PATVIRTINTA
Akmenes rlajono savivaldybes tarybos
2018 m.I'tlgseio 25 d. sprendimu Nr. T-185

NAUJOSIOS AKMENES VAIKIJ LOPSELIO-DARZELIQ,,ATZALYNAS" NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1, Naujosios AL-"n", vaikq lop5elio-d arLelio ,,Atl,alyireLs" nuostatai (toliau - Nuostatar)
reglamentuoja Naujosios Akmenes vaiiq lopSelio'darlelio ,,AtflaIynas" (toliau - lop5elis-darZelis)
teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucijq,
buveing, mokyklos grupgJ pagrinding paskirtl, molrymo kalbq ir mokymo formas, veiklos teisini
pagrind4, sriti, rDSis, tiks14, uZdavinius ir funkcijas, vykddmas Jvietimo programas, veiklos
organizavimq ir valdym4, vaikq, tevq (globejq, rUpintojq), mokytojrl teises ir pareigas bei
atsakomybg, lop5elio-darZelio saviva q, darbuotojq priemimq i darb4, jq darbo apmokejimo tvark4
ir atestacij4, le3q Saltinius, jq naud imo tvark4 ir finansines veiklos 1<ontro19, reorganizavimo,
likvidavimo ar perfvarkymo tvark4.
2. Lop5elio-darZeli oficialus pavadinimas - Naujosiog Akmenes vail<q lop5elis-darZelis
,,AtLalynas", trumpasis p adinimas - lop5elis-darZelis ,,AtZalyfras". Loplelis-darZelis ,,Ati.alynas"
ilegistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas - 190440790,
3. Lop5elio.darZelio ,,AtZalynas" istorija: veiklos pradlia ir lsteigimo data - 1973-12-15.Il<i
2001-08-31 istaiga veike kaip lopSelis-darZelis. 2001-09-01 ist{iga buvo reorganizuota lmokykl4darLeli ,,AtLalynas". Akmenes rajono savivaldybes tarybos 201Q m. balandLio 28 d. sprendimu Nr.
T-97 ,,Ddl Nzujosios Akmenes mokyklos-darZeli
mokyklos tipui ir pavadinimo pakeitimo" nuo 20

darlelis,,Ati:alynas" priskifla ikimokyklinio

u

prie5mokyklinio ugdymo programas, tipui ir pava
,,AIlaIy nas" .
4, LopSelio-darZelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. Lopielio-darZelio priklausomybe - Akmenes rajono sAvivaldybds ikimokyklinio ugdymo
istaiga.

6. Lop5elio-darZelio savininkas - Akmenes rajono savival{ybe, kodas 111100056, adresas: L.
Petravidiaus a. 2, LT-85132 Nauj oji Akmene.
7. LopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendi anti institucija Al<menes rajono
savivaldybes taryba, kuri:
7.1 . tvirtina lopSelio-darZelio nuostatus;
7 .2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia lopSelio-darZelio dirgktoriq;
7.3. priima sprendim4 del lop5elio-darZelio buveines pakeilimo;
7.4. priima sprendim4 del lopSelio-darZelio reorganizavimd ar likvidavimo;
7.5. priima sprendim4 del lop3elio-darZelio sl<yriq steigimd irlar jq veiklos nutr kimo;

-

7.6. sprendLia Lietuvos Respublikos biudZetiniq jstaigrj istatyme, kituose tatymuose ir

Siuose Nuostatuose

jos kompetencijai ptiskirtus klausimus.

8. Lop5elio-darZelio buveine; Respublikos

g.4,

LT-85150 Naujoji Akmene, Naujosios

Akmenes miesto seniflnija, Akmenes rajono savivaldybe.
9, Lopdelio-darZelio grupe

-

ikimolcyklinio ugdymo mokyltla.
- neformalusid svietimas, ikimolqyklinio ugdymo

10. Lop5elio-darZelio pagrindine paskirtis
grupes istaiga lopBelis-darZelis.
1 1. Mokymo kalba
- lietuviq kalba.
12, Molrymo forma: dienine.

