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PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybds tarybos
2021 m,lapkridio 25 d,

sprendimu Nr, 1TS-187

JONAVO S VAIKIJ LO PSELIO-DARZELIC),,LAK5TNC.q.LELE('
NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NT]OSTATOS

1. Jonavos vaiktl Iop5elio-darZelio ,,LakStingaleleo' Nuostatai (toliau Nuostatai)

reglamentuoja Jonavos vaikrl lop5elio-darZelio ,,Lak5tingalele" (toliau lop5elis-darZelis)

bendr'4sias nuostatas, veiklos sritis ir rt=r5is, tikslq, uZdavinius, funkcijas, lopSelio-darZelio teises ir
pareigas, veiklos organizavimq ir valdymq, savivald4, darbuotojq priemimq i darbq, jq darbo

apmokejimo tvark4 ir atestacijq, t\rtq, le5as, jq naudojimo tvark4, finansines veiklos kontrolg ir
veiklos prieZiflr4, baigiam4sias nuostatas.

,, LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Jonavos vaikq lop5elis-darZelis

,,LakStingalele", trumpasis pavadinimas lopSelis-darZelis ,,Lak5tingalele", LopSelis-darZelis

iregistluotas Juridiniq asmenU registre, kodas 190311824,
3. Lop5elio-darZelio isteigimo dala* 1980 m, kovo 14 d.

4, LopSelio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga'
5, LopSelio -darLeho priklausomybe - savivaldybes,
6. LopSelio-darZelio savininkas - Jonavos rajono savivaldybe.

7, Savininko teises ir pareigas igy..vendinanti institucija - Jonavos rajono savivaldybes

taryba. Jonavos rajono savivaldybes tarybos kompetenciios:
7. i . tvirtina lopSelio-d arLelio Nuostatus;
7 ,2. prnma sprendim4 del lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;

7,3, priima sprendim4 del biudZetines istaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

7,4. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komisrjq ir nutrar"rkia jos

igaliojimus
7,5. priima sprendim4 del lopSelio-darZelio reorganizavimo ar likvidavimo;
7,6, kitq Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatyme, Lietuvos Respubiikos Svietimo

istatyme bei kituose istatymuose ir lop5elio-darZelio Nuostatuose jos kompetencijai priskirtq

klausimq sprendimas.
8, Lop5eiio-darZelio buveine - Varnutes g. 9, LT'55120 Jonava

9. LopSelio-darZelio gl'upe .- ikimokyklinio ugdymo mokykla'
10, LopSelio-darZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo mokykla,
11. Kitos paskirtys: priesmokyklinio ugdymo mokykla, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio

ugdymo mokykla turintiems ivairiapusiq raidos sutrikimrl, kompleksiniq ir kitq negaliq,

12, LopSelio-darZelio mokymo kalba - lietuviq.
I3, Lop5elio-darZelio mokymosi formos:
I 3, 1, grupinio mokymosi;
I 3,2, pavier-rio mokymosi.
14, Mokymosi proceso organizavimo bfldai:
14,1, grupinio mokymosi forma igyvenclinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo

bDdu;
14.2, pavtenio mokymosi forma igyvendinama individualiu mokymo proceso organizavimo

btrdu;

"(\i



1 5. Lop5elyje-darZelyje vykdomos Svietimo programos:
1 5.1. ikimokyklinio ugdymo programa;
I 5.2. prieSmokykiinio ugdyrno programa;
I 5.3. nefolmaliojo vaikr.l Svietimo programos;
15'4. kitos programos kurias vykdyti fsipareigoja Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir

sporto ministro jsakymai.
I 6. Lop5elis-darZelis turi skyriq,,Silelis".
I 7. LopSelio-darZelio skyriaus,,Silelis,':
17.1. buveine - Pa5iliq g, 2, Silq k., Silq sen. Jonavos r.;
17.2. mol<ymo kalba - lietuviq kalba;
I 7.3. rnokymosi formos:
17 .3.1. grupinio mokymosi;
ll .3.2. pavienio rnokyrnosi;
17. 4. Mokymo proceso organizavirno budai:
17.4.1. grupinio mokymo forma igyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo

budu;
17.4.2. pavienio mokymo forma igyvendinama individualiu mokymo proceso organizavimo

budu;
18. Vykdomos Svietimo programos * ikimokyklinio ugdymo prograrna, prie5mokyklinio

ugdymo programa, neformalioio vaikq Svietimo programos, kitos pl'ogramos kurias vykdyti
isipareigoja Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymai.

