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PATVIRTINTA
Elektrenq savivaldybes tarybos
2022 m. vasario 23 d.

sprendimu Nr. VI.TS-21

ELEKTRENU SAV. VIEVIO LOPSELIO-DARZELIO,,EGLUTE"
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I . Elektrenq sav. Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglut6" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Elektrenq sav. Vievio lop5elio-darZelio ,,Eglutd" (toliau Iop5elis-darZelis) teising formq,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4 ir jos kornpetencij4,
buveinE, grupQ, pagrinding paskirti, mokymo kalb4 ir vykdomas programas, veiklos teisini pagrind4,

sriti, r[Sis, tiks14, uZdavinius, funkcijas, lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir
valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, turt4,
le5as, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, lop5elio-darZelio veiklos prieZiDr4,

r eor ganizavimo, I ikvidav i mo ar pertvarkyrno tvark4.
2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Elektrenq sav. Vievio lopdelis-darZelis ,,Eglutd",

trumpasis pavadinimas - Vievio lop5elis-darZelis ,,Eglute". Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq
asmenq registre, kodas 190647718.

3. Lop5elio-darZelio isteigimo data - 1952 m. rugsejo I d., iregistruotas Juridiniq asmenrl

registre 1994 m. rugsejo l5 d.

4. Lop5elio-darZelio teisine forma ir priklausomybe - biudZetine savivaldybes istaiga.
5. Lopielio-darZelio savininke Elektrenq savivaldybe, savininko teises ir pareigas

igyvendinanti institucija - Elektrenq savivaldybes taryba, kuri:
5. L tvirtina lop5elio-darZelio Nuostatus;
5.2. priima sprendim4 del lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;
5.3. priima sprendirn4 del lop5elio -darLelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.4. priima sprendirn4 del lop5elio-darZelio filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;
5.5. skiria ir atleidLia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
5.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq fstatyme, kituose istatymuose ir

lopSel io-darZel io nuostatuose jos kompetencij ai priskirtus klausimus.
6. Lop5elio-darZelio buveine - Sviesos g. 7 , LT - 2137 5 Vievis, Elektrenq savivaldybe.
7. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
8. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis.
9. Mokymo kalba - lietuviq.
10. Lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklinio ugdymo, prie5mokyklinio ugdymo ir neformaliojo

vaikq Svietimo programas.
1 I . Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Elektrenq savivaldybes

herbu ir lop5elio-darZelio pavadinimu, atsiskaitom4j4 ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikoje

fregistruotuose bankuose. Lop5elis-darZelis savo veikl4 grindLia Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo, mokslo ir
sporto ministro isakymais, Elel<trenq savivaldybes tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus

isakymais, kitais teises aktais ir Siais nuostatais.
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II SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS

12. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
13. Lop5elio-darZelio pagrindine lop5elio-darZ,elio veiklos ruSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq

ugdymas, kodas 85. 10. 1 0.

14. Kitos Svietimo veiklos ruSys:

14.1. prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.20;
14.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;

14.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;
14.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
14.5. Svietimui bldingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
15. Kitos ne Svietimo veiklos ruSys:

15.1. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
15.2. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29.
16. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - bendradarbiaujant su Seima padeti vaikui tenkinti jo

prigimtinius, kult[rinius, socialinius ir paZintinius poreikius, puoseleti visas vaiko galias, lemiandias
vaiko asmens vystymosi ir socializacijos sekmg, ugdyti savimi ir savo gebejimais pasitikinti, stipri4
paZinimo motyvacijq turinti vark4, sudarant prielaidas tolesniam mokymuisi.

