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I. BEIYDROSIOS IIIJOSTATOS

1. [staigos pavadinimas: Klaipedos lopselis-darZelis,,BoruZ6le".
2. Sutrumpintas pavadinLimas : lop5elis-dar:Zelis,,BoruZele"'
3. Klaipedos lop$elis-darZelis ,,BoruZdld" (toliau nuostatuose - llop5elis-darZelis) -

neformalioj o (ikimokyklinio ugd1r66) Svietimo mokykla.
4. Lopielio-darLeho isteigimas ir veiklos trpstinrnmas:
4.1.9-asis vaikq lopielis-darZelis isteiglas Klaipedos miesto darbo Zmoniq deputatq

tarybos vykdomojo komiteto 19:i!) m. gruodZio 31 d. pot"zarkiu Nr. 504;' 
4.2.Klaipedos miesto valdybos 1995 m. gegurZes l0 d. potvarkiu Nr. 336 lopSeliui-

darZeliui suteiktas pavadinimas,,lBrlruZele".
5. Lop5elio-darLelio veiklos pradLia- 196'0 m. sausio I d.

6. LopSelio-darLelio br_rveine - Danes g.2t),LT'-92112 Klaipeda.

7. Lop5elis-darZelis savo veikl4 yra iregistravgs juridiniq asmentl registre Civilinio

kodekso ir Juridiniq asmenq regisrtro nuostatrl nustatyta tvarka.

8. [staigos grupe - nefbrmaliojo Svietimo rnok;rftla.
9. [staigos tipas - lop5elis-darZelis.
10. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis elsmurc, veikiantis kaip savi'valdybes biudZetine

[staiga, turintis visas juridinio asimens teises, antspaudiq su savo pavadinimu, iSlaidq s4rnat4

atsiskaitomqjqbei kitas s4skaitas Lietuvos Respublik,os relgistruotuose bankuose,, [statymq nustatyta

tvarka gali [gyti paramos gavejo status4 ir gauti paranlq.
1 1. Mokymo kalba - .lietuvi6 mokymo forma - dienine.
12. Lopselio-darZelio steigeja - Klaipedos miesto savivaldybes taryba, kodas 188691433,

Liepq g. 11, LT-91502 Klaipeda.
13. Pagrindine veiklos fisis - ikimokyklinis ugdlymas, kodas 80.10.10.
14. Kitos veiklos ruAys:
14.1. papildomasis mokymas, kodas 80.42-40;
| 4.2. mokyklq uZkandiniq valgyklq ir virtuviq'','eikla, kodas 5 5.5I .20 ;
14.3. nekilnojamojo turto, priklausandio nuosa.ryb6s ar kita teise, i5nuomojimas, kodas

70.20.
15. Licencijuojamq ar kjt4 tam tikra nustatlta tvarka vykdom4 veiklq [op5elis-darZelis gali

vykdyti tik gavgs atitinkamas lic,encijas arba leidirnus Lietuvos Respublikosr istatymq, Lietuvos

Respublikos Vyriausybes ar Knaripedos miesto savivaldylles tarybos nustatyta tvarka.- 
16. Lop5elio-darLelio v'eikl4 koordinuoja Klaipedos miesto savivald'ybes administracijos

Socialinio departamento Svietimo skyrius.
17. Lop5elis-darZelis :{ra sudedamoji Lietuv,os Respublikos Svietimo sistemos bei

Klaipedos rniesto savivaldybds neformaliojo Svietinno teikejq tinklo dalis ir savo veikl4 grindZia

Vaifo teisiq konvencija, Lietuvors Respublikos Konsttitucija, Lietuvos Respublilcos Svietimo ir kitais

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos

norminiais aktais, Klaipedos miesto savival<lybes tarybos sprendirnais, Savivaldybes

administracijos direktoriaus, Savivaldybes administraoijos Socialinio departamento Svietimo

skyriaus vedejo isakymais, Siais nuostatais.
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18. Lop5elis-darZelis ugdymo procesq organizu<rja, vadovaudamasis llvietimo ir mokslo

ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio ugdymo programomis, vaiko brandumo mokyklai

rodikliaii ir pagrindiniais (pilieti5kumo, humani5kumo,, demokrati5kumo) ugdymo principais.

AtsiZvelgdu*ur I bendruomenes; poreikius, tradicijias, materialines ir peda5logines galimybes,

lop5elis-darZelis savaranki5kai par;irenka ugdymo krypti ir darbo metodus.

19. Lop5elio-darZelio veiiklq jos bendruomend,s nariq teises, pareigas ir atsakomybq

reglamentuoja $ie nuostatai, vidausi tvarkos taisykles ir dar:buotojq pareigybiq ap,ra5ymai.

II. IIIKSLAI, UZDAVIIIIIAI IR X'TJNKCIJOS

20. Lop5elio-darLeho tikslai ir uZdaviniai:
20.1. padeti vaikui tenlinti prigimtinius, kultu-ros, taip pat ir etninds, socialinius,

paZintinius poreikius;
20.2. skatinti vaiko savalankiSkum4 iniciatyv4 kuTybi5kum4 atskleir;ti ir ugdyti [vairius

gebej imus, puoseleti individualybE:;
20.3. padeti vaikui suvokti bendr4sias Zmogaus vertybes ir puoseleti iq dor4 kaip br-r1in4

demokratines gyvensenos pagrinit4, bei tautin[ asmens pilieti5kumo suvokim4;

20 .4. ukil<rinti ikimokyk tinio ir priesmokyklinio, ugdymo tEstinum4;

20.5. mokyti vaikus, mokyojus ir tevus saugoti, tausoti savo ir kitq Zmoniq sveikat4

pasirinkti tinkam4 gyvensen4, formLuoti teigiam4 nuostat4 sveikam gyvenimo bu.dui.

