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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.

Siauliq r. Ginklnq lop5elio-darLelio nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq r.
lopSelis-darZelis) veiklos sritis ir r[Sis, tiksl4, uZdavinius,
funkcijas, teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald4, darbuotojq priemim4 i
darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, lopSelio-darLeIio turt4, leSas, jq naudojimo tvark4,
finansinds veiklos kontrolg ir lopSelio-darZelio veiklos prieZifir4.
2. LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Siauliq r. Gink0nq lopSelis-darZelis, trumpasis
pavadinimas - Ginklnq lop5elis-darZelis. Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq registre,
kodas 190084814.
3. Lop5elis-darZelis isteigtas 1975 m.liepos 31 d.
4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lop5elio-darZelio priklausomybe - savivaldybes.
6. Lop5elio-darZelio savininkas Siauliq rajono savivaldybe, kodas 111105174, adresas:
Vilniaus g. 263, LT -7 6331 Siauliai.
7. Lop5elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Siauliq rajono
savivaldybes taryba.
8. LopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija sprendZia Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus klausimus.
9. Lop5elio-darZelio buveine Rasos g.2P., LT-81495 GinkDnai, Siauliq rajonas, el. p.
ginkunu. da rzelis @gmai l. com
10. Grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 3l 10.
I L Tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas 31 I l.
12. Pagrindine paskirtis
ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis, kodas
31114102.
13. Ugdymo kalba - lietuviq.
14. Ugdymosi formos ir bldai:
14.1 . mokymosi formos - grupinio ir pavienio mokymosi;
14.2. mokymo proceso organizavimo biidai - kasdienis, individualus.
15. LopSelis-darZelis vykdo neformaliojo Svietimo ikimokyklinio ugdymo programE.
16. LopSelis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, blank4, atsiskaitom4j4 ir
kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4, savo veiklq grindiia
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Siauliq
rajono savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir Nuostatais.
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II SKYRIUS
LopSELro-DARZELIo vBIKLos sRITys rR RuSvs, TIKsLAS,uLnnvlNIAI,
FUNKCIJOS
17. LopSelio-darZelio veiklos sritis

-

Svietimas, kodas 85.

