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ALYTAUS LOPSELIO-DARZELIO,,LTNELTS.,
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Alytaus lop5elio-darZelio ,,Linelis" nuostatai (toliau nuostatai) reglamentuoja Alytaus
lop5elio-darZelio ,,Linelis" (toliau
lop5elis-darZelis) teising form4, priltauso-ybg, savinink4,
savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, *otykios grupg, iipq, pagrinding
paskirti, mokymo kalb4 ir mokymo formas, veiklos leisini pugrirrd4, sriti, m-sis, iitria, uidlurinirrr,
funkcrjas, lopSelio-darZelio teises, veiklos organizavimq ir vaaym4, sarivald4, darbuotojq priemim4
i{arb4, jq darbo apmokejimo tvark4, atestacij4, lesq Saltiniri, j,l naudojimo tvark4 ir'finansines
veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4
2. LopSelio-darlelio oficialusis pavadinimas Alytaus lopSelis-darZelis ,,Linelis,,,
trumpasis pavadinimas - lop5elis-darZelis,,Linelis". Lop5elis-darZelis
iregiitruotas Juridiniq asmenr+
registre, kodas 191054425.
3. Lop5elio-darZelio istorija: 1978 m. rugpjrldio 15 d. isteigtas Alytaus lop5elis-darZelis
Nr. 17. Alytaus miesto tarybos 1996 m. gruodZio t9 d. 2 Saukimo 19 posedZio sprerrdi-u Alytaus
lop5elis-darZelis Nr. 17. nuo 1997 m. sausio I d. pervardintas iAlytaus lopSeli-darZeli ,,Linelis;'.
4, Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes ikimokyklinio ugdymo mokykla.
6. Lop5elio-darZelio savininke - Alytaus miesto savivaldybe, Rotu5es a. 4,62504 Alytus.
7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Alytaus
miesto savivaldybes taryba, kuri vykdo savininko teises ir pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos
biudZetiniq istaigq istatyme ir kituose istatymuose.
8. Lop5elio-darZelio buveine - Jaunimo g. 13;63313 Alytus.
9. Mokyklos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Mokyklos pagrindine paskirtis - ikimokyklinis ir priesmokyklinis ugdymas.
11. Mokyklos tipas - lopSelis-darZelis.
12. Kitos paskirtys - specialiqjq poreikiq vaikq, turindiq Zymiq ir vidutiniq kalbos ir kitq
komunikacij q sutrikimq, ugdymas.
13. Mokymo kalba - lietuviq kalba.
14. Mokymo forma - dienine, ugdymo b[das - kasdienis.
i5. LopSelis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su savivaldybes
herbu, atsiskaitomqSq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq,
savo veiklq grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu ir kitais
istatymais, teises aktais ir Siais nuostatais. Veiklos laikotarpis neribotas.
16. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing (wwwatytaustinetis.lt), kurioje vieSai skelbia
informacij 4 apie lop5elio-darZelio veiklq.
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17. Lop5elio-darZelio veiklos sritis _ Svietimas.
I 8. Lop5elio-darZelio

veiklos rDSys:
18.1. pagrindines veiklos rlsys:
l8.l.l. ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.r0.r0;
18.1.2. priesmokyklinio amZiaus vaikq ug<lymas, kodas g5.10.20.
18.2. kitos Svietimo veiklos rlsys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas g5.51 :
18.2.2, kultUrinis Svietimas, kodas g5.52;
18.2.3. kitas, niekur kitur nepriskirtas, svietimas, kodas g5.59;
18.2.4. Svietimui bfrdingq paslaugq veikla, kodas 95.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos rl5ys:
19.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
19.2-kita zmoniq sveikatos prieziuros veikra, kodas g6.90.
20. LopSelio-darZelio veiklos tikslas teikti kokybi5k4, vaikq poreikius atitinkanti
ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdym4, pritaikyti
specialiqiq ugay.nosi-poreikiq rurintiems
vaikams, ugdyti aktyvq, savimi ir savo gebejimais-pasitikinti, rtipiia motyvacij4
turinti vaik4,
sudaryti prielaidas tolimesniam sekmingam mokymui(-ii) mokykloje.
2 1 . LopSelio-darZelio uZdaviniai:
21.1. ultikrinti saugi4 ir sveik4 ugdymo(_si) aplink4;
21.2. saugoti ir stiprinti vaikq fizing ir psiching sveikar4, garanruori
.iq socialin!