2
13, LopSelyj e-darZelyje vykdomos Svietimo pl'ogramos:
13.1 . ikimokyklinio ugdymo programa;

13.2. prie3molryklinio ugdymo programa.

14.
15.
darZelio,
15.

:

ite
vi
-s

neiSduodami.

Akmenes vaikq lopSelio:

Respublikos g. 22, LT-85164 Naujoji Akmene,
ono savivaldlbe;
klinio ugdyr4o mokykla;
- lietuviq kalba;

-

dienine;

- neformalusis Svietimas; pagrindine
ikimokyklinis
ugdymas,
kodas
85.10.10;
15,6, slcyriaus ,,ZvaigLdltd" kita veiklos r.iisis - plie5moldklinis ugdymas, kodas 85.10.20.
16, Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaudA, atsiskaitomqj4 ir kitas
s4skaitas LietuvoS Respublikos iregistruotuose bankuose, atribUtik4, savo veik14 grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Vaiko teisiq konvencija, Lietuvos Respublil<os jstatymais, Lietuvos
Respublikos Vyriausybds nutarimais, Lietuvos Respublikos Svigtimo ir mokslo ministro isakymars,
Alcmenes rajono savivaldybes tarybos sprendimais, Akmenes 4ajono savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymais, l<itais teises aktais ir Siais Nuostatais,
eiklos sritis

veiklos NSis

II

SKYRIUS

LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAS, UZDAYINIAI,
FUNKCIJOS
17. Pagrindine lopSelio-darZelio veiklos sritis
17. LopBelio-darZelio Svietimo veiklos r[Sys:

-

Svietimas, kodas 85,

17.1, pagrindine veiklos rilSis - ikimokyklinio amZiaus
17.2, kitos Svietimo veiklos rhivs:

vai

q ugdymas, kodas 85.10,10;

17,2,5. Svietimui bfldingq paslaugq veikla, kodas 85,60;
17.2,6. neformalusis vaikq Svietimas, kodas 3161;
1.7

.2.7 . vail<:4

poilsio stovyklq veikla, kodas 55.20.20;

17,3, kitos ne Svietimo veiklos r[Sys:
17,3.1. kitq maitinimo paslaugq teil<imas, kodas 56.29;
17.3.2, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuo4ra

ir elcsploatavimas, kodas 68.20;
17.3,3, bendruomenei teikiamq paslaugq uZtikrinimas, kodls 84.20;
17.3.4. kDrybine, menine ir pramogq organizavimo veikla, kodas 90.0;
17,3.5. bibliotekq, archyvq, muziejq ir kita kultDrine veiklzi, kodas 91.01;
17.3,6. spoftine veikla, pramogr4 ir poilsio organizavimo voikla, kodas 93;
173 7 kita informaciniq technologijq ir kompiuteriq pasla!gq veikla, kodas 62.09;
17.3,8.
a, kodas 86,90;
17 ,3.9.
Respublikos teises aktams.
18.
iuolaiki5ka, 4tvira kaitai ir saugia ikimolqyklinio

kita
kita
Lop5eli
istaiga,

ugdymo
s, teikiandia kpkybiskas kompleksines paslaugas
vaikui ir Seimai,
19, LopHelio-darZelio veiklos uZdaviniai:
19,1. uZtikrinti kokybiSk4 ikimokaklinio ir priesmokyklini{ ugdymo programq vylcdymE,
19.2. kufti palankias edukacines sAlygas sveiko ir saugaus {aiko ugdymui;