2

LopSelio-darZelio veiklos rrJ5ys:
pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinio amLiaus vaikq ugdymas, kodas 85.10.10;
18.2. kitos Svietimo veiklos rD5ys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
18.2.2. kultDrinis Svietimas, kodas 85.52',
18.2.3. kitas, niekur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
l8.2.4.Svietimui bDdingq paslaugq veikla, kodas 85.60.
19. Kitos ne Svietimo veiklos rl5ys:
19.I . kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29:
19.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
19.3. kita veikla, neprieStaraujanti Lietuvos Respublikos teises aktams.
20. LopSelio-darZelio veiklos tikslas - padeti vaikams iSsiugdyti savarankiskumo, sveikos
gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais Zmonemis ir bendraamZiais pradmenis, paZinti
savo Sali, pradeti mokytis klrybiSkumo ir mokejimo mokytis, uZtikrinti optimali4 vaiko raid,q,
atsiZvelgiant i jo asmens unikalum4 ir ugdymosi poreikius, padeti pasirengti sekmingai mokytis
mokykloje.
2 l. LopSelio-darZelio veiklos uZdaviniai:
21.1. ultikrinti kokybiSk4 ikimokyklinio ir programq vykdym4;
21.2. skatinti vaiko savaranki5kum4, iniciatyvum4, kurybiSkum4, atskleisti ir ugdyti jo
gebejimus, puoseleti individualybg;
21.3. padeti vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes, sudaryti kuo palankiausias s4lygas
perimti tautos dvasines kultDros pagrindus (dorovinius, estetinius, komunikacinius ir kt.):
21 .4. teikti vaikams Svietimo pagalbq;
21.5. uLtlkrinti sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems
iprodiams aplink4.
22. Y ykdy damas pavestus uZdavinius I op5eli s-darZeli s :
22.1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos Ikimokyklinio
ugdymo metodinemis rekomendacijomis ir, atsiZvelgdamas i vietos ir lopSelio-darleIio
bendruomenes reikmes, konkredius ugdytiniq bei jq tevq (globejq) poreikius ir interesus, Svietimo
stebesenos duomenis bei lop5elio-darLelio ikimokyklinio ugdymo(si) program4, formuoja ir
igyvendina ugdymo turini, atitinkanti pagrindines regiono Svietimo nuostatas;
22.2. atlieka ugdyiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq pirmini ivertinim4 Vaiko geroves
komisijoje, organizuoja ugdytiniq, turindiq specialiqjq ugdymosi poreikiq, ugdym4 Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka (toliau - Svietimo ministras) nustatyta
tvarka;
223. teikia ir (ar) tarpininkauja koordinuotai teikiant ugdytiniams ir jq tevams (globejams)
Svietimo pagalbE, socialines ir sveikatos prieZitros paslaugas Svietimo ir mokslo ministro,
socialines apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
22.4.teikia Svietimo pagalbq ikimokyklinio amZiaus vaikams, nelankantiems ugdymo istaigq,
vadovauj antis Siauliq raj ono savivaldybes tarybos patvirtinta tv arka;
22.5. ugdo tvirtas ugdytiniq dorovds, pilietines, tautines ir patriotines nuostatas, pagarb4
tdvams, savo kultlriniam identitetui laiduoti ugdytiniq asmenybes galiq pletotg, suprantamai ir
aiSkiai, taisyklinga lietuviq kalba perteikia ugdymo turini;
22.6. rengia, igyvendina, suteikia galimybg neformaliojo vaikq Svietimo teikejams vykdyti
neformalioj o vaikq Svietimo programas ;
22.7. organrzuoja papildomas paslaugas (klubus, burelius, pailgintas dienos grupes, stovyklas,
ekskursijas ir kt.) teises aktq nustaty|ratvarka;
22.8. organizuoja tevq (globejq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teises aktq
nustatyta tvarka;
22.9. vykdo vaiktl ugdymo(si) kokybes vertinim4;
22.10. dalyvauja regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose;
22.11. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerqgapatirtimi;
I 8.

18' 1.

22.12. Dasitelkia savivaldos instituciias uZtikrinant demokratini lopSelio-darZelio veiklos

/

valdym4;
22.13. vykdo lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinim4, analizuoja rezultatus, nustato ir
numato galimybes bei perspektyvas veiklos tobulinimui;
22.14. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazE,
vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisds aktais;
22.15. skelbia informacij4 apie lopSelio-darLe\io veikl4 teises aktq nustatyta tvarka,
organizuoja tevq Svietim4;
22.16. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III

SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

23. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4

ir

uZdavinius, atlikdamas jam

priskirtas funkcijas, turi teisg:
23.1. parrnkti ugdymo(si) metodus ir b[dus;
23.2.kurtinaujus ugdymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 ugdym4(si);
23.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.4. Svietimo ir mokslo ministro tvarka vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
23.5. teises aktq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
23.6. gauti paramEl-ietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
23.7. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainas, ikainius ir tarifus tais
jq nenustato
atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq istatymq nustatyta tvarka
arba savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija;
Vyriausybe
'
Zj.S. lop5elis-darZelis turi ir kitas teises bei pareigas, kurios nepriestarauja Lietuvos
Respublikos teises aktams.
24. Loplelis-darZelis privalo uZtikrinti higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4
sveik4, ,urgi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams aplink4,
ugdymo, Suieiimo programq vykdym4, atvirum4 vietos bendruomenei, ugdymo sutarties sudarym4
iirutu.tq isipareigojimq vykdym4, geros kokybes Svietim4. Sudaryti s4lygas kiekvienam ugdyiniui
nuolat jalyvauti- bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikeje socialines ir emocines kompetencijas
psichikq
ugdandioje prevencineje programoje, apimandioje smufio, alkoholio, tabako ir kitq
pateiktas
medZiagq uurto;irno prevencij4, sveikos gyvensenos skatinim4, igyvendinant

vJinaneiq
Svietimo ir mokslo'minisiro patvirtintas Rekomendacijas del smurto prevencijos igyvendinimo
mokyklose.

