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BIUDZETINES ISTAIGOS
VTLNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,OBELELE,, NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. BiudZetines istaigos Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Obelele" nuostatai (toliau - Nuostatai)

reglamentuoja Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Obelele" (toliau - Lop5elis-darZelis) teising form4,

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

LopSelio-darZelio grupg, pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, veiklos teisini

pagrind4, sritis, rii5is, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos

organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemimo i darb4 ir atleidim4 iS jo, jq darbo

apmokejimo tvarkq ir atestacij4, le5as, jq naudojimo tvarkE ir finansines veiklos kontrolg,

reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir strukt[ros pertvarkos tvarkq.

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

savivaldybes herbu ir savo pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje

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

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinemis

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

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

aktais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.

3. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Obelele", trumpasis

pavadinimas - lop5elis-darZelis ,,Obeldle". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq registre,

kodas - 190023882.

4. LopSelio-darZelio istorija: darZelio isteigimo data - l97l-05-28. Vilniaus lop5elis-darZelis

Nr. 126 isteigtas Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto 197l-05-28 potvarkiu Nr. 273. Vilniaus

miesto tarybos 1997-03-25 sprendimu Nr. 230 darZeliui suteiktas pavadinimas - Vilniaus lop5elis-

darZelis .,Obelele".

5. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.

6. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes.

7. Lop5etio-darZelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe, kodas 111109233, adresas

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

savivaldybes taryba. Jos kompetencij a:

8.1. priima sprendimus del Lop5elio-darZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

8.2. priima sprendimus del Lop5elio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

8.3. skiria ir atleidlia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos

igaliojimus;

8.4. priima sprendimus del Lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;

8.5. tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus;

8.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Siuose nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.

9. Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami ra5tu.

10. Lop5elio-darZelio veiklos koordinatorius - pagal kompetencij4 istaig4 kuruojantis

Vilniaus mie sto savivaldybes admini stracij o s strukturinis padalinys.

11. [staigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

12. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga

lopSelis-darZelis.

13. Ugdymo kalba- lietuviq.

14. Ugdymo formos - ikimokyklinio ugdymo grupe, prie5mokyklinio ugdymo grupe.

15. Ugdymo proceso organizavimo bfldas - kasdienis.

16. Lop5elis-darZelis vykdo neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio

ugdymo programas.

I 7. Mokymosi pasiekimus iteisinantys dokumentai nei5duodami.

II SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO vEIKLos sRrrys IR ROSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

F'UNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ITEISINANEIU DOKUMENTU ISDAVIMAS

18. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas'

19. LopSetio-darZelio pagrindine Svietimo veiklos r05is - ikimokyklinio amZiaus vaikq

ugdymas, kodas 85. I 0. I 0.

20. Lop5elio-darZelio kitos Svietimo veiklos ruSys:

20.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10,20;

20.2.lvietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
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2l. Lop5elio-darZelio kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

21.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;

2l.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.

22. LopSelio-darZelio tikslas - padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kulturinius poreikius,

pletoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrEsias ir esmines kompetencijas, bfitinas

tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programE.

23. Lop5elio-darZelio uZdaviniai:

23. 1 . teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini, prie5mokyklini ugdym4;

23.2. telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, vykdyti visuomenes kulturinio

ugdymo funkcijas;

23.3.lltil<rinti sveikE, saugi4, uZkertandi4 keliE smurlo, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;

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

ugdymo srities specifik4;

23.5. ugdymo proces4 gristi pedagogo asmenybe ir jo pasauleZi[ros, dorovines ir profesines

kompetencij os nuolatinio augimo nuostatomis;

23.6. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turini, atitinkanti ikimokyklinio,

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

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

24.1. ikimokyklini ugdym4 pagal Svietimo ir mokslo ministro patvirtintus ikimokyklinio

ugdymo programq kriterijus parengtq ikimokyklinio ugdymo program4, vykdo prieimokyklini

ugdym4 pagal vienq metq Svietimo ir mokslo ministro patvirtint4 prie5mokyklinio ugdymo

bendrqjq program4. AtsiZvelgdamas i LopSelio-darlelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq

poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;

24.2. rengia ikimokyklinio ugdymo programq, kuriai pritaria LopSelio-daielio savininko

teises ir pareigas igyvendinanti institucija arba jos igaliotas asmuo;