19. Lop5elis-darZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4 su Lop5elio-darZelio
pavadinimr"r, atsiskaitomqjq ir kitas s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose,
atributik4, savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
fstatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
ir sporto ministro isakymais, .lonavos rajono savivalclybes tarybos sprendimais, Jonavos rajono
savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais, kitais teises aktais ir Siais Nuostatais.

II SKYRIUS
LOPSELIO - DARZELIO VEIKLOS SRITYS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAvINIAI,

FI]NKCIJOS

20. Lop5elio-darZelio veiklos sritis - Svietimas.
21. Lop5elio-darZelio Svietirno veiklos r[Sys:
21.1. pagrindine Svietimo veiklos r[Sis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, klase

85.1 0.1 0;
21.2. kitos Svietimo veiklos msys:
21.3. prie5rnokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, klase 85.10.20;
21.4. Svietimui bldingtl paslaugr,l veikla, klase 85.60.
22.l{itos ne Svietimo veiklos rflSys:
22.1.kitq maitinimo paslaugtl teikimas, klase 56.29;
22.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nlloma ir eksploatavimas, klase 68.20.
23' Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - padeti Seimai puoseleti visas vaiko galias, lerniandias

asmenybes brand4 ir socializacijos sekrng.
24. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
24.1. sudaryti kokybi5kesnes s4lygas ivaik4 orientuotam ugclymui: skatinti vaiko

savarankiSkum4, iniciatyv4, klrybiSkurn4, atskleisti ir ugclyti gebejimus, puoseleti individualybg;
24.2. sutelkti kvalifikuot4 speciali4l4 pagalb4 vaikams sll regos, kalbos ir komulikaciniais

sutrikimais;
24 .3 . uLtrkrinti socialing partnerystg organizuoj ant ugdyrn4;
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24,4. kurtt rtodernias edukacines aplinkas atitinkandias vaiko poreiki, individualum4 ir
negali4;

24.5. rtltikrinti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo prieinamum4, tgstinum4, socialini
teisingum4 ir dermg.

25. Lop5elio-darZelio veiklos funkcijos:
25.1,. padeda vaikui tenkinti prigimtinius, kulturos, socialinius, paLintinius poreikius,

vykdydama ikimokyklinio ugdymo programq, parengtq pagal Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro patvirtintus ikimokyklinio ugdymo programq kriterdus;

25.2. padeda vaikui pasirengti sekmingai mokytis pagal pradinio ugdyrno program?, vykdant
Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtint4 bendrqj4 prieBmokyklinio
ugdymo program4;

25.3. tenkina vaiko paZinimo, ugdymo(si), saviraiSkos poreiki, bendr4sias kompetencijas,
padeda tapti aktyviu visuomenes nariu, vykdo kitas neformaliojo vaikq Svietimo programas,
parengtas pagal Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirlintus bendruosius
neformaliojo vaikq Svietimo programq kriterijus;

25,4. sudaro ugdymo ir kitas sutartis;
25.5, rengia ikimokyklinio ugdymo programq, neformaliojo vaikq Svietimo programas,

metini veiklos planq;
25.6. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialing bazg ir

edukacines aplinkas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro
.Y.

patvirtintais Svietimo aprupinimo standartais;
25.7. sudaro s4lygas darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, dalintis gerq;,a pedagogine

patirtimi;
25.8. veikia pagal lop5elio-darLeho Nuostatus, nusistato darbo tvarkos taisykles,

bendruomenes nariq elgesio ir etikos normas;
25.9. atlieka lop5elio-darLelio veiklos kokybes isivertinim4, vykdo Svietimo stebesen4;
25.10. planuoja, analizuoia ir vertina lop5elio-darZelio veikl4;
25.11. teikia Svietimo pagalb4 @sichologing, socialing pedagoginE, specialiqf 4 pedagoging ir

specialiqi4 pagalbq, sveikatos prieZilr4, informacing, konsultacing ir kt.) teises aktq nustatyta
tvarka;