3

1

9.3. sudarlti s4lygas vaikams nuolat tenl<inti paZinimo

poreikius;
atsl<leisti ugdytiniq jvairius

ir

19.4. ugdyti vaikq savaranki5kum4, iniciatyv4,

gebejimus, puoseleti individualybg;
19.5. teikti vaikams ir jq tevarns (globejams, rDpintojams)
o pagalbq,
20. LopSelio-darZelio veiklos funkcijos:
21.1, rengia strategini veiklos planq;
21.2. atsiL'telgdamas i vietos, lop5elio-darZelio ir jo slcyiiaus ,,ZvaigLdutd" bendruomeniq
reikmes, konkedius vaikq ugdymo(si) poreikius ir interesus, pasilekimq tyrimq, veiklos isivertinitro

ir

iSorinio vertinimo duomenis, rengia

olientuotq ugdymo turini;

21,3, vykdo ikiniokyklinio

ir

ir

lgyvendina, konkrgtina

ir

individualizuoj

prieimokyklinio ugdynlo, neformaliojo

ai

vailq

vaik4

Bvietimo

programas;

21.4. sudaro ugdymo sutartis ir r.ykdo jose sutartus isiparoigojimus, uZtikrina geros kokybes
Svietim4;

21,5. ivertina vaikq specialiuosius ugdymo(si) poreikius

ir teikia specialqjj

ugdymq irlar

Svietimo pagalb4 teises aktq nustatyta tvarka;
21.6. sudaro palankias s4lygas vaikq kultiilos pletrai, piliefiSkumo ugdymui, perduoda tautos
tradicijas, paprodius, kalbq;

21.7. teikia informacing, psichologing, socialing pedpgoging, speciali4j4

pedagoging,
specialiqj4 pagalb4, vykdo vaikq sveikatos prieZirlr4, vaiko miniinalios prieZilros priemones teises
aktq nusfaryta tvarkat

21,8. organizuoja tevq (globejq, rlpintojq) pageidavimrl papildomas paslaugas (blrelius,
klubus, ekskursijas ir lct.) teises aktr+ nustaq4a ftarka;
21.9. sudaro s4lygas darbuotojams profesiniam tobulejimui] gerosios patifiies sklaidai;
21.10. u|likrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4
mol<ymosi ir darbo aplinkq;

tgdymo turiniui igyvendinti reikiam4
21.12. organizuola vail<q veZiojimq ir maitinim4

21,1 1, kuria

g bazg fu edukacines aplinkas;

lyje teises aktrl

I

nustatyta

tvarka;
21,

1

3. vie5ai skelbia informacij4 apie lop5elio-darZelio

nustatyta tvarka;
21,,14. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq nustatytas

Svietimo

ir mokslo ministlo

0u as,

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEISES IR

GOS

22. Lop3elis-darZelis, iglvendindamas jam pavestus tjks us

ir

uZdavinius, atlikdamas jam

pt'iskifias funkcijas, turi teisg:

22.1. parinlcti ir kurli naujus ugdymo ir ugdymosi meto
kokybiSk4 ugdym4(si);
22.2. bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais
22.3. vykdyti Akmenes rajono savivaldybes, 5alies ir tarp
22.4. islafmq nustatyta tvarka jungtis i asociacijas ir
22.5. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir p

22.6. nustatlti teikiamq Svietimo ar papildomq paslau
atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo bei kitq
Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba savininko teises ir parei

formas ir biidus, uZtilainandius
ir juridiniais asmenimis;
Svietimo proj ektus;

jq veiktoje;
istatymo nustatyta tvarka;
kainas, jlcainius ir tarifus tars
q nustatl4a tvarka jrl nenustato
j gl.vendinanti institucij a;

22.7 , naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.
23, Lop5elis-darZelis privalo uZtikinti sveik4, saugi4,
ertandiq keli4 smufior prievartos
apraiSkoms ir Zalingiems iprodiams ugdymo(si) aplink4, ikim oklklinio ir prieSmokyklinio u gdymo

4

progralnq vykdymq, atvirum4 vietos bendruomenei,
minimalios prieZiUros priemoniq jglvendinimq.