IV SKYRIUS
ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
VEIKLOS
LOPSELIO-DARZELIO
25. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kurio pareigybes apra5ym4 tvirtina,

vieSo

lopseliokonkurso budu ! pareigas penkeriems metams skiria ir i5 jq atleidhia, vie54 konkurs4
jos
igaliotas
darZelio direktoriaur pui.igf-s eiti organizuoja Siauliq rajono savivaldybes taryba ar
ir
pavaldus
Direktorius
tvarka.
nustatyta
asmuo vadovauda-uii, Svietimo ir mokslo ministro
savivaldybes
urrr.ui,ingus siauliq rajono savivaldybes _ tarybai, merui bei Siauliq rajono
administiacijos direitoriui neperZengiant Siauliq rajono savivaldybes tarybos administracijos
direktoriui suteiktq igalioj imq.
26. LopSelio-darZelio direktoriumi gali b[ti tik nepriekaiStingos reputacijos asmuo.
patvirtint4:
ZZ. t-opSelio-darZelio veikla organizuojam a pagal lopSelio-darLelio direktoriaus
2T.L itrategini plan4, kuriam yra priiarta lop5elio-darLelio tarybos protokoliniu nutarimu ir
s iaul iq raj ono savivaldybes admini stracij os direktoriaus i sakymu;
27.i. metini veiilos plan4, kuriam yra pritarusi lop5elio-darLelio taryba ir metinis veiklos
skyriumi;
planas yra suderintas su Siautiq iajono savivaldybes administracijos Svietimo ir sporto

'a

28. Lop5elio-darZelio direktorius atlieka Sias funkcijas:
28.1. vadovauja lopSelio-darLelio strateginio plano

I

ir metiniq veiklos planq, Svietimo
programll rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos igyvendinimo lop5elyje-darlelyje
priemoniq igyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
28 .2. \Ztikrina lop5el io - darLelio tikslq ir uZdaviniq i gyvendinim4;
28.3. priima vaikus Siauliq rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo
sutartis teises aktq nustatyta tvarka;

28.4. tvirtina lop5elio-darZelio vidaus strukt[r4, lop5elio-darZelio darbuotojq pareigybiq
leistino pareigybiq skaidiaus;
28.5. nustato direktoriaus pavaduotojq veiklos sritis;
28.6. nustatyta tvarka skiria ir atleidlia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius
asmenis ir aptarnauj anti personal4, tvirtina jq pareigybiq apraSymus;
28.7. atsako uZ Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 26 straipsnyje nurodytos informacijos
skelbim4, demokratini lop5elio-darZelio valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius,
Pedagogq etikos kodekso reikalavimq laikym4si, skaidriai priimamus sprendimus, lopSelio-darLelio
bendruomenes nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesini tobulejim4,
sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams
aplink4;
28.8. rlpinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja tr[kstamq mokytojq
s4ra54, nevir5ydamas nustatyto didZiausio

paieSk4;