25.1,2. ivertina vaiko specialiuosius trgdymo(si) poreikius, nukreipia i pedagoging
psichologinE tarnybE arba skiria specialqji ugdym4 teises aktq nustatytatvarka;

25.13. sprendZia prevencinio darbo klausimus lopSelyie-darLelyje, vykdo teises paZeidimq,
alkoholio, tabako, narkotiniq ir psichoaktyviq rnedZiagq vartojimo, smufto, nusikalstamumo
prevencij4, igyvendina Sios srities prevencines programas;

25 .1 4. uZtikrina higienos normU vykdym4 lop5elyj e-d arLelyje;
25.15. organizuoia ir teikia kokybi5kq vaikq maitinimq, teises aktq nustatytatvarka;
25,16. organizuojabendrus renginius su kitomis raiono bei respublikos Svietimo istaigomis;
25.17. vieSai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio veikl4 Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka;
25.18. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO . DARZELIO TEISES IR PAREIGOS

26. Lop5elis-darZelis, siekdamas savo tikslo, igyvendindamas uZdavinius bei atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:

26.1. parrnkti ugdymo(si) formas ir ugdyrno(si) metodus;
26.2, kurtr naujus r"rgdymo(si) rnodelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdym4;
26.3. bendradarbiauti slr savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;



4

26.4. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka vykdyti
Salies ir tarptautinius Svietin'ro projektus;

26.5. stoti ir jungtis i asociacilas, dalyvautijrl veikloje;
26.6. gauti paramq Lietuvos Respublikos fstatymq nustatyta tvarka;
26.7. organizuoti tevrl (globejq, iteviq) pageidavirnu jq vaikams apmokamas papildomas

paslaugas (klubus, bDrelius, stovyklas, ekskursijas ir kita) teises aktq nustatyta tvarka;
26.8, teikti atlygintinas Svietimo ar papildomas paslaugas, kuriq kainos, ikainiai, ar tarifai

yra patvirtinti vadovaujantis LR Svietin'ro istatymo nuostatomis bei steigejo nustatyta tvarka;
26.9. tureti kitq Lietuvos Respr"rblikos Svietimo jstatyme ir Siuose Nuostatuose nenustatytll

teisitl ir pareigq, .jeigu ios neprieBtarauja fstatymams.
27. LopSelio-darZelio pareigos:
27.1. u?trl<rinti sveik4, sattgi4, uZkertandi4 keli4 smurto, prievartos apraiSkoms ir Zalingiems

iprodiams ugdymo aplinkq;
27.2. uLtrl<rinti neformalioio Svietimo (ikimokyklinio, prieSmokyklinio bei kito neforrnalio.jo

Svietimo) programq vykdym4;
27 .3. u:Ztikrinti ugdymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimtl vykdyrn4;
27,4. uZttkrinti atvirum4 vietos bendruomenei, vie5ai skelbti informacij4 apie LopSelio -

darZelio veikl4;
27 .5. uLtikrinti geros kokybes Svietim4;
27.6. trLtil<rinti kitq fstatymq ir kitq teises aktq numatytq pareigq vykdym4.

IV SKYRII]S
LOPSELIO.DARZELIO VEIKLoS oRGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

28. Lop5elio-darZelio veikla organizuojama pagal:
28.1. Lop5elio-darLeho direktoriaus patvirtintq strategini plan4, kuriam yru pritarusi

lopSelio-darZelio taryba ir Jonavos ra.iono savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmLlo;
28.2. LopSelio-darZelio direktoriaus patvirtintq lop5elio-darZelio metinf veiklos plan4,

kurianr yra pritarusi lopSelio-d ar'zeho taryba;
28.3, Lop5elio-darZelio direktoriaus patvirtint4 ikimokyklinio ugdymo programg, kuri yra

suderinta su lopSelio-darZelio taryba, ir kuriai pritarusi Jonavos rajono savivaldybes vykdorloji
institucija ar jos igaliotas asmuo;