21. Lop5elis-darZelis:
21.1. formuoja ir lgyvendina vaiko ugdymo turin[, atliepianti pagrindinius Lietuvos

Respublikos Svietimo iitt"-o. p:rincipus (lygirt galimybir; veiksmingumo, tEstinumo) bei ugdymo

principus (humani5kumo, demolcrati5kumo, tauti5kumo, allsinaujinimo), Klaipedos regiono Svietimo

nuostatas, individualius lopielio-,JarZelio tikslus, programas, planus, paiso vaikq bei jq tevq (vaiko

globejD poreikiq ivairoves;
2I.2.laiduoja valstybes Srvietimo politikos vykd'ymo kokybE, vadovauiasi demokratinemis

vadybos priemonemii, vykdo isl.aigos veiklos stebesen4 planavim4 [galicrjim4 atsakomybes

paskirstym4 bei prieZiurq
21.3. sudaro higienines,, materialines, pedzrgogines, psichologines sElygas, laiduojarrdias

psichini, fizini, socialini vaiko saugumQ ir asmenybes brarrdq
21.[. padddamas Seimai laiduoja ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo lankstum4 ir

varianti5kum4 vykdo vaikq ugdymo funkcijq
2L5. ukikrina kokybiirk4 ikimokyklin[ ir prie5mokyklin[ ugdym4(s;i), [gyvendindarnas

valstybines Svietimo ir mokslo rninisterijos patvirtirrtas ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo

programas;
2I.6. atslLvelgdamas i lop5elio-darZelio bendruomends nustatytus prioritetus,

bendruomenes poreikius, tradicijas, materialines ir pedagogines galimybes [gyvendina ,,Sveikos ir

saugios gyvensenos ugdymo" istaigos individuali4 prografir4;- - 
21.7. vykdo istaigos veiklos vertinim4 ir [sivertinirnq (vidaus auditas), siekdamas tobulinti

[stai gos veiklq gerinti organizacii c,s kultu-r6
21.8. sudaro s4lygas virsiems bendruomenes narianrs dalyvauti [staigos valdyme, priimant

demokratinius sprendimus;
21.9. skatina mokyojq profesin[ tobulejimq pozityviosios patirties sl,Jaid4 kvalifikacijos

programq vykdym4 teikia konsultracinp pagalb4 visuomenei;
21.10. organizuoja ugdym4 pagal Klaipddos miesto savivaldybes tarybos sprendimu

nustatyt4 mokslo metq pradZi4 ir trukmE;
2l.lL 1rur*or metu (liepos ir rugpjuitio mdn,esiais) ugdymq organizuoja pagal atskir4

savivaldybes institucijq ar Savivaldybes administracijos Siocialinio departameillo Svietimo skyriaus

nurodym6
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21.12. u2tikdna interesiantq ir svediq, apsilankandiq istaigoje, kontrolE, grieLtai draudZia

vartoti tabak4 alkoholi, narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medZiagas, prekiauti

jomis, platinti Sia tema nelegali4liLteratu-r4 spaudinius ir kitus leidinius.

III. PRIEMIMAS I I,OPIIELI-DARZELI

22.Yaikai i lop3el[-dari:el1 ugdytis pagall ikirmokyklinio ir prie5rrrokyklinio ugdymo

programas priimami, vadovaujanttis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka,

pateitus vaikq priemimo i Klaiperlos miesto savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigas ir grupes

tvarkoje nustatytus dokumentus.
23.1 prie5mokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami lop5elio-darZelio direktoriaus

patvirtinta tvarka, p*"trgiu pagal K.laipedos miesto saviverldybds tarybos nustatlgt4 Priesmokyklinio

ugdymo model[.
24. Lop5elyj e-darZelyj e komplektuoj amo s :
24.1. ankstyvojo ikimolkyklinio amZiaus bendrojo ugdymo grupe(s) l-3 metq vaik.ams

(atskirais atvejais ir jaunesniems nei 1 metq amZiaus vaikarrns);
24.2. lkimokyklinio am:Ziaus bendrojo ugdymo grupe(s) 3-5 (6)

24.3. prielmokyklinio ugdymo grupe(s) 5-6 (7) metq vaikams'
25. PrieSmokyklinis ug{ymas pradedamas tteikti vaikui, kuriam

sueina 6-eri metai. Priesmokykliniis ugdymas jaunesniam negu 6 metq
tevq pra$yrnu, jeigu vaikas yra pal<ankamai tokiam ggdymui subrendqs,

metq.raikams;

tais kalendoriniais metais
vaikui gali bu-ti teikiamas
bet ne anksdiau negu jam

suels ) metar.
26. Lop5elio ir darZelio vaikq grupes formuojamos i5 to paties arba ivairaus amZiaus

vaikq kasmet iki rugsejo 1 dienos, esant laisvq vietq grupes gali buai papildom,cs per metus. Vaikq

skaidiq grupese nustato Klaipecltos miesto savivalclyb€sr taryba pagal Lietuv'os higienos nonnrl

reikalavimus.
27.Prlimant vaikus i- lop5eli-darZel[ bei kornplektuojant grupes, prioritetai taikomi

vaikams iS nepilnq Seimq, moksleivirl ar studentq Seimq, kai bent vienas i5 tevqL mokosi dieniniame

skyriuje, socialiai remtinq Seimq vaikams ir Seimoms, kruriose yra trys ir daugiau vaikq arba vienas

i5 tevq yra I-os ar II-os grupes invalidas.
28. Su priimto Ilop5eli-rlarZel[ ugdytis pagal il<imokyklinio ar prieSmokyklinio ugdymo

programas vaiko vienu iS tevq (vaiko globejq) sudaroma ugdymo sutartis, kurioje aptariamos Saliq

pareigos ir [sipareigojimai, jq nevykdymo pasekmes.