24.3. vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutartyse sutartus

isipareigoj imus, uZtikrina geros kokybes ugdym4;

24.4. inicij'aoja vaikq ugdymo (-si) pasiekimq tyrimus;

24.5. sudaro palankias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietini s4moningum4, puoseleti kulturing

ir socialing brand4, tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;

24.6. stdaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifikacij4, dalytis gerqapatirtimi;
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I 24.7. nztikrina higienos nornas, teises aktq reikalavimus atitinkandiq sveik4, ,uugiiugdymosi

ir darbo aplinkq, vykdo Zalingq iprodiq, smurto ir patydiq prevencij4;

| 24.g. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinq bazq

- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo

t aPruPinimo standartais;

I 
24.9. organiztoiavaikq maitinim4 Lop5elyje-darZelyie;

24.10. viesai skelbia informacij4 apie Lopselio-darZelio veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,

I organizuoja tevq Svietim4;

24.11. Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka vykdo vaiko minimalios prieZiflros

I priemones, sudaro Lopselio-d arteliovaiko gerov6s komisij4;

I o*.,,11, 

t'orJ;1:;J',L.\;roue:ul pageidavimu teikia mokamas papildomas paslaugas (studijas'

24.13.vykdo kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatSrtas funkcijas.

III SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

25. LopSelis-darZelis, lgyvendindamas jam pavestq tikstq ir i5keltus uZdavinius, vykdydamas

jam priskirtas funkcdas, turi teisg:

25. 1. vykdyti neformaliojo Svietimo programas;

25.2. parinkti ugdymo (-si) ir veiklos bfldus;

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

25.a.vykdytiSaliesirtarptautiniusSvietimoprojektus;

25.5. gafiipalamQ Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustaqrta tvarka;

25.6. igyvendinti kitas teises aktuose numatytas teises'

26. LopSelis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, vykdydamas jam

priskirtas funkcij as, Privalo:

26.l. tl1tilffinti kokybiSkQ ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programq vykdymq;

26.2. sudatyti higienos norrnas atitinkandias ugdymo s4lygas;

26.3. tLtilr.rinti Lietuvos Respublikos teises akq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi?,

uzkertandiE keliE smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiems iprodiams aplinkQ;

26.4. naudoti lesas Nuostatuose nurodytiems uzdaviniams igyvendinti pagal asignavimq

valdytoj o patvirtintas programas;
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26.5. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms Lietuvos

Respublikos istatymq numatytoms institucij oms veiklos ataskaitas;

26.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAYIMAS IR VALDYMAS

27. Lop5elio-darZelio veiklos organizavimo teisinis pagrindas :

27.l.Loplelio-darZelio strateginis planas, patvirtintas LopSelio-darZelio direktoriaus, pritarus

Lop5elio-darZelio tarybai ir Vilniaus miesto savivaldybes vykdomajai institucijai ar jos igaliotam

asmeniui;

27.2. Loplelio-darZelio metinis veiklos planas, patvirtintas LopSelio-darilelio direktoriaus

pritarus Lop5elio-d arZelio tarybai;

27.3. kiti Lop5elio-darZelio veiklE reglamentuojantys ir teises aktq nustatyta tvarka parengti,

suderinti ir patvirtinti teises aktai.

28. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, skiriamas penkeriems metams ipareigas vie5o

konkurso b[du ir atleidZiamas i5 jq Vilniaus miesto savivaldybes mero Lietuvos Respublikos teises

aktq nustatyta tvarka.

29. Pasibaigus direktoriaus pirmajai penkeriq metq kadencijai, jis gali blti skiriamas be

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

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

ivyks vie5as konkursas direktoriaus pareigoms eiti ir bus paskirtas direktorius. Direktorius, baiggs

penkeriq metq kadencuQ, turi teisg dalyvauti Lop5elio-darielio vie5ame konkurse direktoriaus

pareigoms eiti.

30. VieSas konkursas Lop5elio-darZelio direktoriaus pareigoms eiti skelbiamas teises aktq

nustatyta tvarka likus ne maZiat kaip 4 mdnesiams iki LopSelio-darZelio direktoriaus kadencijos

pabaigos, i5skyrus atvejus, kai direktorius paskiriamas be konkurso antrajai penkeriq metq

kadencijai.