28.9. inicijuoja lop5elio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
28.10. suderings su lopSelio-darZelio taryba, tvirtina lop5elio-darZelio darbo tvarkos taisykles;
28.11. vadovaudamasis istatymais ir kitais teises aktais, lop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisyklemis nustato lop5elio-darZelio darbuotojq ir ugdytiniq tevq (globejq) teises, pareigas ir
atsakomybg;
28.12. kartu su lopSelio-darLelio taryba sprendZia lopSeliui-darZeliui svarbius palankios
ugdymui aplinkos klrimo klausimus;
28.13. sudaro teises aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
28.14. tvirtina lop5elio-darZelio Vaiko geroves komisijos sudeti ir jos darbo reglament4, skiria
Svietimo pagalb4 vaikams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq;
28.15. organizuoja Svietimo pagalbos teikim4 Seimoms, auginandioms ikimokyklinio amZiaus
vaikus namuose, gyvenandioms lop5el io - darLelio mikroraj one ;
28.16. bendradarbiauja su lop5elio-darLelio ugdytiniq tevais (globejais), pagalbE vaikui,
mokytojui ir lopSeliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq,
sveikatos istaigomis, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Siauliq apskrities vaiko teisiq apsaugos skyriumi ir kitomis
institucijomis, dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
28.17. imasi priemoniq, kad laiku bltq suteikta pagalba vaikui ir (ar) darbuotojui, kurio
atZvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobldZio iSnaudojimas, ir apie tai
informuoj a suinteresuotas institucij as teises aktq nustatyta tvarka;
28.18. teikia suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei, lopSelio-darZelio bendruomenei
informacij4 apie vykdomas ugdymo programas, ugdytiniq priemimo s4lygas, mokamas paslaugas,
pedagoginiq darbuotojq kvalifikacij4, svarbiausius lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus, lopSelio-darZelio bendruomenes tradicijas ir pasiekimus;
28.19 . leidLia isakymus, tikrina, kaip j ie vykdomi ;
28.20. sudaro lop5elio-darLelio vardu sutartis, reikalingas lop5elio-darZelio funkcijoms atlikti;
28.21. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustaty'ta
tvarka;
28.22. analizuoja lopSelio-darLelio veiklos ir valdymo i5tekliq b[klg ir atsako uZ lop5eliodarZelio veiklos rezultatus;
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28.23. atsako uZ lop5elio-darZelio finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius su
lop5elio-darZelio le5q (f skaitant le5as, skirtas lop5elio-darLelio darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto
naudojim4 ir disponavim4 juo;
28.24. atstovauj a lop5eliui-darZeliui kitose institucij o se ;
28.25. dali savo funkcijq teises aktq nustaty'ta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus
pavaduotojams;
28.26. kiekvienais metais teikia lop5elio-darZelio bendruomenei ir lop5elio-darZelio tarybai
svarstyti bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4, pagal Svietimo ir mokslo ministro
nustatytus reikalavimus;
28.27. atlieka kitas funkcijas, nustatytas pareigybes apra5yme ir kituose teises aktuose.
29. Lop5elio-darZelio direktoriui nesant lop5elyje-darLelyje (sergant, i5vykus i komandiruotg,
atostogq metu ir pana5iais atvejais) jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
30. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginiq inovacijq
diegimo klausimais lop5elio-darLeIio direktorius gali organizuoti mokytojq ir Svietimo pagalbos
specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu klausimu, pasitarimus.
31. Lop5elyj e-darLelyje mokytojq metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokytojq metodine
grupe, kurios veikla grindZiama demokratiSkumo, racionalumo, profesionalumo, iniciatyvq
skatinimo ir bendradarbiavimo principais.
32. Lop5elio-darZelio metodine grupe planuoja ir aptaria ugdymo turini, ugdymo ir ugdymosi
metodus, ugdytiniq pasiekimq ir paLangos vertinimo budus, ugdymo(si) priemones, analizuoja
mokytojq prakting veikl4, pletoja mokytojq profesines veiklos kompetencijas, aptaria kvalifikacijos
kelimo poreikius; juos derina su lop5elio-darLelio veiklos tikslais, teikia lop5elio-darLelio
direktoriui sitlymus del ugdymo organizavimo tobulinimo. Metodinei grupei vadovauja
direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

V SKYRIUS
LOPSELIO.DARZELIO SAVIVALDA
33. LopSelio-darZelio taryba

-

auk5diausioji lop5elio-darZelio savivaldos institucija, sudaryta

i5 lop5elio- darLeho bendruomends atstovq.