TV. BEI\DRUOMENES NARIU TEISES,, PAREIGOS IR AT]SAKOMYBE

29. Ugdytiniai turi teisq:
29.1. ugdyis sveikoje:ir saugioje aplinkoje;
29 .2. tur eti higienos re:ik alavimus atitinkandi4 I'iet4 veiklai ;
29.3. imedicinos aptarnravim4 tinkamq mityb4, higienq
29.4. ipoils[ ir laisvalaih, atitinkant[jq amZiu sveikat4 poreikius;
29.5. brEsti dorovi5kai, ugdytis bendravimo kultur6
29.6. skleisti savo geb{iimus ir talentus;
29.7. ugdyti savo kalbzg perimti tautos kulturq paprodius ir tradicijas:
29.8. tenkinti poreiki judesiams, stiprinti szlvo sveikat4 fiziniu aktyvumu, ugdytis

teigiam4 nuostat4 sveikai gyvensr:nai.
30. Tevai (vaiko globejiai) turi teisg:
30.1. reikalauti, tiO vaikui btrtrl teikiamras valstybinius standartus atitinkantis

ikimokyklinis ir prieSmokyklinis ugdymas;
30.2. ugdyi savo vaikus lietuviq kalba;
30.3. gaii informacijzp apie ugdymo programas, ugdymo formas, vaiko ugdymo(si)

s4lygas ir jo pasiekimus;
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30.4. dalyvauti istaigos sarvivaldos institucijq veiklolje, vaikq ugdymo procese;

30.5. pagal galimybes terikti intelektualinq, finansinq, materialing ar kitoki4 param4;

30.6. naudotis Specialio.jo ugdvmo istatymo ir kitq flstatymq nustatytonnis teisdmis;

30.7. gauti nemokam4 pedagoginq, psichologinE pagalb4.

31. Tevai (vaiko globfiai) Privalo:
31.1. pasitikejimo, atvimmo ir reiklumo dvasia ugdyi darbStq, iniciartyvq vaik4 gebanti

savaranki5kai veikti ir prisiimti atsakomybg;
31.2. 7 metq sulaukus[ vaik4 jei jis yra pakankamai subrendEs, leisti i mokykl%

31.3. sudaryti reikiamaLs s4lygas vaiko frzinei, plotinei, dvasinei, dorovinei, socialinei

brandai;
31.4. apsaugoti vaikqnuo smurto,, prievartos ir i5naudojimo;

31.5. bendradarbiauti su lopSelio-darZelio vadovais ir mokytojais, sprendZiant vaiko

ugdymo ir globos klausimus;
31.6. pranesti apie vaiko lig4 grupes aukletojui pirm4ligos dien4;

31.7. inform,roii gtrp"s aukletojq iki 9.30 val. arba i5 anksto apie vaiko neatvykirn4 i

lop5el[-darZeli del kitq prieZasdiq;
31 .8. atvesti ! lop5eli- darLelivaik4 sveik4 SvaryL ir tvarking4;

31.9. moketi Klaipedos miesto savivaldybes tarybos nustatyto dydZio uZmokesti uZ

vaiko iSlaikymq [staigoje;
31.10. kulifiingai elgtis su lop5elio-darZelio darbuotojais ir kitq ugd'ytiniq tdvais, paislti

istaigos vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq;
31.1 1. vykdyti ugdym,o sutartimi prisiimtus isipareigojimus'
32. Aukletojq ir prieSrnokyklinio ugdyrno pedagogq teisds:

32.1.1aisvai rint<tis ped.agogin"r u.iklot fonnas- ir metodus, atitinkandius Svietimo

[statym4 bei kitus Svietimq, ikimokyklini ir prie5.mokyktin[ ugdymq reglamentuojandius

dokumentus;
32.2. tobulinti savo kvalifikacij4 ne mahiav kaip 5 dienas per metus dalyvauti

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, persikvalifikuoti;
32.3. bmi atestuotas ir iglti kvalifikacing kategorijq Svietimo ir moksl.o ministro nustatyta

tvarka;
32.4. rengli individualias ugdymo programas, projektus;

32.5. dirbti savitarpio pagartra gr[stoje, psicholqgi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje

aplinkoje, tureti higienos reikalavirnus aiitinkandi4 ir tinkernai aprulint4 darbo rriet4,

32.6. burtis i visuomenirres pr:ofesines orgenizacijas, kurybines darbo grupes, burelius ar

susivienijimus, dalyvauti lop5elio-tlarZetio savivaldoje;
32.7. atostogauti istatyrno nustatyta tvarka ir naudotis Vyriausybes numatytomis

lengvatomis;
32.8. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemondms rengl.i ir

kvalifikacijai tobulinti;
32.9. vertinti lop5elio-,:lzrZelio vadovq ir kol:gq vadybing, pedag;oginE veikl4 pagal