31. Lop5elio-darZelio direktoriumi gali bflti tik nepriekai5tingos reputacijos asmuo.

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

veiklos ataskaitos buvo ivertintos gerai ir labai gerai, atsisako buti paskirtas be konkurso antrajai

penkeriq metq kadencijai arba dalyvauti vie5ame konkurse LopSelio-darZelio direktoriaus

pareigoms eiti arba jo nelaimi, esant galimybei, jam teises aktq nustatyta tvarka sifllomos kitos

pareigos.

33. Nuostatuose neaptarti klausimai, susijg su LopSelio-darZelio direktoriaus skyrimu ir

atleidimu, sprendZiami teises aktq nustatlrta tvarka.
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34. Direktoriaus kompetencij a:

34.1. formuoja ugdymo turinivadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos ikimokyklinio ugdymo metodinemis rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos

Svietimo ir mokslo ministro patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo bendr4ja programa ir kitais

su ugdymo turiniu susijusiais teises aktais;

34.2. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes vykdom4ja institucija arba jos igaliotu

asmeniu, wirtina LopSelio-darZelio struktrir4, Lop5elio-darilelio darbuotojq pareigybiq s4ra54,

nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;

34.3. tvirtina mokytojq ir darbuotojq pareigybiq apra3ymus, Lietuvos Respublikos

darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i3 jo Lop5elio-

darZelio darbuotojus;

34.4. vadovauja Lop5elio-darlelio strateginio plano ir metinio veiklos plano,

ikimokyklinio ugdymo programos rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos

igyvendinimo Lop5elyje-darZelyje priemoniq igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq

vykdymui;

34.5. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro

ugdymo sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka;

34.6. suderings su Lop5elio-darZelio taryba, tvirtina LopSelio-darlelio darbo tvarkos

taisykles;

34.7. litik,rina vaikams ir darbuotojams sveikq, saugiq, uZkertandiq keli4 bet kokioms

smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

34.8. specialiqiq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams skiria Svietimo pagalbq teises

aktq nustatyta tvarka;

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

bflrelius, ekskursijas ir kt.);

3 4. 1 0. organizuoj a vaikq maitinimq Lop Selyj e-d ari;elyj e;

34.tI. rupinasi darbuotojq darbo sElygomis, organizuoja trukstamq darbuotojq paieSk4;

34.I2. organizuoja, koordinuoja, analizuoja ir vertina Lop5elio-darZelio veikl4

pave stoms funkcij oms vykdyti bei uZdaviniams i gyvendinti ;

34.13. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdymq, uZtikrina, kad bltq laikomasi

Lietuvos Respublikos istatymq, kiq teises aktq ir Nuostatq;

34.14. sudaro komisijas, darbo grupes;

34.15. Lop5elio-darZelio vardu sudaro sutartis Lop5elio-darZelio funkcijoms vykdyti;

34.16. organizuoja Lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq

nustatyta tvarka;
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34'17 ' teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopselio-d arzelio turt4, le5as ir jais
disponuoja, uztikrina optimalq intelektiniq, materialiniq, finansiniq ir informaciniq istekliq valdym4
valdym4 bei naudojim4;

34'18' r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
s4lygas kvalifikacijai kelti, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis
ir organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat5rta
tvarka;

34'19. inicijuoja Lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veiklq;
34'20' 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;

34'21' Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZioros istatymo nustatyta
tvarka kreipiasi i Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios ir
vidutines prieZiuros priemoniq vaikui skyrimo ;

3 4.22. atstovauj a Lopseliui -darZeliui kito se institucij o se ;

34'23' garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatymq
teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai bttq teisingi;

34'24' uZtikrina veiksmingq Lop5elio-darielio vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos
veikim4 ir tobulinim4;

34'25' kiekvienais metais teikia Lop5elio-darZelio bendruomenei ir Lop5elio-d ar1elio tarybai
svarstyti ir viesai paskelbia metq veiklos ataskaitq. Metq veiklos ataskaitos strukt[rq ir reikalavimus
nustato Svietimo, mokslo ir sporto ministras;

34'26' dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Lop5elio-d arielio
direktoriaus pavaduotoj ams;

34.27. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes aprasyme nustatSrtas funkcijas.

