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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LINELIS"

MOKYTOJU TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS
I' Mokytojq taryba - nuolat veikianti lopSelio-darZelio savivaldos institucija aukletojq.

kitq istaigos pedagogq profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams sprgsri. Jq sudaro
lopSelio-darZelio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi lopSelyje-darZelyje dirbantys aukletojai,
prie5mokyklinio ugdymo pedagogai, maitinimo organizavimo ir higienoi prieZiDros specialisias"
Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys,

2' Mokytojq taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstituci.la. t.ietuvos
Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietirno ministeriios !statyrnais.
Lietuvos Svietimo koncepcija ir mokyklos reformos dokumentais, LR Svietimo ir Mokslo
ministerijos patvirtinta prie5mokyklinio ugdymo programa, savivaldybes tarybos patvirtinta
lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo programa, lop5elio-darZelio nuostatais. lopselio-darZelio
metiniu veiklos planu bei Siais patvirtintais mokytojq tarybos nuostatais.

3. Lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtinti Mokyto.iq tarybos nurarimai yra privalomi
visiems lopSelio-darZel io darbuotojams.

4. Mokytojq tarybos veikla grindZiama humani5kumo, demokratiSkumo. arsinau.iinimo.
vie5umo principais bei vadybos profesionalumu, racionalumu. pedagogine iniciatyva ir
bendradarbiavimu.

5. Mokytojq taryba palaiko ry5ius ir bendradarbiauja su lopSelio-darZelio taryba.
savivaldybes administracijos skyriais, miesto, respublikos ikimokykliniq istaigq mokyto.jq
tarybomis, sveikatos apsaugos istaigom is.

II. STRUKTURA IR FUNKCIJOS

6. Mokytojq tarybai vadovauja lop5elio-darZelio direktorius.
7. Nesant direktoriui, mokytojq tarybos vadovu tampa direktoriaus pavaduotoias ugdymui

(pagal pareigybes apra5ym4, o jam nesant - kitas pavaduojantis asmuo).
8. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vienq kartq per pusmeti. taip pat

prasidedant ir baigiantis mokslo metams. Cali b[ti Saukiami dalniau pagal lopSelio-darZelio
veiklos planq arba iSkilus neatideliotinam reikalui.

9. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip 213 tuo metu dirbandiq tarybos
nariq. Nutarimai priimami dalyvaujandiq balsq dauguma. Esant lygiam "uZ" ir "prieS" balsq
skaidi u i sprendZiamasis balsas priklauso Mokytoj q tarybos p i rm i n i nku i.

10. Mokytojq tarybos nariai posedZiui privalo tureti raStu parengtas ataskaitas ar
prane5imus kuriuos po posedZio pateikia Mokytojq tarybos sekretoriui.

I l. I posedZius gali bDti kviediami ir kitq lopSelio-darZelio savivaldos institucijq atstovai.
kiti asmenys. Jie turi patariamojo balso teisE.

12. Mokytojq taryba:
12.1. aptaria praktinius lopSelio-darZelio ugdymo organizavimo klausinrus:
12.2- analizuo.ia ugdymo proces4 ir numato 5io proceso tobulinirno budus:
12.3. analizuoja lopSelio-darZelio veiklos ir ugdymo programq realizavimq;
12.4. aprobuoja ugdymo turinio dali, atitinkandiq veiklos krypti. Svietimo nuostatas:
12.5. skatina naujoviq paie5kq ir patirties sklaid4;



12.6. aptaria vaikq specialiqjq ugdymo(si) poreikiq tenkinim4 lopSelyje-darLely.ie;
l2.7,katu su istaigos maitinimo organizavimo ir higienos prieZiuros specialistu sprendZia

vaikq sveikatos, saugios veiklos, poilsio, higienos ir mitybos klausimus;
12.8. aptaria praktinius 5vietimo reformos igyvendinimo klausimus;
12.9. svarsto ir realizuoja pedagogq kvalifikacijos tobulinimo programas;
12.10. renka atstovus i lopSelio-darZelio tarybq, lop5elio-darZelio mokytojq ir pagalbos