Svietim4, veiksning4 vaiko

IY SKYFJUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
24. LopSe lio-darZelio veikla organizuojama pagal:

2
Naujos
ir Akm

24.2.

o-darZelio
o ,,AtZalyn
i institucij a

direl<toriaus

-

os planq, kuriam yra pritarusi
au - lopSelio-darLelio Taryba)
asmuo;

patvirtint4 lopSelio-darZelio metini vdil(los plan4, kuriam yra pritarusi

lopSelio-darZelio Taryba;

24,3. direldoriaus patvirtintomis lop5elio-darZelio ir jo skj,riaus ,,2-taigLdutd,, ikimolcylclinio
ugdymo programomis, kurios yra suderintos su lop3elio-darfelio Taryba ir Akmenes rajono
savivaldybes vy[<domEja institucija ar jos igaliotu asmeniu.'
25. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direlctorius. Direlctorius $kiriamas pareigas konkulso biidu
ir i$ jq atleidZiamas savininko teises ir pareigas igyvendinandiod institucij s ar jos igalioto asmens

sprendimu teises aktq nustaty'ta tvar.ka,
26. LopSelio-dalZelio direktoriaus pareigos :
26.1, organizuoja lopSelio-dar.Zelio darbq, kad bUtq
tikslai, uZdaviniai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
26.2, \tLtifuina, kad bUtq laikomasi istatymq, kitq teises
26,3. nustaq4a tv arka priina ir atleidZia lopBelio-darZelio
26.4. Ntutina lop5elio-darZelio struktUrq ir pareigybiq
pareigybiq skaidiaus;

26.5. tvidina moklojq.

kiq

ugdymo

pr.ocese

personalo pareigybiq apraSymus;

26.6. priima vaikus Akmenes rajono savivaldybes tary
paslaugq sutartis teises aktq nustatyta tvarka;
26.7 . vadovaudamasis lstatymais ir kitais teises aktais, lo

taisyklese nustato mokytojq, kitq ugdymo procese dalyvauj
teises, pareigas ir atsakomybg;
26,8, suderings su lopSelio-darZelio Taryba, tvifiina
taisykles;
26.9. sudaro vaikams ir darbuotojatns saugias ir.sveikatai
su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;
26.10. organimoja ir koordinuoja lopSelio-darZelio ir

dinami lopSelio-darZelio veiklos
ir lopSelio-darZelio nuostatq;
otojus;

nevirBijant leistino didZiausio

diq asmenq ir

aptarnaujand.io

nustatyta tvarka, sudaro ugdymo
lio-darZel io vidaus darbo rvarl<os
asmenrl, aptarnauj andio personalo

o-darZelio vidaus darbo tvarlcos
enksmingas darbo

sq

lygas visais

padaliniq veikl4 pavestoms
funkcijoms atlikti, uZdaviniams igyvendinti, analizuoti ir
lopielio-darZelio ir struktrlriniq
padaliniq veikl4, materialinius ir intelelctinius iBteklius;
26.11. garanttoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes
istatym4
teikiami ataskaitq rinkiniai ir statistines ataskaitos brltq teisingi;
26.I2. leidZi,a isakymus, kontroliuoja jq vykdym4;
26.13. sudaro komisijas, darbo ir metodines grupes;
26.14. u?likrina lopSelio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta
Warka;