V SKYRIUS
LOPSELIo.DARZELIO SAVIVALDA

35' Lop5elyje-darZelyje veikia Sios savivaldos institucijos: LopSelio-darZelio taryba, pedagogq
taryba, vaikq grupiq tevq (globejq) komitetai.

36' Lopselio-darZelio taryba yra auk5diausia Lop5elio-darZelio savivaldos institucija, sudaryta
iS pedagogq, tevq (globejq) ir vietos bendruomenes atstovq svarbiausiems Lop5elio-darZelio veiklos
sridiq klausimams aptarti, kolegialiai nagrineti ir sprgsti.
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37. Lop5elio-darZelio tarybos nariu gali bUti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq,

padedandiq siekti Lop5elio-darZelio strateginiq tikslq ir igyvendinti T,op5elio-darZelio misij4.

Lop5elio-darLelio tarybos nariu negali bUti Lop5elio-darLelio vadovas, valstybes politikai,

po litinio (asmenini o) pasitikej imo valstybe s tarnautoj ai.

38. LopSelio-darLelio taryb1 sudaro 9 nariai, renkami trejiems metams. 4 nariai

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

Lop5el i o -d arLelio tarybo s sudeti tvirtina Lop Selio -d ar1elio direktorius.

39. Likus ne maZiau kaip dviem menesiams iki Lop5elio-darZelio tarybos kadencijos

pabaigos skelbiami nauji Lop5elio-darZelio tarybos rinkimai. Pasibaigus Lop5elio-darZelio

tarybos kadencijai, LopBelio-darZelio taryba baigia savo veikl4 ir perduoda savo igaliojimus

nauj ai i5rinktai LopSelio-d arlelio tarybai.

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

Lop5elio-darLelio tarybos nario trejq metq kadencijai, jo igaliojimai nutruksta.

41. 4 tevus (globejus) i Lop5elio-darZelio taryb4 renka visuotinis tevq (globejq)

susirinkimas. Siulyti kandidatus, kelti savo kandidatrlr4 turi teisg bet kuris tevas (globejas).

Renkant tevus (globejus), kiekvienas visuotiniame tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis

tevas (globejas) turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq i LopSelio-darLelio tarybq pasiiilytq

kandidatq skaidiui. Visuotiniame tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis tevas turi teisg

paskirstyti turimus balsus savo nuoZiura, atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus'

Lop5elio-d arlelio tarybos nariais i5renkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq,

surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau nei laisvq vietq Lop5elio-darZelio taryboje, rengiamas

pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas susirinkime dalyvaujantis tevas (globejas) gali

balsuoti tik uZ vienq i5 lygq balsq skaidiq surinkusi kandidatE.

42. 4 pedagogus i LopSelio-darZelio taryb4 renka Pedagogq taryba. Sifilyti kandidatus,

kelti savo kandidattir4 turi teisg bet kuris Pedagogq tarybos narys. Renkant pedagogus,

kiekvienas Pedagogq tarybos narys turi tokibalsq skaidiq, kuris lygus visq i Lop5elio-darlelio

taryb4 pasitlytq kandidatq skaidiui. Pedagogq tarybos narys turi teisg paskirstyti turimus

balsus savo nuoZiflra, atiduodamas juos uZ vienE ar kelis kandidatus. Lop5elio-darZelio

tarybos nariais i5renkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai

balsq, yra daugiau nei laisvq vietq Lop5elio-darZelio taryboje, rengiamas pakartotinis

balsavimas, kuriame kiekvienas Pedagogq tarybos narys gali balsuoti tik uZ vien4 i5 lygq

balsq skaidiq surinkusi kandidat4.

43. 1 bendruomenes nari i Lop5elio-darZelio tarybE renka bendruomenes nariq

susirinkimas. Siltyti kandidatus, kelti savo kandidatlr4 turi teisg bet kuris bendruomenes

narys. Kandidatas turi btti susietas bendrais gyvenimo vietos bendruomeneje poreikiais ir

interesais. Renkant bendruomenes nari, kiekvienas bendruomenes nariq susirinkime
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dalyvaujantis bendruomenes narys turi po vien4 bals4, kuris atiduodamas tL, vien4 kandidat4.

I5renkamas daugiausia balsq surinkgs kandidatas. Jei du ar daugiau kandidatq surenka po lygiai

balsq, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame balsuojama tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq

surinkusi kandidat4.