-

ji

saugumq;

2l-3- skatinti vaikq
gebejimus, puoseleti individualybg;

savarankiSkum4, iniciatyvum4, kflrybi5kumE, atskleisti jq

21.4. puoseleti vaikq galias, lemiandias asmenybes brand4 ir socializacijos sekmE.
teikti visapusiSk4 specialistq pagalb4 specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams;
21.5. uZtikrinti visapusiSk4 pagalb4 vaikams, gyvenantiems Seimose, kurioms taikoma
atvejo vadyba ir kurioms administracijos direktoriaus
isakymu skirtos socialiniq igfid2iq ugdymo ir
palaikymo paslaugos;
21.6- ugdyti vaikq bendraZmogi5k4sias vertybes;
2l .7. saugoti ir puoseleti vaiko tautines ir etnines kulturos pagrindus;
21.8. uZtikrinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo(-si) tgstinum4, orientuojanris
darni4
vaiko
raid4 bei pagalbq vaikui ir jo Seimai;
i
21.9. kurti tarpusavio bendradarbiavimo tarp lopSelio-darZelio ir vaiko tevq (globejq,
rupintojq) santykius, padeti gerinti vaiko ugdymosi Seimoje kokybg;
21.10. uZtikrinti rekomendacijq del smurto prevencijos priemoniq
igyvendinim4:

22. Yykdy damas j am pavestus uZdavinius lop5el i s-darZel i s atl i eka tokias funkci jas :
22.1- vadovaudamasis Svietimo
mokslo n'rinistro patvirtinta Bendrqja
prie5mokyklinio ugdymo programa, atsiZvelgdamas vietos ir lopSelio-darZelio bendruomeniq
reikmes, taip pat vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turini;
22.2. rengia Ikimokyklinio ugdymo program4;
22.3- vykdo ugdymo proces4 pagal ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir kitas ugdymo
programas, sutartyse sutartus isipareigoj imus, uZtikrina ugdymo kokybg;
22.4. rengia kvalifikacijos programas, Svietimo projektus;
22.5. teikia specialistq pagalb4 specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams;
22.6. sudaro s4lygas Alytaus miesto savivaldybes visuomenes sveikatos biurui
vykdyti vaikq sveikatos prieZi[r4;

ir

j

3

22'7 '
vaikq specialiuosius ugdymosi poreikius, siundia Alytaus miesto
.ivertina
!
pedagoging psichologing
tamybq dbl specialiosios- pagalboi skyrimo i. o.gu,jir*j"
- -r-' ,pj.i"ru,i
-r
ugdym4 teises aktq numatyta
22.8. nustato interesantq ir svediq lankymosi tvark4, griehtai riboja paSaliniq
aBmenq
patekimq ilop5eli-darZeli ir jo teritorij4;
22.9, organiruoja tevq (globeiq, rrrpintoiq) pageidavimu iq mokamas papilhomas
paslaugas (ekskursijas, meno, muzikos, Sokiq uZsi€mimui ii tt.l teises
akiq nustatyta tvarka;
22.10. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifi kacii4;
22.11- bendradarbiauja su pedagogq kvalifikacijos totulinimo instituciiomis. kartu
organizuoj a seminarus, diskusij as;
22.12. uZtikina higienos nonnq, teises aktq reikalavimus atitinkanci4 sveik4, gaugiq
ugdymosi ir darbo aplink4;
22.13. siekdamas ugdymo kokybes gerinimo, atlieka veiklos kokybes
isivertinimh;
22.14. analizuoja teikiamos Svietimo pagalbos vaikui veiksminsuma. pri[eikus
koreguoja Svietimo pagalbos priemoniq teikim4;
22.15.-kuria ugdymo turinio reilalavimams igyvendinti reikiarnq materialinJ Uure
I
vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Suiiii-o apr0pinimo standartais;
22. I 6 . organi zuoj a vaikq maitinim4 I op Se lyj e -d arZelyj e ;
22.17. vie5ai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 Svietimo ir nlokslo
ministro nustatyta tvarka;
22.18. atlieka kitas fstatymq ir galiojandiq teises aktq numatytas funkcijas.