26.15. sudaro lopSelio-darZelio vardu sutartis lopSeli

26.16. uLttfuina racionalq ir. taupq leSq bei turlo naudoj
vidaus kontroles sistemos suklrim4, jos veikim4 ir tobulinim4;
26,17, rupinasi darbuotojq profesiniu tobulejimu,
atestuotis pedagoginiams darbuotojams Svietimo ir mokslo
26. 1 8. inicijuoja lopSelio-darZelio savivaldos institucijq

veiklos funl<cijoms atlikti ;
4, veiksming4 lopSelio-darZelio

sqlygas

kelti lcvalifikacijq

nustatyta tvarka;

il

skatina

jq veikl4;

ir

26.19. bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais, r[pin
lopdeliui-darZeliui teikiandiomis istaigornis, teritorinemis polic
lstaigomis, vaiko teisiq apsaugos slcyriais ir kitomis vaiko teisiq
26.20. atsto'tauja lopSeiiui-darZeliui kitose institucijose;
26.21. gali leises aktq nustatyta lvarka dal! savo
pavaduotoj ui ugdymui, skyriaus,,Zvai gZdu[e'' vadovui :
26.22. vykdo kitas teisds aktuose ir pareigybes apraSyme
27. LopSelio-darZelio direktolius atsako uZ Lietuvos
laikym4si lopSelyj e-dalZelyj e, uZ demokratini lopSeli
infomavim4, informacijos apie lop5elio-darZelio veikl4 ske
nustatytrl tikslq ir uZdaviniq iryvendinimq, lopSeli
veiksming4 vaiko minimalios prieZilros priemoniq
tarybos sprendimq igyvendinim4.
28. Lopdelio-darZelio metodinei veiklai organizuoti gali
grupes lr metodine taryba.
29. Metodines grupes nariai yra visi lopSelio-darZelio ir j
Svietimo pagalbos specialistai. Metodine grupe planuoja ir
ugdymo(si) metodus, vaikq pasiekimq ir paZangos vertinim
priernoniq naudojirno, specialiqiq ugdymosi poreil<iq vaikq
dalijasi gerqja patirtimi, inicijuoja bendradarbiavimel su
Metodinei grupei vadovauja grupes nariq i5rinlctas vadovas. M
koordinuoja metodininkas ir direktoriaus pavaduotojas ug
30. Metodine taryba nustato mokl'tojq metodines veikl
tobulinimo poreikius, susitaria del planq lengimo principrl
inovacijq diegim4 lopSelyj e-darLelyje ir jo skyriuj e ,,Zt
direktoriui suderintus metodiniq grupiq si[lymus del ugdymo
organizavimo gerinimo, inicijuoja bendradarbiavim4 su
nevyriausybinemis organizacijomis, Svietimo pagalbos
metodinius darbus ir prakting veikl4. Lopdelio-darZelio m
glupiq vadovai, metodininkas, direktoriaus pavaduotojas ug
darZelio metodinei tatybai vadovauja tarybos nariq
d irektoriaus pavaduotoj as ugdymui.
31. Lop5elio-darZelio metodiniq grupiq ir lop5eli
vadovavimo principai nustatomi lopSelio-darZelio vidaus darbo

32, Ugdymo turinio formavimo, ugdymo

proceso

specialistq teikim4 ir l<itus su ugdymu bei lopSelio-darZelio
darZelio direktorius aptaria lopSelio-dalZelio administracijos

V SI(YRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SA
33, LopSelio'darZelio taryba (toliau - Taryba) yra auk
instituclja. Taryba telkia lopSelio-darZelio ir jo skyriaus .,Zvai
il jo skyriuje ,,ZvaigLdutd" nedirbandiq tevq (globejq, riip
lopSelio-dalZelio valdymui, padeda sprgsti lopSeliui-darZe
teisetiems lopSelio-darZelio interesams. Atst vai i Taryb4
LopSello-darZe lio ir jo skyriaus .,ZvaigZdute" evq (globejq,
atstovavimo lwotas nustato Sie Nuostatai. Tevus i Taryb4
susirinkimas, mokytojus - mokytojq taryba,
34, Taryba renkama 3 metams. Rinkimus i Taryb4 o
I5vykus Tarybos nariui, i jo viet4 atiiinkamai renkamas kitas.

ais), pagalb4 vaihui, mol<ytojui ir
socialiniq paslaugq, sveil(atos
institucijomis;

q

pavesti atlikti direktoriaus
funkcijas.