Lietuvos Respublikos Vyriausyb0s ar Svietimo ir mo.kslo ministerijos nustatyt4kompetencijq-

33. Aukletojq ir prie5mLokyktinio ugdymo' pedragogq pareigos:

33. 1. pripaLinti ir gerbt:i 
"zaiko 

teises;
33.2. uLtiksinti ugdyiniiq saug;um4 ger4ugdymo kokybE;
33.3. ne5ali5kai vertinti urgdytiniq pasiekimus;
33.4. tobulinti ugdymo turini ir jo kait4 atitinkandias pedagogines veiklos formas ir

metodus;
33.5. kurti visapusilk4 asmenLybds vystym4si sttimuliuojandi4 grupes aplink4 nuosekliai,

planingai, kurybi$kai organizuoti urgdonnqii proces4, kitus renginius;

33.6. individualizuoti ugdymo turin[;
33.7. ugdyti vaikq doroves, pilietines, tautin,es bei patriotines nuostatas, laiduoti jq

asmenybes galiq pletotg;
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33.8. rulintis ugdytiniq sveikata ir sauga;
33.9. suteikti vaikui rr:ikiam4 pagalb4 pastebejus jo atZvilgiu smurto, prievatlos,

seksualinio ar kitokio pobuaZio isnraudojimo aprai5kars, prane5ti apie tai istaigos vadovybei ir Vaikq

tei siq apsaugos tarnybai ;
33.i0. padeti vaikui tenkinti jo savirai5kos beii

interesus, formuoti saugos veikloje bei buityle igutZius;

saviugdos poreikius, pletoti kultui'inius

33.11. suteikti pagalbq vaikams, turintiems ugdyrnosisunkumq ir strrecialiqiq ugdyrnosi
poreikiq;

33.12. nuolat informuotii tevus (vaiko globejus) apie jq vaikq ugdlymosi poreikius ir

pasiekimus;
33.13. gebeti analizuoti savo pedagoginq: veikl4 nuolat j4 tobulinti, atsiZvelgiant i

kolegq, vadorq, ter,q (vaiko globejq), savivaldos institucijq pateiktus siflymus ar pastabas bei

nauj ausius pedagogikos, psicholo gij os moks lo pasiekimus ;
33.14. dalyvauti planuLojant ir rengiant Jlop5e,lio'darZelio veiklos programas, planus,

derinti prie jq grupes veiklos programas ir planus;- 
33.15- bendradarbiauti su kolegomis, abip,usiu susitarimu str;beti vienas kito

organizuojam4 veiklq
33.16. tobulinti ir turtin.ti dalykines, psiclhologines Zinias, plesti kulturos akirati, kelti

kvalifikacij4 pasirengti darbui su specialiqjq poreikirl vaikais, nuolat dornetis valstybin.e ir

regionine Svietimo politika;
33.17. dalyvauti vykdant lop5elio-darZelio vidirLi audit6

3 3. I 8. bendradarbiauti s'u lop5elio-darZelio savivaldos institucij omis;

33.1g. tvarkyti savo pedilgogines veiklos dokumentus, vykdyti lanko:mumo apskaitq;

33.20. siekti kaitos, karrtu su kitais bendruornends nariais puoseldti lopSelio-darZelio

kulturines tradicij as ;
33.21. savo darbe vado'vautis teises norminiais aktais, pareigybes ztpra5ymu, saugos lr

sveikatos darbe instrukcijomis, i.sta.igos vidaus tvarkos taisyklemis ir Siais nuostirtais.

34. Kitrf lop$elio-darZelio darbuotojq (logopedo, bendrosios praktikos slaugytojo,

aptarnaujandio personaio ir pan.) teisds, pareigos ir atsakomybe nustatyta Siq derbuotojq pareip,ybiU

apra5ymuose, kuriuos tvirtina lopSelio-darZelio direktoriusi.
35. Atsakomybe:
35.1. pedagoginiai darbuotojai, tevai (vaiko globejai), kurie nevykdo savo pareigg

fiziSkai ir moraliai Lalojavaikus, allsako [statymq nustatytl tvarka;
35.2. pedagoginiai ir kiti lop5elio-darZelio darbuotojai atsako uZ vaikq sveikat4 sau€ium4

ir gyvybq buvimo istaigoje bei org;anizuotq renginir5 i5vykr+ ar ekskursijq metu:;

35.3. lop5elio-darZelio vadovai atsako uZ Svietimo ir mokslo ministro [sakymrt kitq

norminiq dokumentrl vykdym4 uLZtikrina, kad nebirtq artliekami moksliniai bandymai ar ki'tokie

eksperimentai su vaiku, galintys perkenkti jo gyvybei, sveikatai, normaliai asmenybds brandai;

35.4. lop$elio-dar|elict direktorius atsakrc u:.2 teikiamq duomer:Lq ir informacijos

teisingumq vis4 [staigos veikl4 ir.ios rezultatus;
35.5. loplelio-darZelio vadovams ir kitiems darbuotojams, paZeidusi,ems darbo drau.smp,

gali buai skiriamos drausmines nuo,baudos Lietuvos Respurblikos [statymq nustatlta tvarka.

