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KALVARIJOS VAIKU LOPSELIO-DARZE LtO,,L[LVITIS" NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kalvarijos vaikq lop5elio-darielio ,,Lilvitis" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja
Kalvarijos vaikq lopielio-darZelio ,,Zilvitis" (toliau Lopielis-darZelis) teising form4,
priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Lop5elio-
darZelio grupg, pagrinding paskirti, ugdymo kalb4 ir ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti,
r[Sis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, Lop5elio-darZelio teises, veiklos organizavim4 ir valdym4,
savivald4. darbuotojq priemim4 | darb4, jq darbo apmokejimo tvark4 ir atestacij4, leSq Saltinius, jq
naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.

2. Lop5elio-darZelio oficialusis pavadinimas - Kalvarijos vaikq lopielis-darZelis ,,Zilvitis",
trumpasis pavadinimas - Lop5elis-darZelis ,,Zilvitis" (toliau - Lop5elis-darZelis), kodas 190387416.

3. Lop5elis-darZelis isteigtas ir savo veikl4 pradejo 1983 m. kovo 16 d.

4. Teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Priklausomybe - savivaldybes.
6. Finansavimo Saltiniai:

6.1 . valstybes ir savivaldybes biudZetq le5os;

6.2. fbndq. organizacijq. kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitais teisetais b[dais
perduotos leSos;

6.3. kitos teisetu bridu igytos leSos.

7. Savininkas - Kalvarijos savivaldybe.
8. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Kalvarijos savivaldybes taryba.
9. Kalvarijos savivaldybes taryba:
9. I . tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus:
9 .2. priima sprendim4 de I Lop5e I io-darZel io buveines pake i ti mo ;

9.3. priima sprendim4 del Lop5elio-darZelio reorganizavimo ir likvidavimo;
9.4. skiria ir atleidiia likvidatoriq arba sudaro likvidacinE komisij4 ir nutraukia jos igaliojimus;
9.5. galijungti irlar uL.daryti grupes vasaros laikotarpiui;
9.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, kituose istatymuose ir

Lop5el io-darZel io nuostatuose j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
10. Buveines adresas-J. Basanavidiaus 9.21A,LT49220 Kalvarija, telefonas 834323 016, el.

pa5to adresas rastine@zilvitiskalvarija.lt, interneto svetaines adresas: http:www.zilvitiskalvarija.lt.
I I . Lop5elio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.

12. Pagrindinis tipas - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
13. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lopSelis-darZelis.
14. Ugdymo kalba - lietuviq.
15. Ugdymo forma - dienine.
16. Vykdomos Svietimo programos - Ikimokyklinio ugdymo programa, PrieSmokyklinio ugdymo

bendroji programa.
I 7. Lop5elis-darZelis turi skyriq:
17.1. Kalvarijos vaikq lopSelio-dari"elio ,,Lilvitis" Jungdnq skyrius (toliau - Skyrius);
17.2. Skyrius isteigtas 2004 m. sausio 2 d.;
17.3. Skyriaus buveine - Alyvq g.9,LT49318 Jungenq k., Kalvarijos sav., telefonas 834327

674;
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' )..,:.-*. -:-:.. - ts.at.rn\ klinio uedymo mokykla;- j ?.:: :::: s :::=s - :kinrc,kr klinio ugdymo mokykla;- : ?=::.:;:r.e i:si.:-..s - ikimokr klinio ugdymo grupes lstaiga lopselis - darzelis:- - S:,',:t.r-rs ugjl r:,-, kelba - lietur.iq:
- S Sr.r rieus ugJr nr., ti',rma - dienine.

- - '.\ ) kJtrrrltlS ir ie tinto prosramos - Ikimokyklinio ugdymo programa. PrieSmokyklinio
- :J'. ::.r bendroj i progranra.