blikos istatymq ir kitq teises aktq
o valdyn4, bendrlomenes nartq
im4, tinkam4 funkcijq atlikim4,
o veiklos rezulta{us, uL gerq tr
Akmenes rajono savivaldYbes
su

daromos mokyLojq

m etod

ines

sl<yriaus ,,Lv aigLdute" molrytojai

ir

a ugdymo turini (programas,
b[dus), susitaria del ugdYmo(si)
dymo, nagrineja Prakting veiltl4,
mokyklq metodinemis gt upemis.
grupiq veikl4 organizuoja ir

prioritetus, mokytojq kvalifikacijos
tvarkos, inicijuoja pedagoginirl
ute", teikia loPSelio-darZelio
io formavimo ir jo lgYvendinimo
mokytojq asociacijomis, kitomis

ir

omis, Prireikus vefiina mok14ojt1
es tarybos nariai yra metodinitl

ui, skyriaus vadovas. LoPSeliovadovas, veikl4 koordinuoja
o metodines tarybos sudarymo ir
taisyJ<lese.

organizavimo, Svietimo pagalbos
ikla susijusius klausimus lopSeliouose,

ALDA
oji

Iop5elio-darZelio savivaldos

" mokytojq, lopSelYje-darZelYj e
jq) bendruomeng demokatiniam
aktualius klausimus, atstovauri
visuotjniu slaptu balsavimu.
jq) ir mokytojq skaidiq ir lYgias
balsavimu renka visuotinis tevq

ja

lopSelio-datZelio direktorjus,
arybos pirminink4 slaptu balsavimu

renka Tarybos nariai pirmajame Tarybos posedyje.

lio-darZelio direktorius Tarybos

posedZiuose gali dalyvauti lcviestinio nario teisemis ir negali

Tarybos pirmininkas.

per metus, Prireikus gali btit
35. Tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du
e dalyvauja 2/3 visq Tarybos nariq.
suBauktas neeilinis Tarybos posedis. Posedis yla teisetas, jei j
us, kurie prieBtarauja lop3elioTarybos
balsq
dauguma,
Nutarimai priimami dalyvaujandiq
pra5o
svarstl'ti i5 naujo. Taryba uL
darZelio veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, direlctorius
veikl4 atsiskaito j4 rinkusiems lopSelio-darZelio bendruom es nariams. Steigejas, Svietimo
priimti sprendimai prieStarauja
plieZi0r4 vykdandios institucijos, nustadiusios, kad Tary
ems teises aktams, siiilo TalYbai
istatymams ir kitiems lopSelio-darZelio veik14 reglamentuoj
juos svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisakius, gindas sprendZiamas
36. Tarybos nuosfatus tvirtina lopSelio-darZelio direktori
37. Tarybos funkcijos:
37.1. teikia si[lymus del lop3elio-darZelio strateginiq
priemoniq;
37 .2. prilaria lopSelio'darZelio strateginiam planui, lbpSe
lopSelio-darZelio nuostatams, lopSelio-darZelio vidaus darbo
darZelio direktoriaus teikiamiems lopSelio-darZelio veikla
37,3. teikia sillymus lopBelio-darZelio direktoriui del I
papildymo, lopSelio-darZelio vidaus strukturos tobulinimo;
37.4, kolegialiai svarsto lopielio-darZelio le5q naudojimo
37,5, iSktauso lopSelio-dalZelio metines vejklos atas
direktoriui del lopSelio-darZelio veiklos tobulinimo;
37.6. teil<ia sillvmus lonSelio-darZelio savininko teises ir
del lopSelio-darZelio materialinio aprDpinimo, veiklos to
37.7. svarsto molcytojq, tevq (globejq, rupintojq),
bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia si[lymus IopSeli
37.8. teilda sirllymus del lopBelio-darZelio darbo
s4lygq sudarymo, talkina formuojant lopSelio-darZelio

q nustatyta fvarka.