44. LopSelio-darZelio tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 i5 Lop5elio-darZelio tarybos

nariq renka ir atSaukia Lop5elio-darZelio tarybos nariai pirmojo posedZio metu paprasta balsq

dauguma.

45. Lop5elio-darZelio tarybos dokumentus teises aktq nustatyta tvarka tvarko Lop5elio-

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

posedZio metu.

46. Lop5elio-darZelio tarybos posedi Saukia pirmininkas. PosedZio Saukimo iniciatyvos teisg

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

direktorius, Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotoj as ugdymui.

47. Lop5elio-darZelio tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nariq. Nutarimai

priimami paprasta posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po vien4 bals4.

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

kvorumo, nutarimai nepriimami.

48. { Lop5elio-darZelio tarybos posedZius be balso teises gali bfiti kviediami kitq

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

tevai (globejai) ir kiti asmenys.

49. Eiliniai Lop5elio- darhelio tarybos posedZiai Saukiami 3 kartus per metus. Prireikus gali

btti su5auktas neeilinis Lop5elio -d arielio tarybo s po sedi s.

50. Lop5elio-darZelio taryba veikl4 organizuoja pagal savo patvirtintus nuostatus. Lop5elio-

darZeli o tarybo s nuo statai keidiami Lop5elio-d ar1elio tarybo s nutarimu.

51. Lop5elio-darZelio tarybos nuostatq keitimo iniciatyvos teisg turi Lop5elio-darielio tarybos

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

savininkas.

52. Lop5elio-dar1elio tarybos narius gali at5aukti juos i5rinkusios LopSelio-darLelio

bendruomenes grupes.

53. Lop5elio-darZelio tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus Lop5elio-darZelio tarybos

kadencijai, apie tai ne veliau kaip prie5 10 darbo dienq raStu ispejEs Lop5eli-darLeli.

54. Lop5elio-darZelio tarybos nari at5aukus, jam atsistatydinus ar del kitq prieZasdiq nutrfikus

Lop5elio-dafielio tarybos nario igaliojimams pirma laiko, i jo viet4 i5renkamas naujas narys,

atstovaujantis tai Lop5elio-darZelio bendruomenes grupei, kuriai atstovavo buvqs narys iki

veikiandios Lop5elio-darZelio tarybos kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose numatyta Lop5elio-

darZelio tarybos nariq rinkimo tvarka.
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55. Lop5elio-darZelio tarybos kompetencija:

55.1. teikia sitilymus del Lop5elio-darLelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jt+

igyvendinimo priemoniq;

55.2. pasirenka LopSelio-darlelio veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes

isivertinimo atlikimo metodik4, analiztoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del

veiklos tobulinimo;

55.3. pritaria Lop5elio-darZelio strateginiam planui, Lop5elio-dxLelio metiniam veiklos

planui, Lop5elio-darZelio vidaus darbo tvarkos taisyklems, kitiems Lop5elio-darlelio veikl4

reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lop5elio-darZelio direktoriaus;

55.4. teikia LopSelio-darZelio direktoriui sillymus del Lop5elio-darZelio vidaus

strukttros tobulinimo;

5 5. 5. svarsto Lop5elio-darZelio le5q naudoj imo klausimus;

55.6. kiekvienais metais svarsto ir vertina Lop5elio-darielio vadovo meting veiklos

ataskait4. Ataskait4 ivertinusi nepatenkinamai, kreipiasi i merq pra5ydama ivertinti

direktoriaus darb4;

55.7. turi teisg gauti vis4 informacijE apie Lopselio-darZelio veikl4;

55.8. svarsto kitq savivaldos institucrjq ar Lop5elio-darZelio bendruomenes nariq

iniciatyvas ir teikia Lop Selio - d arlelio direktoriui si[lymus ;

55.9. svarsto Lop5elio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia sillymus Lop5elio-

darZelio direktoriui, savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai del Lop5elio-

darZelio veiklos tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo sQlygq sudarymo, talkina

formuojant LopSelio-darLelio materialinius, finansinius ir intelektinius i5teklius;

55.10. svarsto kitus LopSelio-darZelio direktoriaus teikiamus su jos kompetencija

susijusius klausimus.