34. Lop5elio-darZelio taryba sudaroma laikantis demokratiniq rinkimq principq: ai5kumo ir
skaidrumo, rinkimq slaptumo, visuotinumo, konkurencijos, periodiSkumo.
35. Lop5elio-darZelio tarybqsudaro 9 nariai: 3 tevai (globejai),3 mokytojai,3 aptarnaujandio
personalo darbuotojai.
36. Narius i lopSelio-darLelio taryb4 atviru balsavimu renka: tevus (globejus)

visuotinis tevq
susirinkimas, mokytojus - mokytojrl taryba, aptarnaujandio personalo darbuotojus - lop5eliodarZelio darbuotojq susirinkimas. LopSelio-darLelio tarybos kadencija - 3 metai. LopSelio-darleho
tarybos nariai renkami vienai kadencijai. Nutrlkus lopSelio-darLelio tarybos nario igaliojimams
pirma laiko, naujas tarybos narys renkamas Siame punkte nustatyta tvarka.
37. Lop5elio-darZelio tarybos pirminink4 renka lop5elio-darZelio tarybos nariai per pirmqji
posedi. Lop5elio-d arLeho direktorius ne gali bflti tarybos pirmininku.
38. Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip 3 kartus per metus. Prireikus
gali bflti su5auktas neeilinis lopSelio-darZelio tarybos posedis. Esant butinumui, lop5elio-datLeho
tarybos posedZius gali inicijuoti ir lop5elio-darZelio direktorius. Posedis teisetas, jei jame dalyvauja
ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqiq balsq dauguma.
Esant lygiam ,StL" ir,,prieS" balsq skaidiui, sprendZiamasis balsas priklauso pirmininkui. Lop5eliodarZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui lop5elio-darLelio tarybos posedZiuose gali
dalyvauti kviestinio nario teisdmis. LopSelio-darZelio tarybos nutarimus, kurie prieStarauia lop5eliodarZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, lopSelio-darZelio direktorius praSo svarstyti i5

-

naujo.

39. Lop$elio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija, Svietimo prieZilr4
vykdandios institucijos, nustatg, kad lopSelio-darZelio tarybos priimti sprendimai prieStarauja
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istatymams ar kitiems lopSelio-darLelio veikl4 reglamentuojantiems teises aktams, siDlo lop5eliodarZelio tarybai svarstyti i5 naujo. Lop5elio-darLelio tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas
Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
40. Lop5elio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:
40.1. teikia siDlymus del lop5elio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;

40.2. pritaria lop5elio-darZelio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Nuostatams,
kitiems lopSelio-darLelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, svarsto darbo tvarkos
taisykles;

40.3. teikia siDlymus lop5elio-darLelio direktoriui del Nuostatq pakeitimo ar papildymo,
lop5elio-darZelio vidaus struktlros tobulinimo;
40.4. kolegialiai svarsto lopSelio-darZelio le5q naudojimo klausimus;
40.5. kiekvienais metais vertina lop5elio-darZelio vadovo metq veiklos ataskait4 ir teikia savo
sprendim4 del ataskaitos lopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai;
40.6. teikia si[lymus del lop5elio-darlelio materialinio apr0pinimo, veiklos tobulinimo;
40.7. svarsto kitq lop5elio-darLelio savivaldos institucijq ar lop5elio-darlelio bendruomenes
nariq iniciatyvas ir teikia siDlymus lop5elio-darZelio direktoriui;
40.8. teikia sillymq del lop5elio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo
s4lygq sudarymo, talkina formuojant lopSelio-darLelio materialinius, finansinius ir intelektinius
iSteklius;
40.9. svarsto ir kitus lop5elio-darZelio veiklos organizavimo klausimus.
41. LopSelio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams ir
Nuostatuose nustatytai kompetencijai.
42. LopSelio-darZelio taryba uZ veikl4 kart4 per metus atsiskaito visuotiniame lop5eliodarZelio bendruomenes susirinkime.
43. Moky'tojq taryba - nuolat veikianti lopSelio-darLelio savivaldos institucija, mokytojq
profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams sprgsti bei ugdymo kokybei uZtikdnti. J4 sudaro
lopSelio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lop5elyje-darLelyje dirbantys
mokytojai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
darbuotojai.
44. Mokytojq tarybai vadovauja lop5elio-darLelio direktorius. Mokytojq tarybos sekretorius
vieneriems metams renkamas atviru balsavimu mokytojq tarybos posedyje.
45. Mokytojq tarybos posedZius Saukia lop5elio-darZelio direktorius. Posedis yra teisetas, jei
jame dalyvauja du treddaliai mokytojq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq
nariq balsq dauguma. I posedZius gali bDti kviediami ir kitq lop5elio-darlelio savivaldos institucijq
atstovai.
46. Mokytojq taryba svarsto ir priima nutarimus teises aktuose ir Nuostatuose nustatytos
kompetencijos teikiamais klausimais.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR
ATESTACIJA
47. Darbuotojai i darbE lop5elyje-darLelyje priimami ir atleidLiami i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.
48. LopSelio-darZelio darbuotojams uZ darbq mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises aktq nustatyta tvarka.
49. Lop5elio-darZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir Svietimo
pagalb4 teikiantys specialistai kvalifikacij4 tobulina Svietimo ir mokslo ministro nustaty'ta tvarka.
Mokytojai ir Svietimo pagalbq teikiantys specialistai atestuojasi Svietimo ir mokslo ministro
nustatyta tvarka.
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VII SKYRIUS
LOPSELIo-DARZELIO ruRTAS, LE,Sos, JIJ NAUDoJIMo rvARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR TOpSnT,Io-oanZBLIo VEIKLoS PRIEZIUna