V. SAWVALD,{,

36. Lop5elio-d nLelio taryba (toliau - taryba) - auk5diausia [staigos savivaldos instifircija,

renkama dvejiems metams, telkizmti ugdl'tiniq teurs (v'aiko globejus), mokltojus, nepedagogini

personal4 visuomenes atstovurs,, remejus svarbiausiems lop5elio-darZelic veiklos tikslams,

uZdaviniams numatYti ir sPrqsti.
37. Taryba renkama, vadovaujantis demokr:atiniais rinkimq principais: slaptumu,

visuotinumu, konkurencija. Taryboje nepedagoginis personalas, t€vai (vaiko globejai) ir mokytojai

atstovauja lygiomis dalimis.



38. Tarybq sudaro 6
darbuotojai.
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nariai: 2 tevrl atstovai, 2 p<:dagoginiai ir 2 nepedagoginio personalo

39. Terls (vaiko globejus) i
komitetas, pedagoginius darbuol.ojus
bendruomenes susirinkimas.

40. Tarybos pirmininkq rrenka tarybos nariai slaptu arba atviru (sprendZia pati taryba)

balsavimu pirmame tarybos pose,:lyje. Tarybos pirmirrinku negali buai lop5elio-dlarZelio direktorius.

41. Tarybos posedZiai iiaukiami 3-4 kartus per: mokslo metus. Esant reikalui gali buai

su5auktas neeilinis tarybos posedis. I posedZius gali buai kviediami kitq lop5elio-darZelio savivaldos

institucijq atstovai, lop5elio-darZelio administracija, moky;ojai, tevai (vaiko globejai) ir kt.

+2. Taryba 
-ditbu 

vadorzaudamasi savo veiklos reglamentu, kt{, aprobuot4 kiekvienos

kadencijos pirmame tarybos pose,dyje, tvirtina lop5elio-darZelio direktorius.

43. 
- 

Posedis yia teiietas, jei jame dalyvauja 1Zl3 visq jos nariq. l.lutarimai priimami

dalyvauj andiq nariq balsq dauguma..-44. 
Taryba uZ savo veikll4 atsiskaito j4 rinkusiems bendruomends nariams visuotiniame

susirinkime.
45. Taryba pagal savo kompetencijq turi

informacij4 apie [staigos veikl4.
teisq gauti i5 lop5elio- darLelio administrar:ijos

46. Klaipedos miesto r;avivaldybes institucijios

institucijos, nustadiusios, kad tatybos priimti sprendirnai

reglamentuojantiems teises aktarns, siuAo hrybai klausimq
gindas sprendZiamas istatymq nusitittyta tvarka.

47. Lop5elio-darZeliotarYba:
47.1. plercja vaikq, tevr; mokytojrl ir kitq bendruomends nariq demol<ratines gyvensenos

patirti;
47.2. numato loplelio-dariielio veiklos perspektyrras, pagrindines veiklos kryptis, aprobuoja

metin6s veiklos program% nuostlatus, vidaus tvarkos taisykles, ugdymo planil audito ataskaitas,

nustato ugdymo or ganizavimo tvark4;
+1.i. aptaiia siflymus delL papildomos tevq (vaiiko globejrD inicijuotos veiklos, renl;iniq

organizavimo, programq, proj ektr4 rengimo;
47.4. svarsto ir aprobuo.ja. lopSelio-darZelio socialiniq-edukaciniq funkcijq igyvendinimo

buAus ir galimybes;
47 .5 . telkia bendruomenq2 Jtopselio-darZelio uZdaviniq sprendimui;

47 .6. inicijuoja lop5elio-rlarZelio, Seimos ir kitt+ socialiniq partneriq bendradarbiavim4;

47.7. svarsto lop$elio-dirZelio pajamrl ir iSlai,Cq s4matq planuoja ir kontroliuoja jq

paskirstym4 vykdo u-kines-fi nansrines veiklo s prieZifli4;- 
47.8. inicijuoja remejtg ne'biudZetiniq leiq paieskas, kaupim4 kontroliuoja jq panaudojimo

tikslingumq
47.9. svarsto lop5elio-darr:Zelio naujq padaliiiniq steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo

klausimus;
47.10. teikia siflymus de,l [staigos veiklos tobulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdymo s4lygtt

sudarymo, talkina formuojant istaigos materialinius ir intelektualinius i5teklius;

47.lL teikia pasiu-lymus del lop$elio-darZelio kulturines veiklos;
41.t2. priima nutarim4 d,el lop5elio-darZelio vadovq atestacijos pagal Lietuvos Respublikos

Vyriausybes ar Svietimo ir moksrlo ministerij os nustatytq kompetencij 4;
47.I3. talkina organizuojant vaikq, mokytojq bei lcitq darbuotojq poils[, Sventes;

47.14. rupinasi reikiamq darbo ir ugdymosi s4lygq sudarymu lopSelyje-rlarLelyje;
47.15. kartu su mokytojqL 1;.aryba, bendrosios praktikos slaugytoju svarsto ir teikia siulymus

vaikq sveikos gyvensenos, sanitariniq-higieninirl s4lygq, poilsio ir mitybos klausimais;

47.16. teikia sifilymus del [staigos darbuotojq skatinimo;

47 .11. vykdo kitais teisdsi zrktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas.