q, uZdaviniq ir jq igyvendinimo
lio metiniam veiklos planui,
taisyklems, kitiems lopSelioentuojantiems dokumentams;
lio-darZelio nuostatrl pakeitimo ar

ir teikia sitilymus lopSelio-darZelio
igas lgyvendinandiai institucij ai

dos institucijq ar lopSelio-darZelio
lio direktoriui;
o, saugiq vaikrl ugdymo ir darbo
, finansinius ir intelektinius

iSteklius;

37.9. svarsto lopSelio-darZelio direktoriaus teikiamus
us pareigoms eiti komisij4 ir
37.10, deleguoja atstovus iafviro konkurso laisvoms
chologus) atestacijos komisij4;
atstovus i mokytojq ir pagalbos mokiniui specialistq (iSslcyrus
nuostatuose
nustatytas
funkc
kitas
Tarybos
37,1 1. vytdo
aktams.
38, Tarybos nutarimai yra teiseti,jeijie neprieStarauja te
lopdelio-darZelio bendru omenej.
39. Taryba ul savo veikl4 vien4 liart4 per metus
40. L opSelio-darZelio mokyojq taryba (oliau Mokyto taryba) - nuolat veikianti lop5eliodarZelio savivaldos institucija molcytojq profesiniams ir bendri iems ugdymo bei ugdymo kokybei
klorius, direl<toriaus pavaduotojas
uZtikrinti klausimams sprgsti, J4 sudaro lop5elio-d arZelio
lop3elyje'darZelyj e ir jo skyriuje
u gdymui, lopSelio-darZelio sl<y riau,,Zv aigLdute" vadovas,
specialistai, kiti riesiogiai ugdymo
,,2,r aigLdutb" dirbantys m okytoj ai, Jvietimo pagalb4 teikiar

-

procese dalyvaujantys asmenys,
41. Mokytojq tarybai vadovauja lopSelio-darZelio direkt
42. Mollytojq tarybos pos€dZiai Saukiami lopSelio-darZeli direktoriui pasiiilius ne lediau kaip
vienq kartq per pusmelj. Prlreilcus gali b0ti saul<iamas n
Molqytojq tarybos posedis. Posddis
jei
jame
yra teisetas,
Nutarimai priimami posedYj e
dalyvauja du treddaliai Mokytojq tarybos
dalyvavusiq nariq balsq dauguma.
nustatytais ir lopbelio-darZeiio
43. Mokytojq taryba svarsto ir priirna nutarilnus teises
direl<toriaus teikiamais klausimars.

44. Grupos vaikq tevq (globejq, rnpintojq) savivald4
(globejai, rflpintojai). Grupes vaikq tevq (globejq, rlpinto
susirinkimo i5rinktas vadovas. Grupes vaikq tevq (globejq,
su grupes auklbtoju glupes vaikq lankomumo, paZangos, sau

daro visi tos grupes vaikq tevai
savivaldos institucijai vadovauja
tojq) savivaldos institucija aptatia
o, maitinimo, informacijos gavimo

?
7

apie

vail$s klausimus, padeda organizuoti grupes renginius,

kurti edukacing aplink4, teilcia

sir)lymus lopSelio-darZelio direktoriui ir Tarybai.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JU DARBO
ATESTACIJA
45, Darbuotojai idarb4 lopSelyj e -darLelyje pr.iimami
ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

OKEJIMO TVARKA IR

ir atlo

iS

jo Lietuvos Respublikos

darbo kodekso

46. Lopdelio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokoma
savivaldybiq istaigq darb'uotojq darbo apmokejimo istatymo ir
47. Lop5elio-darZelio molrytojai atestuojami ir
ministro nustaryta tvarka.

etuvos Respublikos valstybes rr
teises aktq nustat)4a tvarl(a.