28.4. Bendr4i4 prie5mokyklinio ugdymo programq, patvirtint4 Lietuvos Respublikos
Svietimo, mokslo ir spolto rninistro;

28.5. kitus Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus.
29. LopSeliui-darZeliui vaclovauja direktorius. Direktoriumi gali blti tik nepriekai5tingos

reputacijos asmuo. Direktorius konkurso b[du I pareigas skiriamas ir i5 jq atleidLiamas teises akttl
nustatyta tvarka. Konkursas direktoriaus pareigoms eiti organizuojamas ir vykdomas Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro nLlstatyta tvarka.

30. Direktorius pavaldus ir atskaitingas .Ionavos raiono savivaldybds merui,
3 1. Lop5elio-darZelio direktoriaus pareigos:
31.1 . olganizuoti ir koordinuoti lopSelio -darLeho darb4, siekiant igyvendinti tikslus ir atlikti

nustatytas funkcijas;
31.2. ni.t1l<rinti, kad bhttl laikomasi istatyrnq, kitq teises akttl ir lop5elio-darZelio Nuostattl;
31.3. teises aktr"1 nr,tstatyta tvarka priimti ir atleisti lop5elio-darZelio darbuotojr-rs ir tvirtinti

pareigybes apra5ymus;
31.4. tvirtinti lop5elio-darZelio struktlrr4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nnstatyto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;
31.5. garantuoti, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybes istatym4

teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos bUtq teisingi;
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31.6. uZtikrinti racionalq ir taupq le5q bei turto naudojim4, veiksming4 lop5elio-darZelio
vidaus kontroles sistemos sukurim4, jos veikim4 ir tobulinim4;

3L7. vadovauti lop5elio-darZelio strateginio plano ir metiniq veiklos planq rengimui, juos

tvirtinti, vadovauti jq vykdymui;
31.8. atsakyti uL informaci.jos apie lop5elyje-darlelyje vykdomas ikimokyklinio,

prieSmokyklinio ugdymo ir kito neformaliojo Svietimo programas, jq pasirinkimo galirnybes,
priemimo s4lygas, mokamas paslaugas, mokytojq kvalifikacijq, bendruomends tradicijas ir
pasiekimq skelbim4 vieSai, demokratini Svietimo fstaigos valdym4;

31.9. uZtikrinti bendradarbiavimu gristus santykius, mokytojo etikos normq laikyrn4si,
skaidriai priimamus sprendimus, bendruomends nariq informavim4, pedagoginio ir nepedagoginio
personalo prof.esini tobulejirn4, sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 bet kokioms smurto, prievartos
apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams aplink4;

31.10. analizuoti lop5elio-darZelio veiklos ir valdymo i5tekliq buklg ir atsakyti uZ veiklos
rezultatus;

3 1.1 1. vaiko rninimalios ir vidutines prieZilros istatymo nustatyta tvarka kreiptis i .Ionavos
rajono savivaldybes administracijos direktoritl del minimalios ir vidutines prieZi[ros priemoniq
vaikui skyrimo;

31.12. priimti vaikus Jonavos rajono savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaryti ugdymo

sutartis teises aktq nustatyta tvarka. Vaikus, del igimtq ar fgytq sutrikimq turindius dideliq ar labai

dideliq specialiqlrl ugdymosi poreikiq, priimti i speciali4sias grupes i5 Jonavos rajono ir kitq
savivaldybiq;

3 1 .13. leisti isakyrnus, kontroliuoti jq vykdym4;
3\.14. ugdymo turinio fbrmavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais direktorius

gali sudaryti mokytojq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrineiamu
klausimu, darbo grupes, komisijas, metodines grupes;

31.15. organizuoti lopSelio-dari.elio dokumer-rtq saugoiim4 ir valdym4 teises akttl nustatyta
tvarka;

31 .16. rtipintis ugdomosios rnetodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaryti iiems s4lygas kelti kvalilikacij4, mokytojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams galimybg atestuotis ir organizuoti jq atestacij4 Svietimo, mokslo ir sporto ministro
nustatyta tvarka;