1 7. Lop5elio-darZelio uZdaviniai:
17.1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5rnokyklinj ugdym4;
17 .2. tenkrnti vaikq paZinimo, ugdymo (-si) ir savirai5kos poreikius;
17,3. teikti vaikams socialing, pedagoging, psichologing, specialiqqir kit4 reikiamqpagalbq;
17.4. puoseleti vaiko intelektines, tautines, emocijq, valios, fizines galias, lemiandias

asmenybes raidq ir socializacijos sekmE;

l7 .5. uZttl<rinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (-si) aplinkq;
17,6. teikti visapusi5k4 pagalbq Seimai ir specialiqjq ugdymosi poreikiq turintierns vaikams.
18, Vykdydamas jam pavestus uZdavinius lop5elis-darZelis atlieka Sias funkcijas:
18.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais

ikimokyklinio ugdymo programq kriterijais, Prie5mokyklinio ugdymo bendrqja programa,
atsiZvelgdamas i lop3elio-darZelio bendruomenes reikmes, taip pat i vaikq poreikius ir interesus,

konkretina ir individualizuoja ugdymo (-si) turini;
18.2. vykdo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, neformaliojo vaikq Svietimo

programas, mokymo sutartyse sutartus isipareigojimus, uZtikrina geros kokybes Svietim4;
18,3. sudaro vaikui palankias s4lygas perimti tautos kultlros pagrindus, tenkina saviugdos ir

savirai5kos poreikius; sudaro vaikq poreikiams ir galimybems pritaikytas sveikas ir saugias

ugdymo(si) s4lygas, laiduojandias socialini, psichini t frzini vaikq saugum4;
18.4. teikia informacing, psichologing, socialing pedagoging, specialiqjE pedagoging,

specialiqj4 pagalbE, vykdo vaikq sveikatos prieLiirq bei vaiko minimalios prieZilros priemones;
r,ykdo r0kymo, alkoholio vartojimo ir narkomanijos prevencijq, smurto ir patydiq prevencij4;

18.5. ivertina ugdytiniq specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria Svietimo pagalbqteises aktq
nustatyta tvarka;

18.6. pritaiko specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams ugdymo turini, metodus ir mokymo
priemones pagal pateiktas pedagogines psichologines tamybos ar Svietimo pagalbos tamybos
rekomendacijas;

18.7. tevq (globejq) pageidavimu organizuoja mokamas papildomas paslaugas (btrelius,
ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;

1 8. 8. sudaro s4lygas darbuotoj ams tobulinti kvalifikacij 4, dalytis gerqa patirtimi;
18.9. nusistato lop5elio-dari,elio bendruomenes nariq elgesio noffnas, atsiZvelgdama i

Pedagogq etikos kodekso reikalavimus;
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18. 10. uZtikrina higienos nonnrl, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugiq ugdymo ir
darbo aplink4;

18.1 1 . kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazE

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais Svietimo
aprupinimo standartais;

1 8. i 2. organizuoj a vaikq maitinimq lopSelyj e-d arZelyje;
18.13. viesai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 teises aktq nustatytatvarka;
18.14. atlieka lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinim4 Lietuvos Respublikos Svietimo,

mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
18, 15. atlieka kitas istatymq ir kiq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

19, Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:

19.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos bfidus;
19.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 programq

!gyvendinim4;
19.3. bendradarbiauti ir sudaryti bendradarbiavimo sutartis su veiklai itakos turindiais frziniais

ir juridiniais asmenimis;
19.4. vykdyti lop5elio-darZelio, Elektrenq savivaldybes, Salies ir tarptautinius Svietimo

projektus;
19.5. istatymq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas;
19,6. gauti paramqlietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
19.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos teises aktq suteiktomis teisemis.
20. LopSelio-darZelio pareigos:
20.1. ultikrinti geros kokybes Svietim4, kokybi5k4 ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo

programq vykdyrn4;
20.2.uLtikrinti mokymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdym4;
20.3. ultikrinti saugi4, sveik4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems

iprodiams aplink4;
20.4, sudaryti s4lygas kiekvienam ugdytiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje,

ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje
smurto, alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencij4, sveikos
gyvensenos skatinim4, igyvendinant pateiktas Svietimo ir mokslo ministro patvirtintas
rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose; arba uZtikrinti Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintq smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose rekomendacijq vykdym4;

20.5. suteikti vaikui reikiam4 pagalbq pastebejus smurtE, patydias, prievart4, seksualini ar

kitokio pobfldZio i5naudojima,, apie tai informuoti lop5elio-darZelio direktoriq, vaiko teisiq apsaugos

institucijq;
20 .6. uZtll<rinti atvirumq vieto s bendruomenei ;

20.7. mpintis mokytojq ir kitq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimu;
20,8. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme ir kituose teises

aktuose.