56. Lop5elio-darZelio taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito Lop5elio-

darZelio bendruomenei.

57. LopSelio-darZelio taryba paleidZiama:

5 7. 1 . reikalauj ant dviem treddaliams LopSeli o -d arielio tarybo s nariq ;

57.2. likviduojant Lop5eli-darZel!.

58. Loplelio-darZelio pedagogq taryba - nuolat veikianti Lop5elio-darielio savivaldos

institucija pedagogq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprqsti. Lop5elio-

darZelio pedagogq taryb4 sudaro 9 nariai, renkami penkeriems metams. Lop5elio-darZe\o

pedagogq tarybos nariais gali tapti Lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi

Lop5elyje-darZelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZiuros specialistai, Svietimo pagalb4

teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Lop5elio-

darZelio pe dago gq tarybo s sudeti tvirtina Lop Sel i o -d atielio direktorius.
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59. Likus ne maZiau kaip trims menesiams iki LopSelio-darZelio pedagogq tarybos kadencijos

pabaigos skelbiami nauji LopSelio-darZelio pedagogq tarybos rinkimai. Pasibaigus LopSelio-

darZelio pedagogq tarybos kadencijai, Lop5elio-darLelio pedagogq taryba baigia savo veikl4 ir

perduoda savo igaliojimus naujai i5rinktai Lop5elio-darZelio pedagogq tarybai.

60. Asmenys i Lop5elio-darZelio pedagogq tarybq renkami vienai kadencijai. Pasibaigus

Lop5elio-darLelio tarybos nario penkeriq metq kadencijai, jo igaliojimai nutriiksta.

61. Atstovus i LopSelio-darZelio pedagogq tarybq renka Lop5elio-darLelio direktoriaus

pavaduotojai ugdymui, visi Lop5elyje-darte$je dirbantys pedagogai, sveikatos prieZiuros

specialistai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys

asmenys visuotiniame susirinkime. Si[lyti kandidatus, kelti savo kandidatlr4 turi teisg bet kuris

pagal Siuos nuostatus Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nariu galintis tapti asmuo. Renkant

atstovus, kiekvienas visuotinio susirinkimo dalyvis turi toki balsq skaidiq, kuris lygus visq i

pedagogq taryb4 pasitrlytq kandidatq skaidiui. Visuotinio susirinkimo dalyvis turi teisg paskirstyti

turimus balsus savo nuoZitra, atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus. Pedagogq tarybos

nariais iSrenkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra

daugiau nei laisvq vietq pedagogq taryboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kuriame kiekvienas

susirinkimo dalyvis gali balsuoti tik uZ vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusi kandidatE.

62. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybai vadovauja pirmininkas. Pirminink4 i5 Lop5elio-

darZelio pedagogq tarybos nariq renka ir at5aukia Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nariai

pirmojo posedZio metu paprasta balsq dauguma.

63. Lop5elio-darilelio pedagogq tarybos dokumentus pagal dokumentacijos planq ir

dokumentq valdymo taisykles tvarko pedagogq tarybos i5renkamas pedagogq tarybos sekretorius.

64. Lop5elio-darLelio pedagogq tarybos posedi Saukia pirmininkas. PosedZio Saukimo

iniciatyvos teisE turi LopSelio-darhelio pedagogq tarybos pirmininkas, Lop5elio-darZelio pedagogq

taryba nutarimu, LopSelio-darZelio direktorius, LopSelio-darZelio direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.

65. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 nait4.

Nutarimai priimami paprasta posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Kiekvienas narys turi po

vien4 bals4. Balsams pasiskirsdius po lygiai, lemia Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos pirmininko

balsas. Nesant kvorumo, nutarimai nepriimami.

66. I Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos posedZius be balso teises gali b[ti kviediami kitq

Lop5elio-darLelio savivaldos institucijq atstovai, Lop5elio-darLelio direktorius, pedagogai, vaikq

tevai (globejai) ir kiti asmenys.

67. Eiliniai Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos posedZiai Saukiami 4 kartus per metus.

Prireikus gali blti su5auktas neeilinis Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos posedis.
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68. Lop5elio-darZelio pedagogq taryba veikl4 organizuoja pagal savo patvirtintus

nuostatus. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nuostatai keidiami Lop5elio-darielio pedagogq

tarybos nutarimu.

69. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nuostatq keitimo iniciafios teisg turi LopSelio-

darZelio pedagogq tarybos narys (iai).

70. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos narius gali at5aukti juos i5rinkgs Lop5elio-

darZelio direktoriaus pavaduotojq ugdymui, visq Lop5elyje-darLelyje dirbandiq pedagogq,

sveikatos prieZiflros specialistq, Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq, kitq tiesiogiai

ugdymo procese dalyvauj andiq asmenq visuotinis susirinkimas.

71. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos narys gali atsistatydinti nesibaigus Lop5elio-

darZelio pedagogq tarybos kadencijai, apie tai ne veliau kaip prie5 10 darbo dienq ra5tu ispejgs

LopSeli-darZeli.

72. Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nari at5aukus, jam atsistatydinus ar del kitq

prieZasdiq nutrukus Lop5elio-darZelio pedagogq tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo
viet4 i5renkamas naujas narys iki veikiandios LopSelio-darZelio pedagogq tarybos kadencijos

pabaigos Siuose nuostatuose numatyta Lop3elio-darZelio pedagogq tarybos nariq rinkimo

tvarka.

73 . Lop5elio-darZelio pedago gq tarybos kompetencij a:

73.1. aptaria praktinius ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavimo

klausimus;

73.2. analiztoja LopSelio-darilelio ugdymo procesq ir numato Sio proceso tobulinimo

bldus;

73.3. analizuoja Lop5elio-darZelio veiklos ir ugdymo programq igyvendinim4;

73.4. skatina naujoviq paie5kq ir gerosios patirties sklaid4;

73.5. kartu su Lop5elio-darZelio logopedu, asmens sveikatos prieZiuros 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. rettka atstovus i Lop5elio-darZelio tarybq;

73.8. teikia Lop5elio-darZelio direktoriui sifllymus del pedagogq kvalifikacijos kelimo;

7 3 .9 . pritari a Lop5elio -darZelio vidaus tvarkos tai syklems ;

73.10. sprendZia kitus su jos veikla susijusius klausimus.

74. Lop5elyje-darZelyje veikia vaikq grupiq tevq (globejq) komitetai. Jie renkami

grupes tevq (globejq) susirinkime vieneriq metq kadencijai kiekvienq mokslo metq pradZioje.

Komitetus sudaro 3 nariai - tevai (globejai), atstovaujantys atitinkamos vaikq grupes tevams

(globejams). SiUlyti kandidatus, kelti savo kandidattr4 turi teisg bet kuris i5 grupes vaikq tevq
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(globejq). Renkant narius, kiekvienas tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis asmuo turi toki

balsq skaidiq, kuris lygus visq i vaikq grupiq tevq (globejq) komitet4 pasiiilytq kandidarq skaidiui.

Tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis asmuo turi teisg paskirstyti turimus balsus savo nuoZilra,

atiduodamas juos uZ vien4 ar kelis kandidatus. Vaikq grupiq tevq (globejq) komiteto nariais

i5renkami daugiau balsq surinkg kandidatai. Jei kandidatq, surinkusiq po lygiai balsq, yra daugiau

nei laisvq vietq LopSelio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komitete, rengiamas pakartotinis

balsavimas, kuriame kiekvienas tevq (globejq) susirinkime dalyvaujantis asmuo gali balsuoti tik uZ

vien4 i5 lygq balsq skaidiq surinkusi kandidat4. Lop5elio-darLelio vaikq grupiq tevq (globejq)

komitetams vadovauja grupiq tevq (globejq) bendru sutarimu pirmajame pasitarime visai kadencijai

i5rinkti pirmininkai.

75. Asmenys i Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komitetus renkami vienai

kadencijai. Pasibaigus Lop5elio-darZelio vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nario vieneriq metq

kadencijai, j o igaliojimai nutruksta.

76. Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komiteto narius gali at5aukti juos i5rinkEs

grupes tevq (globejq) susirinkimas. Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komiteto narys

gali atsistatydinti nesibaigus Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq (globejq) komiteto kadencijai,

apie tai ne veliau kaip prie5 10 darbo dienq raStu ispejgs Lop5elio-darZelio vaikq grupiq tevq

(globejq) komitet4.