q tobulina Svietimo ir mokslo

VII SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TURTAS, LESos, JU NAIUDoJIMo TVARKA,
FINANSINES VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-OANZEIIO VEIKLOS PRIEZIURA
48. Lop5elis-darZelis patikejimo teise perduotE Akmenes rajono savivaldybes turt4 valdo,
naudoja ir disponuoja juo pagal istatymus, Akmenes rajono savivaldybes tarybos sprendimq
nustatvta tvarka.
49, LopSelio-darZelio le5os:
49,1 . valsfybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Akm
skirtos leSos ir Akmenes rajono savivaldybes biudZeto leSos,
49,2, pajamos uZ teilciamas paslaugas;

49.3. fondq, organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq
perduotos le5os, tikslines paskirties lesos pagal pavedimus;
49,4. kitos teisetu b[du igytos 1e5os.
50. LeSos naudojamos teises aldrl nustatyta tvarka.
51. LopSelis-darZelis yra asignavimq valdytojas,
organizuojama ir finansines atskaitomybes dokumentai
tvarka.

es rajono savivaldybes biudZetur
os pagal patvirlintas s4matas;

ovanotos ar kitaip teisetais b[dars

o-darZelio buhalterine apsl(aita
ir teikiami teises aldq nustatyta
ises aktrl nustatyta Warka.

gavejas

ir turi

labdaros ir

paramos fondus, kuriq veikl4

lykdo fondo valdyba.
54, LopSelio-darZelio veiklos prieLiir4 atlieka Akmenes
teises alctq nustatyta tvarka, prireikus pasitelkdama iSorinius v
55. Lop5elio-darZelio veiklos kokybes i5orinis
ministerijos ir kitq kontroliuojandiq institucijq nustafyta tvarka.

ono savivaldybes adminisu acija
at

liekamas Svietimo

ir

mokstu

YIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTAT
56. Lop5elis-darZelis ir jo skyrius ,,ZvaigZdute,, turi in
svetaines, atitinkandias teises
reikalavimus, adresu htip://atzalvnasld.ltl ir
57. Vie5i prane5imai ir informacija, kuri4, remiantis Siais
ostatais ir Lietuvos R espubliltos
teises aktais, reikia paskelbti vie5ai, pateikiama I
ir jo skyriaus ,,Lvaigi.dtt€"
intemeto svetainese, Akmenes rajono savivaldybes interneto
eje adresu www.akmen.e,lt ir
kitose visuomen ds informavimo priemonese.
58, Lop3elio-darZelio nuostatus, jq pal<eitimus, papil
us lopSelio-darZelio direl<toriaus
iniciatyva, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo ir mo lo ministro isakymais, suderinusi
aldr,l nustatytus

{
8

su lop3elio-darZelio Taryba, tvirtina Akmenes rajono savival

taryba teisds al(tl nustatyta

tvarka.

59, LopSelis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas
savivaldybes tarybos sprendimu,. vadovaujantis Lietuvos Resp
Respublikos biudZetiniq !staigq, Svietimo istatymu ir kitq teisos

60. Prane3imai apie lopSelio-darZelio likvidavim4,

pefvark4 ar pertvarkym4 bei kitais Lietuvos Respublikos
numatytais aWejais istatymrl nustatyta tvarka ir terminais
pranedama visiems istatymrl numatytiems asmenims pasirasytinai
61. Lopdelis-darZelis registruojamas Juridiniq asmenq
asmenq registro nuostatq,=patvirtintq Lietuvos Respublilcos

pertvarkomas Al<mones rajono
civiliniu kodeksu, Lietuvos
nustafyta tvarka.

q ar vidaus

strukt[ros
ir
kituose
istaigq
istatymuose
lbiami vieSai spaudoje iri arba
/arba registruotu laiSku,

Civilinio kodekso ir Juridiniq

tLrl/ ///'
Vaikq lopSelio-darZelio,,At2alynap' .))>-:: a!).
direktor.e
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