. S. Lopielis-dar2elis \ ra paramos gavejas.'q f .rpSelis-darZelis r ra r ieSasis juridinis asmuo. turintis herbinj antspaud4 su uZra5u(: r .rriitrs r aiku lopSelis-darLelis .,Zilvitis", blank4 su savo pavadinimu, s4skaitas Lietuvos
? ;.:::biikos iregistruotuose bankuose. atributikq.

i . LopSelis-darZelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija. Jungtiniq:--- r'-:iko teisiq konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybls, Svietimo, mokilo ir $orto* -.:::- isutvmais, nutarimais. kitais teises aktais. Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais,
-:- :. :r arkiais. administracijos direktoriaus jsakymais ir siais Nuostatais.

II SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIo vEIKLos sRrrys rR RUSys, TIKSLAS, uZDAvrNrAI,

FUNKCIJOS

i.. LopSelio-darLelio veiklos sritis - Svietimas.
ii. Lop5elio-darZelio pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas

:-{ .,r.10.
l-1. Kitos Lop5elio-darZelio Svietimo veiklos r[Sys:

1,1. I . prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.20;
13.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas. kodas g5.51;
13.3. kultfirinis Svietimas. kodas g5.52;
13..1. kitas. niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas g5.59;
13.5. Svietimui bhdingq paslaugq veikla. kodas g5.60.
24. Kitos ne Svietimo veiklos sritys:
24.1 . kitq maitinimo paslaugq teikimas. kodas 56.29;
24.2,kita Zmoniq sveikatos prieZifiros veikla. kodas g6.90;
24.3. nuosavo arba nuomojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.
25. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - teikti kokybiSk4 ir atitinkant! vaiko poreikius ikimokyklin j

ir prieSmokyklini ugdym4. padedant vaikui tenkinti prigimtinius, kuliriros, socialinius. paziniinius
poreikius ir sudaryti prielaidas tolimesniam sekmingam mokymuisi pagal pradinio ugdymo
program4.

26. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai :

26.1. teikti vaikui iki 5/6 metq kokybi5k4 ikimokyklini ir prieSmokyklinj ugdym4 lprastu irlar
nuotoliniu bDdu.

26.2. puoseleti vaiko galias (intelektines, emocijq. valios, fizines), lemiandias asmenybes brand4
ir social izacijos sekmE;

26.3. saugoti ir stiprinti vaiko fizinq ir psichinE sveikatq, garantuotijo socialin! saugum4;
26.4. padeti vaikams suvokti bendr4sias Zmogaus verttbes ir putseleti jq'dor4 kaip Uutina

demokratines gyvensenos pagrind4;
26.5. perteikti vaikams tautines ir etnines kultfiros pagrindus;
26.6. ultikrinti ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo tgstinum4, palengvinti vaiko perejimq

nuo ugdyrnosi Seimoje prie institucinio ugdymo;
26.7. kurti partneri5kus vaiko tevq (globejq, rDpintojq) ir Lop5elio-darZelio santykius. padeti

gerinti vaiko ugdymosi Seimoje kokybg;
26. 8. kurti modern ios pedagogi kos mode r i us, skle isti pozityvi q1q patirt! ;
26.9. paditi tevams (globejams. rDpintojams) organizuoti vaikq ugdym4 (ugdym4si) 5eimoje

pagal prie5mokyklinio ugdymo bendrql4 program4.
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27' Lopselis-darzelis. jsrvendindamas jam pavestus uzdavinius, atlieka iias funkcijas:27'1' rengia ir ig1'r'endina. konkretina ir individualizuoja ikimokyklinio ugdymo programaspagal Lietuvos Respublikos 5r ietimo. mokslo ir sporto ministro rekomendacijas bei savivaldybes irLopsel io-da rLelio bendruomenes re i kmes, vai kq poreiki us i r interesus;
27.2. vykdo prie5mokl,klinio ugdymo programQ;
27 .3 . vykdo ugd.Vmo suraft yse iuiartus 