IV SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

21. Lop5elio-darZelio veikla organiz,tojamapagal direktoriaus patvirtint4:



4

21.1. lop5elio-darZelio strategini planq, kuriam yra pritarusios lop5elio-darZelio taryba ir
Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija arba jos igaliotas asmuo;

21.2. lop5elio-darZelio metini veiklos planq, kuriam yra pritarusi lop5elio-dari,elio taryba.
22. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ym4 tvirtina ir kuri vie5o

konkurso bfidu i pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidLia, vie54 konkursq loplelio -dari,elio

direktoriaus pareigoms eiti organizuoja, kitas funkcijas, susijusias su lop5elio-darZ,elio direktoriaus
darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kiq teises aktq nustatytatvarka igyvendina
Elektrenq savivaldybes meras.

23. Direktorius pavaldus Elektrenq savivaldybes merui, atskaitingas Elektrenq savivaldybes
tarybai ir Elektrenq savivaldybds merui.

24 . Lopielio-darZelio direktorius :

24.1. vadovauja rengiant lop5elio- darLeho strateginf planq ir metinius veiklos planus, Svietimo
programas, rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo lop5elyj e-dari,elyje priemoniq

igyvendinimo, juos tvirtina, vadovauja juos vykdant;
24.2. organizuojair koordinuoja lopSelio-darZ,elio veikl4pavestoms funkcijoms atlikti, tikslams

ir uZdaviniams igyvendinti;
24.3. stebi, anahzuoja. vertina lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq b[k19, ugdymo

rezultatus, inicijuoj a lop 5 elio-darZelio veiklo s kokybes isivertinim4;
24.4. suderings Elektremtr savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, tvirtina lop5elio-dari,elio

pareigybiq s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus ir savivaldybes
biudZete lopSeliui-darZeliui patvirtintq le5q darbo uZmokesdiui;

24.5. nustato lop5elio-darLelio direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis, tvirtina
lopSelio-darZelio strukhlr4;

24.6. teises aktq nustatyta tvarka skiria ir atleidlia mokytojus, kitus ugdymo procese

dalyvaujandius asmenis ir aptarnaujanti personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus, skatina juos,

taiko drausminE atsakornybg;
24.7 . teises aktq nustatyta tvarka sudaro mokymo sutartis su i lop5eli-dari,eli pagal Elektrenq

savivaldybes tarybos patvirtint4 tvarkos apraS4 priimtq vaikq tevais (globejais) ir r[pinasi sutardiq
s4lygq vykdymu;

24.8. tvirtina lop5elio-darZelio darbo apmokejimo sistem4, darbo tvarkos taisykles, prie5 tai

ivykdgs informavimo ir konsultavimo procedlras Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta

tvarka;
24.9. rnpinasi vaikq ugdymo, mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja

trukstamq mokytojq paieBkE;

24.10. nustato lop5elio-darZelio bendruomenes elgesio ir etikos notmas ir uZtikrina, kad jq bltq
laikomasi;

24.11. Leidlia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
24.12. sudaro teises aktq tvarka nustatytas komisijas, darbo grupes;

24.13. veikia lop5elio-darZelio vardu be igaliojimo, sudaro lop5elio-darl,elio vardu sutartis
lop5elio-darL,elio funkcijoms atlikti, atidaro ir uZdaro sqskaitas bankuose;

24.14. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojimE ir valdym4 teises aktg nustatyta
tvarka;

24.15. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-dari,elio turt4, le5as ir jais
disponuoja, rupinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

24.16. rupinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro
jiems s4lygas kelti kvalifikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg
atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

24.17. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
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24.18. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais), pagalb4 ugdytiniui, mokytojui ir
lopleliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos

istaigomis, institucij omis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityj e;