31,17 . iniciluoti lopSelio-darZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatinti jq veikl4;
31.18. bendradarbiauti su vaikq tevais (globejais, iteviais), pagalb4 vaikui, pedagogui ir

lop5eliui - darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, socialiniq paslaugtl, sveikatos

fstaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbandiomis vaiko teisirl
apsaugos srityje;

3 1. 1 9. atstovauti lop5eli-darZeli kitose institucijose;
31.20. sudaryti bendradarbiavimo, darbq, paslaugq teikimo, prekiq tiekimo sutartis;
31.21. vykdyti kitas teises aktuose ir pareigybes apraSyme nustatytas funkcijas.

V SKYIUUS
LOPSELIO-DAR,ZELIO SAVIVALDA

32. LopSelio-darZelio savivalda grindZiama iSkeltais tikslais, vykdomomis prograrnomis ir
tradicijomis. Savivaldos institucijos kolegialiai svarsto veiklos bei flnansavimo klausimus ir pagal
kompetencij4 priima sprendimus bei daro itak4 vadovo priimamiems sprendimams, atlieka
visuomening valdymo plieZir-rr4. Savivaldos institucijq ivairovE, jq kompetencijas ir sudarymo
principus fteisina lopSelio-darZelio Nuostatai.

33. Lop5elyje-darZelyje ikurtos Sios savivaldos institucijos: LopSelio - darZelio taryba ir
Lop5elio - darZelio mokyto.jq taryba.
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34. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) - auk5diausia lop5elio-darZelio savivaldos

institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tevams (globejams, iteviams) ir vietos

bendruomenei.
35. Tarybos rinkimo tvarka:
35.1.Taryb4 sudaro J nanat'.3 tevai (globejai, iteviai), deleguoja tevq (globejq, rupintqiq

iteviq) susirinkimas, 3 pedagogai - lop5elio-darZelio mokytojq taryba, 1 * vietos bendruomenes

narys. Vietos bendruomenei atstovauja seniunaitijos, kurios teritorijoje veikia lopSelis-darZelis,

seniunaitis arba socialinio partnerio atstovas. Tarybos nariu negali bflti lopSelio-darZelio direktorius;
35,2.Tarybos nariai renkami trijq metq kadenciiai;
35.3. pirmame Tarybos posedyje pirminink4 atviru balsavimu, balsq dauguma renka tarybos

nariai.
36. Tas pats asmuo Tarybos nariu gali blti ne daugiau kaip dvi kadencijas i5 eiles.

37. Nutrflkus Tarybos nario igaliojimams pirma laiko, ijo viet4 i5renkamas naujas Tarybos
narys, ne veliau, kaip per vien4 menesi.

3 8. Lop5elio-darZelio tarybos kompetenciios:
38.1. daro itak4 direktoriaus priimamiems sprendimams del:
38.1.1, Lop5elio-darZelio strateginiq ir metiniq tikslq, uZdaviniq i. j.l igyvendinimo

priemoniq;
38.1 .2. saugitl lopSelio-darZelio bendruomenes nariams s4lygq sudarymo ;

38. 1.3. Lop5elio-darLeho nuostattl pakeitimo ar papildymo;
38. 1,4, Lop5elio-dafielio vidaus struktlros koregavimo;
3 8. I .5. mokymo priemoniq uZsakymo;
38.1 ,6. kitq su lop5elio-darZelio veikla susijusitl klausin-rr1;

38,2. Svarsto ir priima sprendimus del pritarimo:
38.2.1, Lop5elio-darZelio strateginiam planui, darbo tvarkos taisyklems, bendruomends nariq

elgesio ir etikos normoms, metiniam veiklos planui ir kitiems istaigos veiklq reglamentuojantiems
dokumentams;