! s i fiare i goj i m us ;
27 '4' sudaro higienines, materialines, pedagogii"r, pri.notogines s4lygas, laiduojandias psichini,fizinj vaiko saugum4 ir asmenybes brand4;
27'5' atlieka mokiniq, turindiq speciatiqlq ugdymosi poreikiq, pirmin! jvertinim4, organizuojaugdym4 Svietimo, mokslo ir sporto m'inistro nrstaryiu tvarka, pripaZindama jq gebejimus;27.6. teikia informacinq, sociarinE pedagogini, p.i"horoginE, speciariqf4 pedagoging pagarb4,uZtikrina vaikq sveikatos prieZi[r4;
27.7. sudaro vaikui parankias s4rygas perimti tautos kulturos pagrindus;
27 '8' brandina vaik4 mokyklai ir-suaaio prielaidas totesniam ..frningu, mokymuisi mokykloje;27 '9- dalyvau-ia trumpalaikiuose ir ilgalaikiuor. p.o;"r.*ose. programose ir konkursuose;
27 .l 0. analizuoja veiklos pas iekimus, siekiant ugaymo kokybes ;27'1 1 - vykdo Lopserio-darzerio veikros kokybeJ!sir"rtini,,,,4;
27 .12. sudaro s4lygas darbuotojams profesiikai tobuleti;
27'13' bendradarbiauja su pedagogq'kvalifikacijo, tobrlini.no institucijomis, kartu organizuojaseminarus, konferencijas;
27 '14' uZtikrina higienos normas' teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik,, saugi4 ugdymosiir darbo aplink4:
27'15' priima pedagogq rengimo institucijq studentus praktikai, padeda vykdyti metodinius irstatistinius tyrimus;
27 .l 6. vykdo prevencines programas;
27.17 _ organizuoja vaikq maitinim4;
27 '18' organizuoja tevq (globejq, rfipintojq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas teisesaktq nustatyta tvarka;
27'19' viesai skelbia informacij4 apie Lopselio-darZelio veikl4 istaigos interneto svetaineje,vietineje ir respublikineje spaudoje; 

" '

27.20. atlieka kitas !starymq ir kitq teises aktqhumatytas funkcijas.

LoPs E L ro-r"J,Jfrtn#lJu. r* *ARE rco s
28' Lopselis-darzelis, lgyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas priskirtasfunkcijas, turi teisg:
28.1 . parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi bfidus;
28'2' kurti nau-i y1 ugdymo(s i ) mode'ii us, uzti kri nand i us kokybi sk4 ugdym4;28.3. bendradarbiauti su soc ial iniais partneriai s;
28.4. vykdyti savivardybes, regiono, saries ir tarptautinius svietimo projektus;
28.5. stoti ir jungtis_ j.asociacijas, dalyvautilq veiHole;
28'6' gauti param? Lietuvos i-espublikos laldaros i, fr.u-o, jsratymo nusraryta rvarka;28.7. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
29. Lop5el io-darZelio pareigos:
29'l' uLtikrinti sveik4, saugi4, uzkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiskoms ir Zalingiemsiprodiams aplink4;
29.2. vykdyti kokybiikq

programq igyvendinim4;
Ikimokyklinio ugdymo ir prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi

29.3. bnfi atviriems vietos bendruomenei;

/s^ ! yy*avti ugdym o. sutart i e s sudarymq i r surarrus 
! s i pare i goj im us ;29.5. individualizuoti ir diferencijuoti ugdyma .r.iningig"bAn,,l ugdytiniams;29.6. organizuoti vaikq nemokam4 rnuiinima. -J-
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IV SKYRIUS

lOpSrr,IO-nmZuIO VEIKLOS ORGANIzAVIMAS IR VALDYMAS

30. Lop5elio-darZelio veikla organizuojama pagal:

30.l. direktoriaus patvirtint4 Lopselio-darzelio strategini planq, kuriam yra

darZel io taryba ir Kalvarij os savivaldybes adm inistracijos direktorius ;

30.2. direktoriaus"patvirtint4 iopselio-darZelio metin! veiklos plan4, kuriam yra pritarusi

LopSel io-darZe lio taryba:

lo.:. direktoriaus patvirtint4 Lopselio-darLelio ikimokyklinio ugdymo program4,

pritarE Lop5elio-

suderint4

su Lopselio-darZelio taryba ir Kalvarijos savivaldybes administracijos direktoriumi;

