesq panaudojirno;

37.7. dalyvauja nagrinejant tevq skundus ir teikia si[lymus sprendZiant i5kilusias problemas;

37.8. svarsto lop5elio-darLelio direktoriaus ar jo pavaduotojo ugdymui teikiamus klausimus.

38. tevq ir aukletojq bendru sutarimu grupese gali buti renkami grupiq tevq komitetai.

39. Mokykloje gali steigtis ir veikti kitos savivaldos institucijos. Bendruomenes nariai gali

burtis i ivairiq interesq grupiq (pedagogq, tevq ar kitq teisetq vaiko atstovq) asociacijas,

organizacqas, profesines sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numaty.tus

uZdavinius ir funkcijas.

40. Lop5elio-darZelio savivaldos institucijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos istatymais ir
Siais nuostatais.

VI. DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARK,d IR.
ATESTACIJA

41. Lop5elio-darZelio darbuotojus idarb4 priima n atleidLia i5 jo lop5elio-darZelio direktorius

Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatytatvarka.
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42. Lop5elio-darZelio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, mokytojo, pagalbos mokiniui

specialisto darbo uZmokestis priklauso nuo i5silavinimo, pedagoginio darbo stai.o, kvalifikacines

kategorijos (vadovams - vadybines kvalifikacines kategorijos) ir veiklos sudetingumo.

43. Pedagoginiq ir kitq darbuotojq pareiging alg4, darbo uZmokesdio koeficientus ir kitas

darbo apmokejimo s4lygas nustato direktorius, vadovaudamasis Svietimo istaigq darbuotojq ir kitq

istaigq pedagoginiq darbuotojq darbo apmokejimo tvarkos apra5u ir Taurages rajono savivaldybes

tarybos sprendimais.

44. Aptarnaujandio personalo darbuotojtl darbo uZmokestis nustatomas vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, biudZetiniq istaigq darbuotojq darbo apmokejimo

tvarka bei Taurages rajono savivaldybes tarybos sprendimais.

45. Lop5elio-darLelio direktorius, nevir5ydamas darbo uZmokesdio fondo, gali skirli

darbuotojams atlyginimo priemokas arba vienkartines pinigines iSmokas istaigos nustatyta tvarka.

46. LopSelio-darLelio pedagoginiq darbuotojq atestacija ir kvalifikacijos tobulinimas

organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5,ta

tvarka.

vII. LopSELIo-DAnZnrro ruRTAS, LESos, JU NAUDOJIMO rvARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIUR.,A.

47. Lop5elis-darZelis patikejimo teise perduot4 savivaldybes turl4 valdo, naudoja bei

disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq ir kittl teises aktq bei Taurages rajono savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka.

48. Lopielio-darZelio vykdomoms programoms finansuoti i5 Lietuvos Respublikos valstybes

ir savivaldybes biudZetq le5os skiriamos pagal Vyriausybes nustaty.tas metodikas.

49. Lop5eliui-darZeliui Vyriausybes nustatyta tvarka gali b[ti skiriama lesq i5 atitinkamq metq

valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq, istaiga gali gauti papildomq biudZeto le5q Svietimo,

mokslo, kultflros ir sporto programoms vykdyti.

50. Specialiqiq programq leSos naudojamos Lietuvos Respublikos istatymq ir Taurages rajono

savivaldybes tarybos nustatyta tvarka Siuose nuostatuose numatytiems uZdaviniams ir funkcijoms

igyvendinti.
51. Lop5elio-darZelio buhalterine apskaita organizuojama, finansiniq ir biudZeto vykdymo

ataskaitq rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymo,
Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymo ir kitq teises aktq nustatytatvarka.

52. Lop5elio-darZelio veiklos ir i5ores finansini audit4 atlieka Taurages rajono savivaldybes

Kontroles ir audito tarnyba.

53. Lop5elio-darZelio veiklos prieLiirq vykdo savininkas,

vertintojai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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54. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi Tauragds rajono savivaldybes tarybos,

lopSelio-darZelio direktoriaus ar lopSelio- darlelio tarybo s iniciatyva.

55. Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimus tvirtina Taurages rajono savivaldybes taryba.

56. Lop5elis-darZelis registruojamas Juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos civilinio

kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Vyriausybes,

nustatyta tvarka.

57. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Taurages rajono

savivaldybes tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu ir kitais

galioj andiai s Lietuvos Respublikos tei ses aktais.

58. Lop5elis darZelis turi interneto svetaing rl,11111c1q741[Lrkas.lt, atitinkandi4 teises aktq

nustatytus reikalavimus.

59. Prane5imai, kuriuos vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti vie5ai, skelbiami lop5elio-

darZelio interneto svetainej e, vietos spaudoj e.

Direktore Viktorij a Paulauskiene