38.2.2. Lop5elio-darZelio bendruomenes nariq, tevq ir savivaldos institucijq teikiamiems
klausirnams;

38.3. Atlieka visuomening lop5elio-darZelio valdymo prieZilr4:
38.3.i. vertina lop5elio-darilelio vadovo veikl4, parei5kiant nuomong apie jo ketinim4 teikti

kasmetinq vadovo ataskait4;
38.3.2. dalyvauja stebetojq teisemis pretendentq atrankoje, priimant mokytoj4 i darb4,

iSsakant nuomonq;
38,4. kolegialiai su kitornis lopSelio-darZelio savivaldos institucijomis svarsto:

38.4.1. LopSelio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo ir iSores vertinimo rezultatus ir priima
sprendimus del veiklos tobulinimo;

3 8 .4 .2. LopSelio-d arlelio fi nansavimo klausimus ;

3 8.4.3. kitus aktualius Iop5elio-darZelio veiklos klausimus.
39. 'farybos veiklos organizavimas ir sprendirnq priemimo tvarka:
39.1. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti. Neeiliniai tarybos

posedZiai gali bfiti kviediarni tarybos pirmininko, lop5elio-darZelio direktoriaus, daugiau negu puses

tarybos nariq;
39.2. Tarybos posedis teisdtas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai narirl;
39.3. Tarybos sprendimat yrateiseti, jei jie neprie5tarauja teises aktams;
39.4. Tarybos sprendimai priimami atviru balsavimu balsq dauguma. .Iei balsai pasiskirsto

po lygiai, sprendZiarnasis balsas priklauso Tarybos pirmininkui;
39.5. i posedZius gali blti kviediarni kiti lop5elio-darZelio bendruomenes nariai ir su

lopSelio-darZelio veikla susijusir"l f staigq, organizacijtl atstovai, kurie nera Tarybos nariai;
39.6, Taryba ui. savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems lopSelio-darZelio bendruomends

nariams kaltq per metus.
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40. Lop5elio-darLeTro Mokytojq taryba (toliau - Mokytojrl taryba) - nnolat veikianti
savivaldos institucija pedagogrl profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

41. Mokytoir4 tarybos sudarymo tvarka:
41.1. Mokytojq taryb4 sr.rdaro direktoriaus pavaduotoiai, visi lop5elyje-dari.elyje dirbantys

mokytojai, pagalb4 vaikui teikiantys specialistai. Mokytojtl tarybos nariu negali bflti lop5elio-

dar2elio direktorius:
41.2. Mokytojtl tarybai vadovanja balsq danguma i5rinktas Mokytoiq tarybos pirmininkas.

Mokytojq tarybos pirminir-rkas renkamas posedyje i5 Mokytojtl tarybos nariq, atviru balsavimu,
dvej ierns metams, balstl clauguma;

41.3. sekretorius renkamas posedyje i5 Mokytoirl tarybos nariq dveiiems metams, balstl
dauguma.

42. Mokytojtl tarybos kompetencijos:
42.1. svarsto ir sprendZia mokytcltl ir kitq pedagoginitl darbuotojq profesinius ir bendruosius

ugdymo klausimus del:
42.\ .1. LopSelio-darZelio Svietimo programll, metiniq veiklos planq;
42.1.2. optimalitl ugdymo s4lygq sttdarymo, ugdymo turinio atnaujinimo;
42.\,3, LopSelio-darZelio strateginio plano, metinio veiklos plano ir kitq lop5elio-darZelio

ugdymo proces4 reglamentuojandiq dokumentq rengimo;
42.1.4. vaikq pasiekimq vertinimo, lopSelio-darZelio bendruomenes narirl skatinimo;
42.1.5. veiklos sridiq nagrinejimo vertinant lop5elio-darlelio ugdomosios veiklos bUklE,

veiklos rezultatq bei iSvadq, del veiklos tobulinimo prioritetq vykdymo;
42.1.6. kitq Nuostatuose nepaminetrl bendrqiq ugdymo klausimq;
42.1.7 . iSklauso ir priima sprendim4 del Vaiko gerovds komisijos ir specialistq metines

veiklos ataskaittl.
43. Mokytojtl tarybos veiklos organizavimas:
43.1. Mokytojq tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai

tuo metu rnokykloje dirbandiq Mokytoiq tarybos nariq;
43.2. posedZiai vyksta ne rediau kaip vienq kart4 per pusmet!;
43,3. neeiliniai Mokytojq tarybos posedZiai gali bfiti kviediami lop5elio-darZelio

direktoriaus, daugiau negu pusds Mokytojq tarybos nariq iniciatyva;
43.4. nutarimai priimami atviru balsavimu balsq dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai,

sprendZiamasis balsas priklauso Mokytojq tarybos pirmininkui.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJ\T PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

44. Darbuotoiai i darb4 lop5eli-darZeli priimami ir atleidLiamr i5 jo Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kittl teises akttl uustatyta tvarka.

45. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq
teises akttl nustatyta tvarka.

46. LopSelio-darLeho direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytoiai kiti
pedagoging pagalb4 teikiantys darbuotojai atestuojarni bei kvalifikacijq tobulina I-ietuvos
Respublikos Svietimo, rrokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
LorSELro-DARZELIo ruRTAS, LESos, JU NAUDOJIMo rvARKA,

FINANSINES VEIKI,OS KONTROLE IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEZIURA
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47. Lop5elio-darZelio leSos ir turtas valdomas,'naudojamas ir juo disponuojama Lietuvos
Respublikos istatymq, kitq teises aktrl ir Jonavos rajono savivaldybes tarybos sprendimrl nustatyta
tvarka.

48. Lop5elio - darZelio le5q Saltiniai:
48,1, valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijrl savivaldybes biudZetui skirtos le5os ir

Jonavos rajono savivaldybes biudZeto 1eSos, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
48,2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
48,3, fondq, organrzacijq, kitq juridiniq ir fizinir4 asmenq dovanotos ar kitaip teisetais b[dais

perduotos paramos leSos, tikslines paskirties leSos pagal pavedimus;
48,4, kitos teisetu budu igytos leSos.

49. LopSelis-darZelis yra paramos gavejas, Paramos le5os apskaitomos ir naudojamos

istatymq nustatyta tvarka.
50. LopSelio-darZelio buhalterine apskaita vykdoma biudZetiniq fstaigq buhalterines

apskaitos teises aktq nustatyta tvarka,
51, Lop5elio-darZelio finansine veikla kontroliuoiama teises aktrl nustatyta tvarka,
52, Lop5elio-darZelio veiklos prieZiDr4 atlieka Jonavos rajono savivaldybes vykdomoji

institucija teises aktrl nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama i5orinius verlintojus,
53, LopSelio-darZelio veiklos kokybes i5orinis vertinimas atliekamas I.ietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto rrinisterijos ir kitq kontroliuojandiq institucijrl nustatyta tvarka,

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. I-opSelis-darZelis turi internetinE svetaing, atitinkandiq teises aktq r-rustatytus
reikalavimus.

55, Lop5elis-darZelis prane5imus ir infbrmaoij4 visuomenei apie lop5elio-darZelio veikl4
skelbia vie5ai lop5elio-darZelio internetineje svetaineje, VieSqjtl pirkimq tarnybos infbrrnacineje
sistemoje Lietuvos Respublikos teises aktr4 nustatyta tvarka,

56, LopSelio-darZelio Nuostatai keidiami ir (ar) papildomi vadovaujantis l,ietr"rvos
Ilespublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, Jonavos rajono savivaldybes tarybos"
lopSelio- darZelio direktoriaus iniciaty,ya teises aktq nustatyta tvarka,

57, LopSelio-darZelio Nuostatus, jLI papildymus, pakeitimus tvirtina Jonavos rajono
ss1,i1,'slf, ;;f ss taryba.

58. Lop5elis-darZelis reorganizuojama, likviduojarns a1 l,ykdoma ios struktr.rros pertvarka
teises aktq nustatyta tvarka,

59, LopSelio-darZelio Nuostatai registruojami teises aktq nustatyta tvarka.
60, Klausimai, neaptarti Siuose Nuostatuose, sprendZiami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietirno istatymu, kitais Lietuvos Respublikos istatyrnais, Lietuvos Respublikos
Svietimo, ntoksio ir sporto ministro isakymais bei kitais teises aktais.

Direktore Jolanta Bieliauskiene