tvarka;

l-' -
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III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir uZdavinius, atlikdamas
jam priskirtas; funkcijas,
funkciias, turi teisg:
23.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdym4, atsiZvelgdamas vaikq polink]ius ir
i
gebejimus;
metodus ir ugdymosi veiklos brdus, atitinkandiu, rofs.tio3"r,3,,1fli1:ll,J*Or*o
darZelio tikslus
ir uZdavinius;
23.3. priartinti ugdymo turini prie gyvenimo poreikiq, stiprinti bendrqjq gebeji[nq ir
kompetencijq ugdym4, metodq integravim4;
23.4. sudaryti s4lygas vaikams pletoti savo gabumus;
23.5. stebeti ir vertinti ugdymo proces4, vaikq paLangq,jq pasiekimus ir prithikyti
ivairias tyrimo metodikas istaigos veiklos kokybes isivertinimui ir ugdymo iobulinimui uZiiUlntii
23.6. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmerf inris;
23.7. vykdyti savivaldybes, Salies ir tarptautinius projektus;
23.8. stoti ir jungtis i mokyklq, mokytojq, vadovq asociacijas, dalyvauti iq veiklole;
23.9. gauti param4 teises aktq nustatyta tvarka;
23.10. sudaryti bendradarbiavimo sutartis su socialiniais partneriais, sutartfis su
juridiniais ir fiziniais asmenimis del paslaugq irlar prekiq teikimo;
23.11. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
24. Lop5elis-darZelis privalo uZtikrinti:
24.1. sveik4, saugiq, uZkertandi4 keliq smurto, prievartos apraiSkoms bei 2alin$iems
iprodiams ugdymo(-si) aplinkq;
24.2. kokybi5k4 ugdym4;
24.3 . ugdymo programq igyvendinim4;
24.4. ugdymo sutardiq sudarym4 ir sutartq [sipareigojimq vykdym4;
24.5. atvtrum4 vietos bendruomenei;
24.6. vykdyti kitas teises aktais nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIo vEIKLos oRGANTzAvIMAS IR vALDyMAS
25. Lop5elio-darZelio veikla organizuojama pagal:
25.1. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-darLelio strategini plan4, kuriam yra prfita.rsi
-instiiucija
LopSelio-darilelio taryba ir Alytaus miesto savivaldybes vykdomo;i
ar ,"r i;6it;;;

asmuo;

25.2. direktoriaus patvirtintq LopSelio-darZelio metini veiklos plan4, kuriarln yra
J
pritarusi LopSelio-darZelio
25.3. direktoriaus patvirtint4 Ikimokyklinio ugdymo program4. kuriai yru prfturrri
Lop5elio-darielio taryba ir lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas
lgyvendinanti instituclia.
26. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius
27. Lopselio-darzelio direktorius skiriamas konkurso bldu.
28. Alytaus miesto savivaldybds taryba, vadovaudamasi teises aktais:
28.1. tvirtina metini biudZet4 (skiria istaigos metinius asignavimus);
28.2. tvirtina, keidia ir papildo Lopselio-darzelio nuostatus;
28.3. tvirtina Vaikq priemimo i Alytaus miesto savivaldybes lopSelius-darZelius ir
mokyklas-darZelius tvarkos apraS4;
28.4. priima sprendimus del:
28.4.1. direktoriaus skyrimo, atleidimo, darbo uZmokesdio nustatvmo ir tarnJuiniu
nuobaudq, paskatinimq skyrimo;
28.4.2. lop5elio-darLelio darbo laiko nustatymo suderinimo;
28.4.3 . lopSelio-darZel io reorganizavimo, pertvarkymo ir I i kvidav i mo
;

taryba;

28.3.4.sprendZiakitusteisesaktuoseirlop5elio-darLelio

L

nuostatuos(

.