77. Lop5elio-darZelio vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nari at5aukus, jam atsistatydinus

ar del kitq prieZasdiq nutrlkus Lop5elio-darlelio vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nario

igaliojimams pirma laiko, ijo viet4 i5renkamas naujas narys iki veikiandios Lop5elio-darZelio vaikq

grupes tevq (globejq) komiteto kadencijos pabaigos Siuose nuostatuose numaffta Lop5elio-darielio

vaikq grupes tevq (globejq) komiteto nariq rinkimo tvarka.

78. Tevq (globejq) komitetq veiklos organizavimo forma - pasitarimai, kurie rengiami pagal

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

pirmininkas, pasitarimq rengimo iniciatyvos teisg turi tevq (globejq) komiteto pirmininkas,

Lop Sel i o -d arlelio direktorius ir grupes pedago gai.

79. Tevq (globejq) komitetai:

79.1. padeda sprgsti grupes veiklos ir vaikq ugdymo klausimus;

79.2. aptaria su grupes pedagogu vaikq saugumo, maitinimo, informacijos apie vaikus gavimo

klausimus;

79.3. padeda organizuoti grupes renginius, iSvykas, kurti edukacing aplink4;

79.4. teikia sillymus Lop3elio-darlelio tarybai ir direktoriui;

79.5. sprendZia kitus su jq veikla susijusius klausimus.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB,T, JU DARBO APMOKEJIMO
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TVARKA IR ATESTACIJA

80' Darbuotojai i darb4 LopSelyje-darZelyje priimami ir atleidZiami iS jo vadovaujantis

Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais darbo santykius.

81. Lop5elio-dat7,elio darbuotojq darbo uZmokestis mokamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq

darbo apmokejimo ir komisijq nariq atlygio ti. darbqistatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybes

nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos teises aktais ir kitais teises

aktais.

82. Lop5elio-darZelio pavaduotojo (-q) ugdymui, ugdym4 organizuojandiq skyriq vedejq,

poskyriq vedejq, mokytojq, kitq pedagoginiq darbuotojq atestacija vykdoma ir tobulinama jq
kvalifikacija Lietuvos Respublikos istatymq, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimq, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

83. Mokyklos direktoriaus, jo pavaduotojo (-q) ugdymui, ugdymq organizuojandiq skyriq

vedejq veiklos vertinimas vykdomas Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro

nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LOPSELIo.DARZELIo TURTAS, LESoS, Ju NAUDoJIMo TvARKA,

FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR VEIKLOS PRIEZIURA

84. LopSelis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4, ji
naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimq ir kitq teises aktq nustatlrta tvarka.

85. LopSelio-darZelio le5as sudaro:

85.1' valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto le5os skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

85.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;

85'3' fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bldais
perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

85.4. kitos teisetu bldu igytos le5os.
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86. LopSelis-darZelis buhaltering apskaitE organizuoja ir finansiniq ataskaitq rinkinius tvarko

Lietuvos Respublikos teises akq nustatyta tvarka. LopSelio-darlelio finansine veikla

kontroliuojama Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.

87. Lop5elio-darZelio finansines operacijas atlieka biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigrl

buhalterine apskaita".

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

kontroles igaliotos institucijos ir savininkas. Lop5elio-darZelio valstybini audit4 atlieka Lietuvos

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

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

vidaus auditas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontroles ir vidaus audito

istatymu ir kitais vidaus audit4 reglamentuojandiais teises aktais. Lop5elio-darLelio veiklos prieZiir4

atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama i5orinius vertintojus.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

89. Informacija visuomenei apie LopSelio-darZelio veikl4 teikiama Lop5elio-darZelio interneto

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

90. Prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais ar Siais nuostatais reikia

paskelbti vieSai, skelbiami valstybes imones Registry centro elektroniniame leidinyje ,,Juridiniq

asmenq vie5i prane5imai".

91. Lop5elio-darilelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus tvirtina LopSelio-darZelio

savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.

92. LopSelio-darZelio nuostatq pakeitimai ar papildymai derinami su Lop5elio-darZelio taryba.

93. Lop5elio-darZelio nuostatai gali bfti keidiami ir papildomi Lop5elio-darZelio savininko

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

tarybos iniciatyva.

94. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas, Lop5elio-darZelio

strukturos pertvarka vykdoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustagrta tvarka.
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