24.19. atstovauja lop5eliui-darZeliui kitose institucijose;
24,20. kiekvienais metais teikia lop5elio-darZelio bendruomenei ir lop5elio-dari'elio tarybai

svarstyti ir vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, kurios struktflr4 ir reikalavimus nustato

Lietuvos Respublikos Svietimo, rnokslo ir sporto ministras;
24.21. kartu su lop5elio-darleho taryba sprendZia lop5eliui-darZeliui svarbius palankios

ugdymui aplinkos kurimo klausimus;
24.22. imasi priemoniq, kad laiku bntq suteikta pagalbaugdytiniui, mokytojui, kitam lop3elio-

darZelio darbuotojui, kuris nukentejo nuo smufto, prievartos, patydiq, seksualinio ar kitokio pobldZio
iSnaudojimo;

24.23. sudaro Vaiko geroves komisij4, rupinasi socialines ir specialiosios pagalbos ugdytiniams

teikimu, ultlfuina smurto prevencijos priemoniq igyvendinim4lopSelyje-dari'elyje;
24.24, teises aktq nustatyta tvarka teikia ataskaitas, kitus dokumentus Elektrenq savivaldybes

ir kitoms institucijoms, garantuoj a,kadpagallietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes

istatyrn4 teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos yra teisingi;
24.25. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su lop5elio-darZelio lesq (iskaitant le5as, skirtas

lop5elio-dari,elio darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojimu ir disponavimu, uZtikrina
veiksming4 lop5elio-darlelio vidaus kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

24.26. svarsto ir priima sprendimus, susijusius su lop5elio-darZelio le5q (iskaitant le5as, skirtas

lop5elio-darZelio darbuotojq darbo uZmokesdiui), turlo naudojimu ir disponavirnu, uZtikrina

veiksmingq lop5elio-darLelio vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
24.27. vykdo kitas teises aktuose ir direktoriaus pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.
25. Direktorius atsako uZ:

25.1. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Elektrenq
sprendimq, mero potvarkiq, savivaldybes vykdomosios institucij os isakymq .

!gyvendinirn4 lopSelyj e -darLelyje;
25.2. tinkamq funkcijq atlikirn4, nustatytq lop5elio-darZelio tikslq ir uZdaviniq

lop5eli o-darZel i o veiklos rezultatus, lop5eli o-dari.elio fi nansinq veikl4;
igyvendinim4,

25.3. informacijos apie lop5elyje-darLelyje vykdomas neformaliojo Svietimo programas, jq
pasirinkimo galimybes, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, svarbiausius

lop5elio-darLelio iSorinio vertinimo rezultatus, lopSelio-darZelio bendruomenes tradicijas ir
pasiekimus vie54 skelbim4;

25.4. demokratinl lop5elio-darZelio valdym4, bendradarbiavimu gristus santykius, mokytojo
etikos noffnq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, bendtuomenes nariq infotmavim4,
pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4, sveik4, saugi4, ulkertand,iq keli4 bet

kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4;
25.5. saug4 darbe, gaisring saug4, turto ir aplinkos apsaug?, vidaus tvark4 nustatandiuose

dokumentuose nustatytq reikalavimq vykdym4.
26. Nesant darbe direktoriaus (komandiruotd, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas atlieka

pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui - kitas Elektrenq savivaldybes mero potvarkiu
paskirtas asmuo.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

27. Lop5elio-darZelio savivaldos institucijos kolegialiai svarsto lop5elio-darZelio veiklos ir
finansavimo klausimus ir pagal kompetencijq, apibrdi.t4 Nuostatuose, priima sprendimus, daro itakq
direktoriaus priimamiems sprendimams, atlieka visuomening lop5elio-darlelio valdymo priellur4.

28. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) yra auk5diausioji lop5elio-darZelio savivaldos

institucija, sudaryta i5 mokytojq, ugdytiniq ter,r4 (globejq) ir vietos bendruomenes atstovq.

savivaldybes tarybos
laikym4si ir tinkam4 jq
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29.Tarybos nariu gali buti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq siekti lop5elio-darZelio
strateginiq tikslq ir igyvendinti lop5elio -darlelio misij4. Tarybos nariu negali bfiti to paties lop5elio-

darZelio direktorius, valstybes politikai, politinio (asmeninio) pasitikejimo valstybes tarnautojai.
30. LopSelio-darZelio taryba sudaroma trejiems metams i5 7 asmenq, kurie Tarybos nariais gali

bflti ne ilgiau kaip dvi kadencijas: 3 lop5elyje-darZelyje nedirbantys vaikq tevai (globejai), 3

mokytojai, 1 vietos bendruomenes atstovas. Pasitraukus Tarybos nariui, ijo vietE i5renkamas kitas

Tarybos narys. Tarybos narius gali at5aukti juos delegawsios institucijos ir ijq vietq i5rinkti naujus

atstovus.
31. I Taryb4 deleguoja:
31.1, tevus (globejus) - grupiq tevq (globejq) susirinkimai.UL, grupiq tevq susirinkimq i5rinktus

kandidatus elektroniniu b[du balsuoja visi tevai (globejai). Trys daugiausia balsq surinkg tevq
(globejq) atstovai tampa Tarybos nariais;

31.2. mokytojus - mokyojai ir Svietimo pagalbos specialistai elektroninio balsavimo brldu.
Kandidatus I Taryb4 sir1lo mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai arba kandidatai pasisifllo patys.

Trys daugiausia balsq surinkg mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq atstovai tampa Tarybos
nariais;

3 1.3. vietos bendruomenes atstov4 (senilnaiti, bendruomenines organizacijos tarybos deleguot4
atstov4 ar kit4 vietos bendruomenes atstov4, susiet4 bendrais gyvenimo atitinkamoje vietos
bendruomenej e poreikiais ir interesais) deleguoja senilnaidiq sueiga.

32. Naujas Tarybos narys i5renkamas nutr[kus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko:
32.1. jeigu jis del svarbiq prieZasdiq (ugdytiniui i5vykus i kit4 Svietimo lstaig4 arba j4 baigus,

darbuotojui nutraukus darbo sutarti, parei5kus nor4 atsistatydinti, del ligos ir kt.) negali eiti savo

pareigq;
32.2. jeigu be pateisinamos prieZasties nedalyvauja trijuose i5 eiles Tarybos posedZiuose.

33. Taryba uZ veikl4 atsiskaito vien4 kart4 per metus j4 rinkusiems lop5elio-darZelio
bendruomenes nariams.

34. Tarybai vadovauja pirmininkas. Tarybos pirmininkas renkamas atviru balsavimu pirmame
Tarybos posedyje ne ilgiau kaip trejiems metams ir ne daugiau kaip dviem kadencijoms.

35. Naujai i5rinkt4 Tarybq 1 pirmqi! posedi kviedia lopSelio-dari,elio direktorius. Tarybos
posedZiai Saukiami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maliau
kaip du treddaliai visq jos nariq.

36. Sprendimai priimami posedyje dalyvaujandiq balsq dauguma. Jei balsai dalijasi po lygiai,
sprendimq lemia Tarybos pirmininko balsas.

37.8e Tarybos nariq iposedi gali blti kviediami lop5elio-dari.elio administracijos atstovai, kiti
su ugdymo procesu susijg asmenys, socialiniq partneriq atstovai, remejai, bendruomenes nariai,
nesantys Tarybos nariais.