.ios

kompetencijai priskirtus klausimus.
29. Alytaus miesto savivaldybes meras, vadovaudamasis teises aktais:
29.1. pasira5o darbo sutarti su lopselio-darZelio direktoriumi;
29 .2. tvirtina lopSelio-darZelio direktori aus darbo grafi k4
;
29.3. tvirtina LopSelio-darZelio direktoriaus pareigybes apraSym4. kurj teises aktul
nustatyta tvarka rengia Alytaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto skJ,riaus
vedejas

30' Kvalifikacinius reikalavimus

lopSelio-darZelio direktoriui nustato SvietirJno ir
mokslo ministro isakymu patvirtinti Savivaldybiq Svietimo istaigq vadovq kvalifikaciniai ir vf eSo.io
konkurso tvarkos organizavimo nuostatai.
3 l. LopSelio-darZelio direktorius:
31.1. atskaitingas Alytaus miesto savivaldybes tarybai;
31.2. savo uZduodiq vykdymo klausimais pavaldus Alytaus miesto savivaldybes lnerui
arba jo igaliotam asmeniui;
31.3. tvirtina Lop5elio-darLelio vidaus strukt[r4, Lop5elio-darT.elio darbuotojq
pareigybiq s4ra5E nevir5ydamas nustatyto didZiausio leistino pareigybiq skaidiar-rs;
31.4. nustato lop5elio-darZelio struktDriniq padaliniq tikslus, u2davinius. furr(ci.ias.
direktoriaus pavaduotojo ugdymui, lop5elio-darZelio strukturiniq padaliniq vadovq veiklos sritils;'
31.5. tvirtina pedagogq ir kitq darbuotojq pareigybiq apra5ymus, Lietuvos Respuglikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4 ir atleidZia iB jo lop5elio-dafZelio
darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
31.6. priima vaikus istaig4 ir iSbraukia juos i5 mokiniq s4raSq Alytaus nfiiesto
savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis ir jas nutraukia teises aktq nusfatyta
tvarka;

i

3l'7'

vadovaudamasis istatymais ir kitais teises
aktais, Lopselio-d arzeliodarbo tlvarkos
"* "" !vqrAU:
taisyklese
pareigas
ir.,rrr.".yuE;"
"r'.,?,3
!*]3.,?u,,ruyi11o;l)
3l'8. suderings T:X
su Lop5elio-darielio'tuyba,
tvirtina Lopselio-d^;;;'i"
darbo tfu.lo,
-vrvY'rv v..

,;i;,

:l*"li:

taisykles;

31.9. sudaro vaikams

ir

darbuotoiams saugias

s4lygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

31.10. organizuoja

ir

ir

sveikatai nekenksmingas darbo

koordinuoja lopselio-darzelio veiklq pavestoms lunk{ijonrs
ii vertina lopselio-darZelio veiklq, materialirjius ir

atlikti, uZdaviniams igyvendinti, analizuoja
intelektinius iSteklius;

31.1l. ugdymo turinio formavimo
organizuoja pedagogq

ir

ir ugdymo proceso organizavimo klaulimui,
Svietimo pagalbos specialistq. kuriq veikla sisijusi su nagrinp.ia,ru
l

klausimu, pasitarimus;
31.12. leidZia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
31.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, daibo grupes.
31.14. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis lopSelio-darZelio funkciioms atlikti]
31.15. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valiymq teise{
aktq
nustatyta tvarka;
31.16. teises aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-darZelio turra, l6Sas
hr iais
disponuoja, rfrpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekLi"i;,
'----'-'-'J'
optimalq valdym4 ir
31.17. rfipinasi pedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq proffsiniu
tobulejimu, sudaro jiems s4lygas tobulinti kvalifikacij4, aukletojams ir kitiems
oij"n"oi[i"n-,,
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuojajq atesiacij4 Svietimo ir mokslo n..,inittro"ni!r*"
tvarka;
31.18. praveda metinius pokalbius su istaigos darbuotojais;
31.19. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina
iq r.h.tq;
31.20. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais, rupintojais), pagaiba t'hifui,