30.4. Priesmokyllinio ugdymo bendrqj4 piogrum4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Svietimo

ir mokslo ministro.
3l . Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kur!vieSo konkurso bldu i pareigas penkeriems

metams skiria ir i5 jq atleidzia, vie54 konkurs4 pareigoms eiti organizuoja Kalvarijos savivaldybes

meras' r v r: r:--^r-+^..:,-.-: ^^t: Lnri tiL nanrip )s asmuo. kuriam
32. Lopselio-darzelio direktoriumi gali b[ti tik nepriekaistingos reputacu(

atliktas vadovavimo valstybinei ar savivltayu". Svietimo lstaigai (isskyrus aukstqi4 mokykl4)

kompetencijq vertinimas, aiitinkantis Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus'

arba,jeiguasmuovienojelstaigojevadovopareigasejonem.aZiau kaip l0 metq' jam prilygintas

verti;im;s Svietimo, *okrlo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

33. pasibaigus pirmajai penkeriq metq kadencilai, direktorius gali bfiti skiriamas be konkurso

antrajaipenkeriq metq kadencijai, jeigu jo metq veikla kiekvienais metais buvo vertinama labai gerai

arba gerai. Pasibaigus Lopselio-darzelio direktoriaus kadencijai, jam sutikus, jo igaliojimai

pratgsiami, iki lvyks"vie5as konkursas !staigos vadovo pareigoms eiti ir bus paskirtas naujas vadovas'

Lopselio-darZelio direktorius, baiggs penfJriq metq kaden.i.i4, tutiteisq dalyvauti tos padios Svietimo

lstaigos vieSame konkurse vadovo pareigoms eiti'

34. LopSelio-darZelio direktorius:
34.1. vadovauja lstaigos strateginio plano ir metiniq veiklos planq,.Svietimo programq

rengimui, rekomendacijq del smurto prevencijos- lgyvendinimo Lopselyje-darZelyje priemoniq

lgyiendinimui, juos tvirtina, vadovauja jq vykdymui;
34.2. nustaryra tvarka skiria lr 

-uil"iazil 
mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujandius

asmenis ir aptarnaujant! personal4, tvirtina jq pareigybiq apra5ymus;

34.3. atsako ,z info.*u"ijos apie r-fpielyjedariel,yje vykdomas formaliojo ir neformaliojo

Svietimo programas, jq pasirinkimo galimytes,-priemimo-s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq

kvalifikacij4, svarbiausius !staigos iSorinio virtinimo rezultatus, bendruomenes tradicijas ir

pasiekimus skelbim4 vielai.
34.4. atsako uZ demokratin! lstaigos valdym4, uZtikrina bendradarbiavimu gristus santykius,

pedagogq etikos kodekso reikalavimf, laikym4si. skaidriai priimamus sprendimus, istaigos

bendruomen., nu.if informavimq, pedagoginio ii nepedagoginio personalo profesini tobulejim4'

sveik4, saugi4, uZkertandi* keli4 bet kokilm"s smurto, frievartos aprai5koms ir Zalingiems iprodiams

aplink4;
34.5. r[pinasi mokytojq ir kitq darbuotojq darbo s4lygomis, organizuoja trlkstamq mokytojq

paieik4;
34.6. analizuoja Lopselio-darZelio veiklos ir valdymo istekliq bflklE ir atsako uz istaigos

veiklos rezultatus;
34.7. atlieka kitas funkcijas, nustatytas direktoriaus pareigybes aprasyme ir kituose teises

aktuose;
34.g. kartu su Lop5elio-darZelio taryba sprendZia lstaigai svarbius palankios ugdymui

aplinkos k[rimo klausimus;
34.9. kiekvienais metais teikia lstaigos bendruomenei ir Lop5etio-darZelio tarybai svarstyti

bei vie5ai paskelbia savo metq veiklos ataskait4'
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34.10. atsako uZ Lopielio-darZelio finansing veikl4, svarsto ir priima sprendimus, susijusius

su lstaigos le5q (lskaitant l05as. skirtas lstaigos darbuotojq darbo uZmokesdiui), turto naudojim4 ir

disponavim4 juo.
35. Lop5elio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine grupe.

36. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris organizuoja

posedZius ne rediau kaifvilna kart4 ketvirtyje. Apie posedZio laik4, svarstyti parengtus klausimus

narius informuoja ne veliau kaip pries dienq iki posedzio pradzios.

37. Metodines grupes nu.iui yru Lop5elio-darZelio pedagogai ir Svietimo pagalbos specialistai'

38. Metodine grupe:

38.1. tariasi aei ugdymo turinio planavimo, ugdymo kokybes ir inovacijq diegimo,

individualiq ugdymo programq rengimo principq ir tvarkos. ugdymo proceso aprupinimo;

35.2. iptaria'Lop5elio-darZelio pedagogq kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato

prioritetus;
3 8. 3. inicijuoja pedagogq bendradarbiavim4 su social iniais partneriai s ;

38.4. aptaiia-naujuslokumentus, metodikos naujoves, ugdymo procese vaikq ir pedagogq

sukaupt4 patyrim4;^ jg'.S.- nagrineja ugdymo sekmingum4, vaikq pasiekimus, pedagogines problemas, dalijasi

gerqia patirtimi ir kt.

VSKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

39. Lop5elio-darZelio savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Lop5elio-darZelio veiklos ir

finansavimo klausimus ir pagal kompetencijq, apibreZtq istaigos nuostatuose, priima sprendimus,

daro itak4 vadovo priimamiims sprendimams, atlieka visuomening Lop5elio-darZelio valdymo

prieZiIr4.' 
40. Lopselyje-d arLelyje veikia Lopselio-darzelio taryba, Pedagogq taryba.

41. Lop5eiit-darZelio taryba (toliau - Taryba) - auk5diausia Lop5elio-darZelio savivaldos

institucija. Taryba telkia tevus (globejus. rfipintojus). pedagogus, vietos bendruomenq demokratiniam

LopSelio-darZelio valdymui, svarbiausiems LopSelio-darLelio veiklos tikslams numatyti ir
uZdaviniams sprQSti.

42. Taryb4 sudaro 9 asmenys: 3 tevq atstovai,

darbuotojai. I Taryb4 pedagogus deleguoja Pedagogq
3 pedagogai, 3 aptarnaujandio personalo

taryba, tevus - tevq susirinkimas, kitus

darbuotojus - darbuotojq susiri nkimas.
4i. Lop5elio-daiielio tarybos nariu gali b[ti asmuo, turintis Ziniq ir gebejimq, padedandiq

siekti Svierimo lstaigos strateginiq tikslq ir lgyvendinti Svietimo istaigos misij4. Lop5elio-darZelio

tarybos nariu nigati Uuti toi padios Svietimo jstaigos vadovas, valstybes politikai, politinio

(asmen i nio) pas iti kej imo val stybes tarnautojai.
44. Tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems metams'

45. Tarybos nariq kadencijq skaidius neribojamas.

46. Nutrfikus tarybos nario lgaliojimams pirmiau laiko naujas narys renkamas: pedagog4

deleguoja Pedagogq taiyba, tevq atstovq - tevq susirinkimas, kitq darbuotoj4 - darbuotojq

susirinkimas.
4T.Tarybai vadovauja pirmininkas. iSrinktas atviru balsavimu pirmame Tarybos posedyje.

48. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 ketvirtyje. Posedis teis6tas, jeijame

dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiqiq balsq

duugu1;1l. Lop5elio-darzelio direktorius Tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

49. Lop5elio-darZelio taryba:
49.1. teikia si[lymus del Lop5elio-darZelio strateginill tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo

priemoniq;' 
49.2. pritaria Lop5elio-darZelio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, nuostatams,

vidaus darbo tvarkos taisyklems. kitiems Lop5elio-darLelio veikl4 reglamentuojantiems

dokumentams, teikiamiems Lop5e I io-darZel io direktoriaus:
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49.3. teikia siDlymus Loplelio-darZelio direktoriui del Lop5elio-darZelio nuostatq pakeitimo

ar papildymo, Lop5elio-darZelio vidaus struktUros tobulinimo;
49.4. svarsto Lop5elio-darZetio leSq naudojimo ataskaitas;

49.5. kiekvienais merais Lop5elio-darZelio taryba vertina ir pritaria Lop3elio-darZelio ir

direktoriaus metq veiklos ataskaitoms.
49.6. gali organizuoti paramos le5q kaupim4. esant tokiq le5q, planuoja ir kontroliuoja jq

paskirstymq ir panaudoj im4;
49.7. svarsto [itq Loplelio-darLelio savivaldos institucijq, tevq (globejq, rupintojq) ir

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia siIlymus Lopielio-darZelio direktoriuil
49.8. teikia siUlymui del Lop5elio-darZelio veiklos tobulinimo, saugiq vaikq ugdymo ir darbo

s4lygq sudarymo, talkina formuojant Lop5elio-darZelio materialinius, finansinius ir intelektinius

iSteklius:
49.9. svarsto Loplelio-darZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

50. Taryba vien4 kart4 per metus atsiskaito uZ savo veikl4 Lop5elio-darZelio darbuotojq

susirinkime.
5l . Pedagogq taryba - nuolat veikianti Lop5elio-darLelio savivaldos institucija pedagogq

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprEsti.

52. Pedagogq raryb4 iudaro Lop5elio-darZelio pavaduotojas ugdymui. visi Lop5elyje-

dar1elyjedirbantys pedagogai, Svietimo pagalb4 teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese

dalyvaujantys asmenys (Pedagogq tarybos nariu negali bfiti istaigos vadovas).- 
S:. Lop5elio-darZelio- pedagogq tarybos vadovas renkamas pirmame pedagogq tarybos

posedyje. Sekretorius renkamas kiekviename pedagogq tarybos posedyje'

54. PosedZiai organizuojami ne rediau kaip vien4 kart4 per ketvirti. Prireikus gali biiti

su5auktas neeilinis posedis. Posedis yra teisetas. jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai t4

dien4 dirbandiq tarybos nariq.
55. PosedZius Saukia Pedagogq tarybos pirmininkas. Apie posedZio laik4 ir svarstyti parengtus

klausimus pirmininkas infbrmuoja narius ne veliau kaip prie5 dien4 iki posedZio pradZios.

56. Pedagogq taryba:
56.1 . inicijuoja Lop5elio-darZelio kaitos procesus;

56.2. svarsto Lop5elio-darZelio veiklos plan4, analizuoja ikimokyklinio, prie5mokyklinio

ugdymo programq igyvendinim4, brandumo mokyklai klausimus;

56.3. kartu su Vaiko geroves komisija, kitais ugdyme dalyvaujandiais darbuotojais svarsto

vaikq sveikatos, saugios veiklos, ugdymo, mitybos klausimus;

56.4. aptaria praktinius Svietimo reformos !gyvendinimo klausimus, praktinius pedagogines

veiklos tobulinimo btidus, pedagogq pedagogines ir dalykines kompetencijos ugdymo galimybes;

56.5. renka atstovus ! Lop5elio-darLelio tarybq, mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq

atestacijos komisij4;
56.6. sprendZia kitus pedagogq profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus.

57. Lopielyje-darZelyje gali steigtis ir kitos savivaldos institucijos, bendruomenes nariai gali

burtis ! lvairiq interesq grupiq (pedagogq. tevq ar kitq teisetq vaiko atstovq) asociacijas. organizacijas.

sqjungas, vykdandias jq veiklos nuostatuose (istatuose) numatytus uZdavinius ir funkcijas.

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

ATESTACIJA

58. Darbuotojai ! darb4 Lop5elyje-darLelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso, Svietimo, mokslo ir sporto ministro bei kitq teises aktq nustatyta tvarka.