I

50. Lop5elis-darZelis patikejimo ar kita teise perduot4 Siauliq rajono savivaldybes turtq valdo,
naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus Siauliq rajono savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta
tvarka.
5 l. Lop5elio-darZelio le5os:
51.1. valstybes biudZeto specialiqfq tiksliniq dotacijq Siauliq rajono savivaldybes biudZetui
skirtos le5os ir Siauliq rajono savivaldybes biudZeto leSos, ikiriu*o"pagal patvirtintas s4matas;
51.2. lop5elio-darZelio pajamos uZ teikiamas paslaugas;
51.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais b[dais
perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
51.4. kitos teisetu bUdu igytos leSos.
52. Le5os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.
53. LopSelis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises
aktq nustatytatvarka.
54. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teise aktq nustatyta tvarka.
55. LopSelio-darLelio veiklos prieZilr4 atlieka Siauliq rajono savivaldybes vykdomoji
institucija, prireikus pasitelkiami iSoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Lop5elis-darZelis turi interneto svetaing, atitinkandi4 teises aktq nustatytus reikalavimus,
kurioje nuolat pateikiama ir atnaujinama informacija visuomenei apie lopSelio-darLelio veiklq.
57. LopSelio-darZelio intemeto svetaineje ir kitose visuomends informavimo priemonese
skelbiama informacija apie lop5elyje-darLelyje vykdomas ugdymo programas, ugdytiniq priemimo
s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacij4, veiklos kokybes isivertinimo rezultatus ir
i5vadas, lop5elio-darZelio bendruomends tradicijas, pasiekimus ir kitas vykdomas veiklas.
58. Lop5elio-darZelio Nuostatams, jq pakeitimams, papildymams pritaria lop5elio-darZelio
taryba, tvirtina Siauliq raj ono savivaldybes taryba.
_ 59. Lop5elio-darLelio Nuostatai keidiami ir papildomi Siauliq rajono savivaldybes tarybos,
Siauliq rajono savivaldybes vykdomosios institu"i;or, lop5elio-darleli-o direktoriaus ar lopieliodarLelio tarybos inici atyva.
60. Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
61. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta
tvarka.
62. Pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems Nuostatuose iSdestytus klausimus,
taikomos tq teises aktq nuostatos.
63. Siauliq rajono savivaldybes taryba vykdo teises aktuose lop5elio-darLelio savininkei
paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Siauliq rajono savivaldybes tarybos
priimti teises aktai nustato, kad atskiras Siauliq rajono savivaldybes tarybos kompetencijos
funkcijas gali vykdyti Siauliq rajono savivaldybes administracijos direktorius, Sias funkcijas vykdo
administracijos direktorius be atskiro Nuostatq pakeitimo.
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