,tiiil;;l.l

naudojim4;

"
pedagogui ir lopSeliui-darZeliui teikiandiomis
!staigomis, teritorinemis poiiclo!, sociIliniq
paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisiq
institucijomis;
3 I .21 . atstovauj a lop5eliui-darZeliui kitose institucij ose;
31.22. dali savo funkcijq teises aktq nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktdriaus

pavaduotoj ams ugdymui

;

31.23. savo darbo laik4 tvarko pats, nepaZeisdamas darbo teisds normq nrr{u,ytq
maksimaliojo darbo laiko ir minimaliojo poilsio laiko trukmes reikalavimq (iskaitant atostofai ir

komandiruotes);

T

31.24- vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas.

32. LopSelio-darZelio direktorius atsako uZ Lietuvos Respublikos jstaiymq i4 kitq

teises aktq laikym4si lop5elyje-darZelyje, uZ demokratini lopselio-darZelio valdym4, bendruoffrenes

nariq informavim4, tinkam4 funkcijq atlikimE, nustatytrl lopSelio-darZelio tiksiq ir uZdavi.irl
igyvendinim4, lopSelio-darZelio veiklos rezultatus, uL gerq ir veiksmingq vaikq minin1alios

prieZilros priemoniq igyvendinim4.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

33. LopSelio-darZelio taryba

(toliau taryba)

ar-rk5diausia lopselio-dartzclio
savivaldos institucija. Taryba telkia lopSelio-darZelio ugdytiniq tevq (globe.jq. r[pintojq1. pedalUo*A
ir kitq darbuotojq atstovus svarbiausiems tikslams numatyti ir uZdaviniams sprgsti. Taryba p4deda
sprgsti lopSelio-darZelio aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisetiems lopSeiio-dart2elio
rnteresams.
34

. Tarybos nuostatus tvirti na LopSel

i

o

-d arLelio taryb a.

6

35. Taryba sudaroma iS lop5elyje-darLelyje nedirbandiq ugdytiniq tevu (elobeiu,
rlpintojq), pedagogq ir kitq darbuotojq: trys ugdytiniq tevai (globejai, r[pintojai),
trys ped-a]gogai,

trys kiti darbuotojai.

36.ltaryba,lygiomis dalimis pedagogus deleguoja Mokyto.iq raryba. kitus darbforojus
- Siq darbuotojq susirinkimas; tevus (globejus, rlpintoiusidieguojalopdelio-darZelio grrpi,f t.uui
(globejai, rDpintojai): kiekvienoje grupeje iSrenkamas tevq atstovas, tevq arsrovq -rrriri["rf.i*.
i5renkami nariai i taryb4. Taryba renkama mokslo metq pradZioje dvejq metq kadencijai.
3T.Tarybos narys gali bUti renkamas dviem kadencijoms.
38. Jeigu lopSelio-darZelio tarybos nario igaliojimai nutrlksta iki kadenciios padaieos.
nauj4 tarybos nari likusiam kadencijos laikotarpiui skiria grupe, skyrusi tarybos narj, kirrio
igaliojimai nutr[ko. Naujas lopSelio-darZelio tarybos narys paieigas pradeda c-iti tada. kai dpie io
paskyrim4 paskelbia lop5elio-darZelio tarybos pirmininkas ir tarybos narys raSriskai sutinka u[fOvti
'
Siuose nuostatuose nurodytus
39. Jeigu tarybos narys vykdo netinkamai arba nevykdo tarybos nuostatuos. nujtutytq
pareigq, tarybos pirmininkas, gavgs daugiau nei puses tarybos nariq pritarim4, turi teisE mfiptis
i
nari delegavusi4 grupg ir praSy.ti atSaukti paskirtq tarybos nari.
40. Jeigu lopSelio-darZelio tarybos narys netenkina delegavusios grupes lukesdiu.
grupe turi teisg at5aukti paskirt4 tarybos
41. Tarybos posedZiai kviediami ne rediau kaip du kartus per metus. Posedis telsetas,
jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvauJaniiq
balsq dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto vienodai, lemia pirmininko balsas. lopselio-ddrzelio
direktorius ir kitq savivaldos institucijq atstovai bei lopselio-darZelio bendruomends nariai tdrvbos
posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.
42. Priieikus lop5elio-darZelio taryba gali organizuoti uZdarus posedZius.
43.Taryba pirmajame posedyje po nariq i5rinkimo arba perrinkimo slaptu arba [tui6
balsavimu i5renka lopSelio-darZelio tarybos pirmininkE, jo pavaduotoj4, sekretoriq. loflscliodarZelio direktorius negali b[ti tarybos pirmininku.

isipareigojimus.