mokiniui atestacijos kom isijq;
12,l l. svarsto pedagogq apdovanojim4, padekos pareiSkimq;
12.12, svarsto vadovq ir pedagogq ketinimq atestuotis;
12.13. svarsto ir teikia Lop5elio-darZelio tarybai aprobuoti:
12.13.1 . veiklos programq;
12.1 3.2. strategini veiklos plan4;
12.13.3. darbo tvarkos taisykles.
12.1 4. telkia lop5el io-darZel io bendruomeng ugdymo tobu I inimu i.
12,15. kartu su Vaiko geroves komisija, kitais ugdyme dalyvaujandiais darbuoto.iais

analizuoja lop5elio-darZelio ugdymo programq igyvendinimq. vaikq pasiekimus ir paZangq.
brandumo mokyklai, vaikq sveikatos, saugios ugdymo aplinkos, poilsio ir mitybos klausimus.

III. MOKYTOJI/ TARYBOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

13. Moky.tojq tarybos pirmininkas turi teisg:
13.1. siUlyti Mokytojq tarybos veiklos planE, posedZiq darbotvarkE;
13.2. organizuoti Mokytojq tarybos nutarimq ir rekomendacijq vykdymo korrtrolE"

posedZiq protokolq informacijos tikslumo kontrolg pavesti pavaduotojui ugdymui;
13.3. skelbti ar pakeisti posedZio datq ir jo darbotvarkg;
13.4. leisti Mokytojq tarybos nariui nedalyvauti posedyje;
13.5. skirti nuobaudq be prieZasties nedalyvavusiems nariams;
13..6. siDlyti posedZio reglamentq, nutarimo pro.iektq.
14. Mokytojq tarybos pirmininkas privalo:
14.1. prieS savaitE iki posedZio intbrmuoti narius apie posedZio datq ir darbotvarkg;
14.2. iSklausyti pedagogq pastabas ir pasiIlymus;
14.3. bUti reiklus ir laikytis etikos;
14.4. informuoti apie anksdiau priimtq nutarimq ir rekomendacijq vykdymq:
14.5. leisti Mokytojq tarybos nariui i5 anksto susipaZinti su svarstymo medZiaga;
14.6. racionaliai naudoti posedZio laik4, priZi[reti, kad b[tq laikomasi reglamento.
15. Mokytojq tarybos nariai turi teisg:
15.1. si[lyti klausimus, kuriuose bDtq nagrinejamas lop5elio-darZelio veiklos tobulinirnas;
15. 2. aktyviai dalyvauti rengiantis posedZiui;
15.3. iS anksto susipaZinti su svarstymo medZiaga;
15.4. pareikSti savo nuomong svarstomu klausimu pagal reglamentq ar balsuo.iant;
15.5.5. teikti pasiDlymus posedZio darbotvarkei ir nutarimams;
16. Mokytojq tarybos nariai privalo:
16. l. dalyvauti Mokytojq tarybos posedZiuose;
1 6.2. laikytis reglamento bei etikos;
16.3. priimti kritines pastabas ir pasiulymus;
16.4. taupiai naudoti posedZio laikq.

IV. ATSISKAITOMYBE
17. Mokytojq tarybos nariaiuL savo veiklq atsiskaito mokytojq tarybai I kart4 metuose.



V. DOKUMENTU TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

18. Bylos, kurias veda Mokytojq taryba, iraSomos j lop5elio-darZelio dokumentacijos planq
ir perduodamos saugoti j lop5elio-darZelio archyvq.

I 9. Ra5tvedyba tvarkoma lopSelyje- darLelyje nustatyta tvarka.
20. Mokytojq tarybos posedZio metu suraSomas protokolas, kurj pasiraSo Mokyto.iq

tarybos pirmininkas ir sekretorius.
21. Mokytojq tarybos posedZiq prane5ejai savo pranesimus pateikia sekretoriui..lie gali

bDti protokole arba drauge su statistine medZiaga pridedami kaip priedai prie protokolq.

VI. REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

22. Mokytojq tarybq galima reorganizuoti pasikeitus teises aktams, reorganizuo.iant pati
lopSeli-darZeli.

23. Mokytojq taryba likviduojama uZdarius lopSeli-darZeli.
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