tarybE slaptu balsavimu siulo lop5elio-darLelio tevq

mokytojq taryba, kitus bendruomenes nariusl

ar Svietimo priieZiu-r4 vykdandios
prie5tarauja lop5,olio-darZelio veikl4
svarstyti i5 naujo. Tarybai atsisalcius,
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48. Mokytojq taryba - lopSelio-darZelio savivalclos institucija svarbiausiems pedagoginiq

darbuotojq profesiniams bei benrlriesiems ugdymo lklausrimams sprqsti. J4 surJaro direktorius, jo

pauudroiojai ugdymui, visi lop5elyje-darftelyje dirbantys aukletojai, prie5mokyklinio ugdymo

pedagogai, bendrosios praktikosr slaugytojas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys

asmenys.
49. I mokyojq

institucijq atstovai.
tarybos posedZius gali buai kviediami ir kitq lop5elio-darZelio savivaldos

50. Mokytojq tarybos
yra teisdtas, jei jame dalyvauja
nariq balsq dauguma.

51. Mokyojq tarybai vardovauja lop5elio-darZelio direktorius.
52. Mokytojq taryba:
52.7. aptana praktinius ildmokyklinio ir prie5mol<yklinio ugdymo reformos [gyvendinimo

klausimus;
52.2. analizuoja [staigos urgdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinirno budus;

52.3. analizuoja ir aptariaistaigos veiklos ir ugdyrno programq realizavim%

52.4. aprobuoja ugdymo turinio dali, atitinkand;iq istaigos veiklos laypt[ ir Klaipedos

regiono Svietimo nuostatas;
52.5. svarsto lop5elyje-<larrLelyje realizuojamasi pedagogtl kvalifil<acijos tobulinimo

programas, skatina inovacijq paie5k4 ir patirties sklaid4;
52.6. teikia rekomendaci_ias ir parei5kia nuomorlQ apie mokyojq veiikl4 pagal Lietuvos

Respublikos Vyriausybes ar Svietirno ir mokslo ministerijios nustatyt4kompeterrcij6

52.7. priima sprendimus liitais teises aktq deleguorlais klausimais.
53. Tevq (vaiko globejq) savivaldos institucijos:
53.1. lop5elio-darZelio tr:rn1 aktlwas atstovauja visq amZiaus

prie5mokyklinio) ugdyiniq tdvams (vaiko globejams);

53.2. tevq aktyvo nariai (po 1 nari i5 kiekvienos grupes) renkami

susirinkimuose vieneriems metams ;
53.3. tevq aktyvui vadovauja pirmininkas ir jo pavaduotojas, kurie renl.ami posedyje atviru

balsavimu;
53.4. tevq aktyvo posedZia.i vyksta 3-4 kartus per mefus (pagal poreik].

54. Lop5elio-darlelio t€:vq aktyvas:
54.1. skatina ir vienija rydytiniq rtevus (vaiko globejus) aktyviai dalyvauti, sprendZiant

vaiko ugdymo ir globos klausimuLs:;
54.2. atstovauja vaikq iir tevq (vaiko glohej$ interesams [vairaus lygio renginiuose,

pasitarimuose, posedZiuose, kuriuose nagrinejami, svatrstomi, analizuojami ikimokyklinio,

prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdymo, sveikatinimo klausimai;
54.3. skatina tevus (vaiko globejus) dometiri Svietimo naujovemis, plesti lop5elio-darZelio

ugdytiniq Seimq ry5ius bei bendrad.arbiavim4 su ugdymo istaiga;
54.4. teikia siulymus ir zrktyviai talkina [staigos vadovams,

vaiko fizinei, dvasinei, socialinei brandai;
54.5. inicijuoja ugdytiniqL tevq (vaiko globejq) patam%

genrumo.
55. Grupese rugsejo me:nesi dvejq metq kaderrcijpi atviru balsavimu renkamas 3 nariq

tevq aktyvas.
56. Grupes tevq aktyvas:
56.I. aptaria ugdymo turirLi ir formas, ugdymo(si') s4lygas;

56.2. svarsto vaikq saugurno, sveikatos, mitybos klarrsimus;
5 6.3. teikia pasiflymus erdministracij ai ir savivalclos institucij oms;

5 6.4. or gartizuoja grupes renginius, igyvendina [l'airius grupes proj ektuLs ;
56.5. atsiskaito grupbs te'n1 (vaiko globejq) susirirrkimui'

57. Lop5elio-d arlelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma metodine taryba.

posedZiai Saukiami ne reiiiau kaip vienq kart4 per ketvirt[. Posedis

ne rnaZiau kaip2l3 tarybos nariq. Nutarimai priirnami dalyvaujandiq

grupir.l (ikimokyklinio ir

rugs€jo men. grupiq tevq

sudararrt palankias sqlygas

siekiant materialines bazes
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58. Lop5elyje-darZelyje gali steigtis ir veilti mokytojq profesin,Js s4iungos, kitos

mokytojq ir tevq sa.rrivaldos institucijos, padedandios siekti Svietimo ir lop5elio-darZelio veiklos

tikslq [gvendinimo.

VI. VALDYMAI]

59. LopSeliui-darZeliui vadovauja direktoriup, knri skiria steigejas, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos darbo kodekr;o ir Svietimo istatyr4o nustatyta tvarka.