I

nar!.

(

44.Taryba:

44.1. teikia siDlymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq iI.

j1-l

igyvendinimo priemoniq;

44.2. pritaria LopSelio-darZelio nuostatams, Strateginiam planui, Lop5elio-dfrZelio
metiniam veiklos planui, LopSelio-darLelio darbo tvarkos taisyklems, Ikimokyklinio ,gfiynlo
programai ir kitiems lopSelio-darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams. kuriuos teikia
lopSelio-darZelio direktorius

;

44.3. teikia siulymus lopSelio-darZelio direktoriui del LopSelio-darzelio nupstatq
pakeitimo ar papildymo, lopselio-darzelio vidaus struktlros tobulinimo;
44.4. svarsto lop5elio-darZelio le5q naudojimo klausimus;
44.5. kiekvienais mokslo metais taryba vertina lopSelio-darZelio direktoriaus metq
veiklos ataskait4, teikia siulymus lop5elio-darZelio direktoriui del lopSelio-darZelio veiklos ko[iyh.,s
tobulinimo
savo sprendimE del ataskaitos teikia mokyklos savininko teises
paf-eigas
igyvendinandiai institucij ai ;
44.6.teikia siDlymus Alytaus miesto savivaldybes tarybai del materialinio aprlpi[iimo,
veiklos tobulinimo;
44.1. teikia sillymus del lopSelio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir
darbo sQIygLl sudarymo, talkina formuojant materialinius, finansinius ir intelektinius isteklius:

ir

ir

44.8. svarsto lopSelio-darZelio direktoriaus LopSelio-darZelio tarybai teiklarlus
klausimus, inicijuoja vietos bendruomenOs, Seimos ir lop5elio-darZelio bendradarbiavim4.
45. Tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises
aktams. Lop5elio-darZelio direktorius, Alytaus miesto savivaldybds taryba, Svietimo pri{ziur4
vykdandios institucijos, nustatg, kad tarybos priimti sprendimai prie5tarauja Lietuvos Respu[rlikos
istatymams ir kitiems lop5elio-darLelio veikl4 reglamentuojantiems teises aktams. siDlo tarybai.juos

svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius, gindas sprendziamas
Lietuvos Respublikos jstatymq nr[,urr,u
tvarka.

46. Taryba
bendruomenei.

ui

savo

veiklq vien4 kart4 per metus atsiskaito ropselio-d{rzerio

47. Mokytojq taryba nuolat veikianti lopSelio-darZelio savivaldos instituciia
ir bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro f"ps.fi"-JJ.z.iil
direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopSelyje-d arLelyje dirbantys p.ou[oeui.
Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo-pro.... dalyvau.jan,yr urrfiyr-.
pedagogl+ profesiniams

posedZius gali

4

teisetas,

b[ti kviediami kitq savivaldos institucijq atitovai.

1

8. Mokytoi q tarybai vadovauj a lopsel io-darZel io direktorius.

49. Mokytojq tarybos posedZius Saukia lopSelio-darLelio direktorius. posedls vra

jei jame dalyvauja du treddaliai tuo metu dirbandiq pedagogq tarybos nariq. Nutfrimai

priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma.
50. Mokytojq tarybos posedZiai Saukiami kart4 per pusmeti. Prireikus saLlkiami
neeiliniai posedZiai.
51. Mokytojq raryba:
51.1' aptaria praktinius ugdymo organizavimo, vaikq ugdymo kokybes klausimuJ;
51.2. svarsto valstybes nustatyt4 Svietimo standartq igyvendinim4, ugdymo tfrrinio
atnaujinim4, optimaliq ugdymosi sqlygll ir pedagogq veiklos tobulinimt b[dus;
51.3. analizuoja ugdymo planq, lop5elio-darZelio veiklos ir ugdymo pro$ru*rp