59. Lop$elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq

teises aktq nustatyta tvarka.
60. Loplelio-darZelio direktoriaus pareiging algq, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo

s4lygas nustato Kalvarijos savivaldybes meras. vadovaudamasis teises aktq nustatyta tvarka.



61. Lopielio-j::r: -.:.. .;-: :]-.:J*.:...]..] L:SJ}mui. pedagogtl. Sr.ietimo pagalbos

specialistq pareisine : =; 1- . :,> i: :".r. :I.'. pedagl-rginio darbo stazo, kvalifikacines

kategorijos. r eiklt'rs sLlJ.: - - - -
62. LopSelirr-i::2: ::...: : tr,j. -1,,' p.rreJuotojo ugdlmui veiklos vertinimas vykdomas

vadovaujantis \,alsn L,rr; - : ::', '.: ii:iu irlietinro istaigu liisl<1:rus aukSt4sias mokyklas) vadovq' jq

pavaduotojq ugdl ntu,. *=ri -l rr3anizuojane iu sklriu I edejq veiklos vertinimo nuostatais'

patvirtintais'Lieiur os Res:-:..r.1: i\ ietinto. ttrokslo ir sporto ministro'

63. Lopselir-J"rr-2e i,: ,Jirektorius. io pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir Svietimo pagalb4

teikiantls specialisral aresiu...iasi ir kvalit,faci.lq tobulina Lietuvos Respublikos Svietimo' mokslo ir

sporto nrinistrt, nustan ta tr arka.

VII SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO TURTAS, LESOS, JU NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINES

vErKLos xoiinorE rR LopsniiolnanZnrro vEIKLos PRIEZI0RA

64. Lopselis-darzelis patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja ju* Kalvarijos

savivaldybes tarybos patiketu trrtr. finunsiniais istekiais, inventoriumi bei mokymo priemondmis,

panaudos budu naudojasi valstybine Zeme'

65. Lop5elio-darZelio Le5os - valstybes biudZeto, Kalvarijos savivaldybes biudZeto skirtos

lesos, Lopselio-darZelio pajamos ir paramos lesos. naudojamos pagal patvirtintas programq s4matas'

66. Lop5elio-duri"iio le5os ir turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama riipestingai,

siekiant uZtikrinti visuomends interesq tenkinim4, LopSelio-darzelio tikslams, uZdaviniams

lgyvendinti ir funkcijoms vykdyti. Lelos naudojamos teises aktq nustatyta tvarka'

67. LopSelis-iarZelis buhaltering apskaii4 organizuoja ir finansing atskaitomybg tvarko teises

aktq nustatyta tvarka.' 
6g. Lop5elio-darZelio veiklos prieZi[r4 vykdo Kalvarijos savivaldybes administracija'

69. Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuojama teises aktq nustatyta tvarka'

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Lop5elis-darZelis turi interneto svetainE. atitinkandi4 teises aktq nustatytLls reikalavimus'

Svetaineje skelbiama infbrmacija visuomenei apie Lop5elio-darZelio veikl4, pasiekimus. skelbiami

pranesiniai. kuriuos vadovaujantis teises aktais reikia paskelbti vieSai.

71. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi Lop5elio-darTelio direktoriaus.

Lopselio-darZeiio tarybos ar Kalvarijos savivaldybes administracijos iniciatyva.

72. Lop5elio-darZelio nuostatus. jq pakeiiimus ar papildymus tvirtina Kalvarijos savivaldybes

taryba.
73. Lop5elis-darZelis reorganizuojarlas, likviduojamas at pertvarkomas Kalvariios

savivaldybes tarybos sprendimu, uodouurjuntis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Lietuvos

Respublikos biudZetiniq lstaigq, Svietimo lstatymais ir kitq teises aktq nustatyta tvarka'

74. Lop5eli.-aurZ.tis iegistruojamas Juiidiniq asmenq registre Civilinio kodekso ir Juridiniq

asmenq registro nuostatll. patviitintq ii.turo. Respublikos Vyriausybds, nustatyta tvarka'

PRITARTA
Kalvarij os vaikq lop5el io-darZel io,,Z i lvitis" tarybos
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