60. Direktorius:
60.1. uZtikdna teikiamo Svietimo kokybq;
60.2. aiSkina lop$elio-darZelio ben<ilruomenes pariar.ns valstybinE bei regioninq Svietimo

politik4 numato visuomines poreriliius atliepiandius ikirpokyklines ugdymo [staigos veiklos tikslus;

60.3. vadovauja [staigos str:ateginio plano ir me]iniq veiklos programq, jlstaigos individualiq

ugdymo programq, projektq rengi.mui, jas tvirtina, vado-fzauja jq vykdymui;

60.4. fiti[,rina bendradarbiavimu pagristus sflntykius, skaidriai priirnamus sprendimus,

bendruomenes nariq informavimep;
60.5. numato kartu su isitaigos bendruomene istaigos veiklos kryptis, prioritetus, rengia

[staigos nuostatus, [staigos vidausi tvarkos ta:isykles ir tefkia aprobuoti [staigos tarybai;

60.6. rupinasi piAagoginio ir nepedargoginio pelsc,nalo profesines kvalilikacijos tobulinimu'

sudaro sqlygas ir skatina mokytojus atestuot:is;
60.1. analizuoja lop5elio-d,arZelio veiklos ir i5tqkliq butlE, inicijuoja istaigos vidaus audito

vykdymq atsako uZ veiklos rezultaLtus;
60.8. koordinuoja direktoriaus pavaduotojo ugdfmui ir kitq darbuotojrl darb4

60.9. atstovauja arba igaliioja atstovauti kitus lop5eliui-darZeliui vak;tybines valdZios ir

valdymo, savivaldybes instituci.jose, teismuose, santykipose su kitais asmenimis, derybose su Salies

ir uZsienio veiklos partneriais;
60.10. laiduoja valstybers Svietimo politikos v'ykdymo kokybq vadiybos priemondmis:

stebesena, planavimu, igaliojimq il atsakomybds paskir$tymu bei prieZiura;
60.11. atstovauja lop5eliui-darZeliuri palaikant ry'Sius su socialiniais partneriais, Svietimo

valdymo institucijomis, istaigos remdjais, reprezentu,cjal [staig4 visuomendje, inicijuoja tarptautinius

rySius;
60.12. rupinasi istaigos intelektuali.niais, materlia.tiniais ir finansiniais iStekliais, racionaliu

jq panaudojimu;
60.13. bendradarbiauja su vaikq tevais (vaikrl globejais);

60.14. atsako uZ asmens duomenq teisinE apsaupq;
60.15. skatina bei skiriil drausmines nuobau]dars darbuotojams uZ atitinkamus veiklos

rezultatus;
60.16. kontroliuoja, kad laiku ir teisingaii $u-tq atsiskaityta su b:iudZeto, valstybinio

socialinio draudimo [staigomis, kreditoriais;
60.11. Darbo kodekso nustatyta tvarka sudaro ir nutraukia darbo sutarl.is, skiria ir atleidLia

darbuotojus, tvirtina jq pareig.ftriq apra5ymus, parfiginius atlyginimus, vialandinius tarifinius

atlygius, premijavimo s4lygas, pr:iedus ir pr.iemokas (k{elicientus) prie darbo u:Zmokesdio, i5mokas,
r lor lrr lorzin rrqnr$r neqire{n knlektvvine srrfarf i  :

60.18. tvirtina darbuotojq suvestinius darbo lai$o apskaitos ZiniaraSdius;

60.19. uZtikrina darbuotrdams palankias darbf s4lygas, remia jr1 inic.iatyvas, kontroliuoja

darbdavio vardu pasira5o kolektyving sutartl;

saugos darbe, priesgaisrinds saug,os, turto apsaugos, aplinJkos apsaugos reikalaviimq vykdym4;
60.20. kontroliuoja savo [sakymr5 nurodymq vi'krJym4;
60.21. vykdo kitq teises aktq jam deleguotas ar priskirtas funkcijas.

61. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
61.1. organizuoja ikimokyklinio ir priesmolcy$linio ugdymo program!1 vykdymg

61.2. inicijuoja- indivicluLaliq ugdymo pr,rg{arnq, projektrl rengin:14 ir vadovauja jq
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61.3. teikia profesinE pagalbq pedagoginiar4s d4rbuotojams, ptiLl1-tn, kaip vykdomi

Svietimo politik4 ir pedagoginp vi:i]kl4 reglamentuojantyp <lokumentai, analizuoja ir vertina ugdymo

procesQ, jo pokydius;' 
61.4. skatina pedagoginius darbuotojus qa\raranki5kam profesirniam tobulejimui,

dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi;
61.5. atsako uZ [staigos perdagogines-metodines veiklos organizavim6

6I.6. bendradarbiauja siu pedagoginiais darbrrrotojais, tdvais (vaikq globejais) ir kitais

bendruomenes nari ai s, inicij uoj a lctrrybiniq grupiq kuTir4qsri ;
61.7. organizuoja pedagogin[ tevq (vaiko glob-dj$ Svietim4;
61.8. koordinuoja vidaus audito vyksmq
6l .9. skatina pedagoginiq darbuotojq veiklos igivertinimq
6 I . 1 0. atlieka mokiniq duo menq bazes tvarkytoj o funkcij as;

61.11. atlieka [staigos steigdjo bei lopielio-flarZelio direktoriaus prriskirtas funkcijas,

[tvirtintas [stai gos nuostatuose ir parreigybes apraSyme.
62. Y yriausioj o buhalteri o (vyr. fi nansininko) funhcij o s :

62.l.uL16il<rina lopSelio-rlarZelio finansiniq-Ukiniq operacijq teisdturno, valstybes le5q

naudojimo istatymq nustatyta tvarka, tinkamo dokumenfq iforminimo kontrolE;

62.2. sudaro metinE istaip;os pajamq ir i5laidq s4mat4;
62.3. rengia finansq kontroles dokumentacij6
62.4. vykdo buhalterinE apskait4 uZtikrina aprskaitos taisykliq ir finansines veiiklos

instrukcijq vykdymq
OZ.S. rengia priemones istaigos le5q saugumuit urZtikrinti, vykdo netejseto piniginiq leSrt

prekiniq ir materialiniq vertybiq naudojimo, finansinirl in iikiniq istatymq paZeidimq prevencij4.