'

igyvendinim4;

51.4. aptaria skirtingq gebejimq vaikq ugdymo organizavimo principus.
programas, metodus;

I

jq ugdymo

51.5. nustato vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo, informacijos rinkimo, fiks{vimo

bei panaudojimo tvark4;

51.6' kartu su lopSelio-darZelio pagalbos vaikui specialistais, visuomen., ,u.lkrt6,,
prieZiflros specialistu, Alytaus pedagogines psichologines tarnybos psichologais sprendZia vaikq
sveikatos, saugios aplinkos, ugdymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
51.7. teikia si[lymus LopSelio-darZelio tarybai ivairiais lopSelio-darzelio u[iklo,
organizavimo ir ugdymo klausimais;
51.8. svarsto ir priima rekomendacijas teises aktq nustatytais ir lop5elio-dafZetio
direktoriaus teikiamais klausimais.
52. LopSelyje-darZelyje sudaroma Metodine taryba. .li nustato
veiklos prioritetus, pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginiq inovaci
diegim4 lopselyje-darzelyje, teikia lopselio-darzelio direktoriui siulymus del ugdymo trJrrini
formavimo ir jo igyvendinimo organizavimo gerinimo.
53. Lop5elio-darZelio metodine taryba renkama dvejiems metams. Jos nariq s(aic
nustato Mokytojq taryba.
54. Metodines tarybos veikl4 koordinuoja direktoriaus pavaduoto.jas ugdymui.
55. Lop5elyje-darLelyje gali veikti ir kitos savivaldos institr-rciios (rc.,,q. globe.iq.
rfipintojq).

VI SKYRIUS
DABUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.T, JU DARBO APMOKEJIMO TVA+.KA
IR ATESTACIJA
56. Darbuotojai i darbq lop5elyje-darLelyje priimami
Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

ir

atleidZiami iS

io

Lie[uvos

57. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istaltymu
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
58. LopSelio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduoto.ias ugclyrnui
tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustat).ta tvarka.

8

59. Lopselio-darzelio pedagogai atestuojami ir kvalifikacii4

Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto mlnistro nustatyti tvarka.

VII SKYRIUS
LOPSELIO.DARZE LIO TURTAS-, LESOS, JV.NA U DOJIMO TVARKA,
FINANSINE VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIo-DARZELIo vEIKLoS PRIEZ\
60. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4,
disponuoja juo pagal istatymus ir Alytaus miesto savivaldybes tarybos nustatyia tvarka.
61. Lop5elio-darZelio bendruomenes nariai gali naudotis lop5elio-darZelio patal
ir kitu turtu neatlyginamai teises aktq nustatyta tvarka.
62. Lop5elio-darZelio leSos:
62 .1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq savivaldybes biudZetui
le5os irAll'taus miesto savivaldybes biudZeto leSos, skiriamos pagal patvirtinias s4matas;
61.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
6l'3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip te
b[dais perduotos ldSos, tikslines paskirties lesos pagal pervedimus;
61.4. paramos pagal Labdaros ir paramos istatym4 leSos;
61.5. kitos teisetai gautos le5os.
63. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
64. LopSelio-darZelio buhaltering apskait4 vykdo Alytaus miesto paslaugq centrr
65. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos
aktq nustatyta tvarka.
66. Lop5elio-darZelio veiklos prieZi[ra atliekama Lietuvos Respublikos
mokslo ir sporto ministro isakymq nustatyta tvarka.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
67. Lop5elis-darZelis registruojamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta t
68. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, pertvarkomas at likviduojamas Li
Respublikos teises aktq nustatyta tvarka.
69. LopSelio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus ir papildymus tvirtina Alytaus
savivaldybes taryba.
70. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi Alytaus miesto saviva
tarybos, Lop5elio-darZelio tarybos ar lop5elio-darZelio direktoriaus iniciatyva.

r