38. Taryba:
38.1. teikia sifilymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;
38.2. pritaria lop5elio-darZelio strateginiam planui, lop5elio-darielio metiniam veiklos planui,

pritaria lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisyklems, kitiems lop5elio-darLelio veiklq
reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lop5elio-darZelio direktoriaus;

38.3, teikia sifllymus lop5elio-darlelio direktoriui del nuostatq pakeitimo ar papildymo,
lopSelio-dari,elio strukhrros tobulinimo;

38.4. svarsto lop5elio-darLeho le5q naudojimo klausimus, priZiflri loplelio-dari,elio riking ir
finansing veikl4, padeda formuoti lopSelio-darLelio materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius;

38.5. i5klauso loplelio-darZelio metq veiklos ataskait4, teikia siulymus lop5elio-darLelio
direktoriui del lopSelio-darZelio veiklos tobulinimo;

38.6. pasirenka lop5elio-darZelio veiklos isivertinimo sritis, veiklos kokybes fsivertinimo
atlikimo metodik4, analizuoja isivertinimo rezultatus ir priima sprendimus del veiklos tobulinimo;

38.7. teikia siulymus lopielio-dari,eho direktoriui, Elektrenq savivaldybes tarybai ar jos

igaliotai institucijai del materialinio aprupinimo ir le5q panaudojimo;
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38,8. deleguoja atstovus i Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos komisijq;
38.9. svarsto lop5elio-darZelio bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia sillymus lop5elio-

darlelio direktoriui;
38,10. teikia sifllymus del lop5elio-dari,elio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo s4lygq

sudarymo;
38,1 1. aptaria sillymus del ugdymo priemoniq uZsakymo;
38.12. kiekvienais metais vertina lop5elio-darZelio direktoriaus metq veiklos ataskait4 ir teikia

savo sprendim4 del ataskaitos Elektrenq savivaldybes merui; lop5elio-darZelio direktoriaus metq

ataskait4 ivertinusi nepatenkinamai, kreipiasi i Elektrenq savivaldybes mer4 ir pra5o jo ivertinti
direktoriaus darb4;

3 8. 1 3. svarsto lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus;
38.14. Taryba atlieka kitas istatymuose ir kituose teises aktuose numatytas funkcijas.
39. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams.
40. Mokytojq taryba - nuolat veikianti lop5elio-.darl,elio savivaldos institucija mokytojq ir

Svietimo pagalbos specialistq profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

41. Mokytojq taryba sudaroma dvejq metq kadencrjai i5 7 asmenq: 6 mokytojq ir 1 Svietimo
pagalbos specialisto. Mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai renkami elektroninio balsavimo
b[du. Kandidatus imokytojq taryb4sifllo rnokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai arbakandidatai
pasisi[lo patys. ] mokytojq tarybq i5renkami daugiausia balsq surinkg kandidatai.

42. Mokytojq tarybos narys gali brlti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms i5 eiles.
43. Mokytojq tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas (pasirinkto balsavimo bUdu) mokytojq

tarybos posedyje 2 mety laikotarpiui.
44. Naujas mokytojq tarybos narys i5renkamas nutrflkus mokytojq tarybos nario igaliojimams

pirma laiko:
44.1. jeigujis del svarbiq prieZasdiq (darbuotojui nutraukus darbo sutarti, parei5kus nor4

atsistatydinti, del ligos ir kt.) negali eiti savo pareigq;
44.2. jeigu be pateisinamos prieZasties nedalyvauja trijuose i5 eiles mokytojq tarybos

posedZiuose.
45, Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip kar14 per pusmeti. Posedis teisetas, jei

jame dalyvauja ne maZiaukaip 213 mokytojq tarybos nariq, sprendimai priimami dalyvaujandiq balsq
dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, sprendim4 lemia mokytojq tarybos pirmininko balsas.

46, Mokytojq tarybos sekretoriq renka mokytojq tarybos nariai 2 mefqlaikotarpiui. Protokolai
saugomi teises aktq nustatyta tvarka.

47. I Mokytojq tarybos posedZius gali blti kviediami lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, kitq lopSelio-darZelio savivaldos institucijq atstovai, Elektrenq savivaldybes
administracijos, Tarybos atstovai, lop5elio-dari,elio bendruomenes nariai, kiti tiesiogiai su ugdymo
procesu susij g asmenys.

48. Mokytojq tarybos funkcijos:
48.1, teikia siiilymus del lop5elio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano ir kitq

lopSelio-darZelio veiklE reglamentuojandiq dokumentq rengimo;
48.2. svarsto Svietimo programos igyvendinimo, vaikq pasiekimq ir pai,angos klausimus,

pedagogines veiklos rezultatus ;

48.3. priima sprendimus del ugdymo turinio planavimo principq, ugdymo proceso

organizavimo, optimaliq ugdymo s?lygq sudarymo, ugdymo turinio atnaujinimo, inicijuoja ugdymo
turinio kaitos procesus;

48.4. numato lop5elio-darZelio veiklos perspektyv4, kryptis, veiklos tobulinimo bfldus
lopielyje-darlelyje;

48.5. kartu su lopBelio-darZelio Svietimo pagalbos specialistais, sveikatos prieZifiros
darbuotojais aptaria vaikq sveikatos, saugos darbe, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;

48.6. deleguoja atstovus I Taryb4, Mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq atestacijos
komisij4, kitas komisijas ar darbo grupes;
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48.7. aptaria lop5elio-darLeho veikl4 reglamentuojandius dokumentus, kuriuose Mokytojq
tarybar suteikiamos teises priimti, svarstyti, pritarti, nustatyti, teikti pasi[lymus;

48.8. svarsto lopSelio-darZelio veiklos isivertinimo rezultatus bei i5vadas, susitaria del veiklos
tobulinimo;

48.9. i5klauso Vaiko geroves komisijos ir Svietimo pagalbos specialistg metines veiklos
ataskaitas, teikia si[lymus;

48.10. svarsto kifus teises aktq nustatytus ir lop5elio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.
49. Mokytojqtarybakart4 per metus atsiskaito jq rinkusiems mokytojams ir Svietimo pagalbos

specialistams.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

50. Darbuotojai i darbqlop5elyje-d ari,elyjepriimami t atleid1iami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

51, Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.

52. Lop5elio-darZelio mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai atestuojasi ir kvalifikacijE
tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

53, Lop5elio-darZelio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui veiklos vertinimas vykdomas
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LOPSELrO-DARZELIO ruRTAS, LESos, JU NAUDOJIMO rvARKA, FINANSINES

VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

54. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turtE, naudoja ir disponuoja
juo pagal lstatymus ir Elektrenq savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.

55. Lop5elio-darZelio le5os:

55.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir
Elektrenq savivaldybes biudZeto 1e5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

55.2. pajamos uZ teikiamas atlygintinas paslaugas;

55.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmeml dovanotos ar kitaip teisetais bUdais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
55.4. kitos teisetu bfldu igytos 1e5os.

56, Le5os naudojamos lop5elio-dari,elio funkcijoms vykdyti teises aktq nustatytaNarka.
57. Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises

aktq nustatyta tvarka.
58. LopSelio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka.
59. Lop5elio-darZelio veiklos prieLlirq vykdo Elektrenq savivaldybes vykdomoji institucija,

prireikus pasitelkdama iSorinius vertintojus, Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

60. Prane5imai, kurie, remiantis nuostatais ir Lietuvos Respublikos teises aktais, turi bUti
paskelbti vie5ai, skelbiami lop5elio -dari,elio interneto svetainej e.

61. Informacija visuomenei apie lopSelio-dari,elio veikl4 teikiama lopSelio-dari,elio direktoriaus
nustatyta tvarka lop5elio-darZ,elio interneto svetaineje, vietineje spaudoje ir kituose informacijos
Saltiniuose,
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62. Nuostatai keidiami ar papildomi Elektrenq savivaldybes tarybos, Elektrenq savivaldybes
administracij os, lop5 elio -darZelio direktoriaus ar Tarybos iniciatyva.

63. Lop5elio-darZelio nuostatai, jq pakeitimai ir papildymai derinami su Taryba.
64. Lopieli o-darZelio nuostatus tvirtina Elektrenq savivaldybes taryba.
6 5 . LopSelis-darZelis regi struoj amas teises aktq nustaty ta tv arka.

66. Lop5elis-darZelis reorganiztojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta
tvarka.

SUDERINTA
Elektrenq sav. Vievio lopielio-darlelio,,Eglut6" tarybos
2021 m.lapkridio 29 d.
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