63. Ukvedys:
63.1. rupinasi finansiniq ir materialiniq i5tekliq paie5ka, [gyvendinant lop5elio-datlelio

strategines veiklos ir kitas programas;
63.2. atsako uZ istalgoi tikinq veikl4 pastatU! irerrgimq, ugdymo priem,oniq ir inventoriaus

[sigijima apskait4 ir apsaugq
63.3. rupinasi sanitarijos

priesgaisrine apsauga, saugos ir
personalo veiklos organizavimu;

funkcijas, dlarb4 su kokYbiSku63.4. derina personalo, alliekandio fikines ir technines
paslaugq teikimu vaikui, Seimai, lo p Selio-da tLelio bendrruomsnei ;

63.5. atlieka kitas pareig,ybes apraSyme numatytas funkcijas bei

direktoriaus nurodymus.
uZduLotis, r,ykdo teisetus

vrl. DARBUOTOJS PRIEMIMAS I IDARB.{ IR DARBO AI',MOKEJIMAS

64. Direktorius i darb4 priimamas Lietuvos Fi.espublikos darbo kodekso ir Svietimo

[statymo nustatyta tvarka.
65. Direktoriaus pavaduotojus, pedagogin[ ir kitq personal4 priima i darb4 atleidZia i5 jo

lop5elio-darZelio direktorius Darbo kodekso nustatyta tvarka.
6;.Konkurencijos s4lygomis pedagogai ir kiti darbuotojai gali buai priimami konkurso

buau. Konkurso s4lygas bei reikailavimus pretendentzrns tvirtina direktorius.
67. Prie! pradedamas diirbti darbuotojas pasiraiiytinai ir privalomai supaZindinamas su

pareigybes aprasymu, vidaus tvarkos taisyklemis, d4rtro, prie3gaisrinds sauSgos, civilines saugos

instrukcijomis.
68. Darbo apmokejimo tvark4 priedq

Respublikos istatymai, Vyriausybes nutarimai,
miesto savivaldybes tarybos teisds aktai.

ir higienos priemorriq isigijimu, 5vara, tvarka patalpose,

sveikatos taisykliq bei nqrminiq aktq vykdymu, aptamaujandio

ir priemokq skyrimo tvark4 nustato Lietuvos
Svietimo ir mokslo mini5fs:rijos bei Klaipedos
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VIII. ATESTAC:IJA. KVALIFIXJ.CIJOS TOBULIIIIMAS

69. Lop5elio-darZelio varl<lvai lr
Lietuvos Respublikos Svietimo isl.atymo
patvirtintus nuostatus.

70. Pedagoginiai darbuot,cjai skatinamai nuolrat tobulinti pedagoginp kompetencij4

dalyvauti seminaruose, konferenc ij,cse.
TL Pedagoginiq darbuotojq kvalifikacijos tobulinimo tvark4 vadovaudamasi Svietimo

veikl4reglamentuojandiais teises aktais, nustato mokytojq taryba,j4tvirtina direktorius.

IDt LOPSELIO.DARZEI'1o RYSIAI

72. Lop3elis-darZelis ben<lradarbiauja su juridiniais ir fiziniais asmenimis, susijusiais su jo

veikla (Svietimo, sveikatos, kulhfirc,s, sporto, vaikq teisirl apsaugos, mokslo, studijq institucijomis ir

kt.).
73. Lop5elis-darZelis palail<o ry5ius su kitomis Svietimo [staigomis, vietos bendruomene,

socialiniais partneriais respublil.:oje ir uZsienio Salyse, gali bendradarbiautii su analogi5komis

uZsienio Saliq institucijomis, su.daryti sutartis del pasikeiitimo pedagogais, studentq praktikos,

bendrq renginiq organizavimo pagal galiojandius Lietuvos Respublikos istatymus, jungtis i

asociacijas, stoti i tarptautines orp;anizacijas, dalyvauti ta4ltarptinese programose ir projektuose.

X. LO PSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIIIRA

74. Svietimo stebdsenq lopSelis-darZelis vykd<l pagal Svietimo ir mokslo mirristro
patvirtintus Svietimo stebdsenos rorliklius ir.i o nustatlt4 tv'arkq.

75. Vidaus audito vykdynnrl inicijuoj a lop5elio-darZelio direktorius.
76. LopSelio-darZelio veildq vadovaudamosi Lietuvos Respublikos Vyriausybes ar Svietimo

ir mokslo ministro nustatyta tvarka, priZiu-ri Klaiperlos miesto savivald'ybes institucijos ir

Valstybine Svietimo prieZiuros tarrnLyba.
77. Finansines veiklos kontrolE vykdo igaliotos Valstybes kontrrcles institucijos ir

Klaipedos miesto savivaldybes i:nstitucijos, higieninE iir maisto kokybes p:rieZitrr4 vykdo tam

[galiotos institucijos.
78. Lop5elio-darZelio veikJq priZiurindios

nustatyta tvarka informuoja visuLomenp, savivaldos
atliekam4 ugdymo kokybE.

pedagoginiai darbuotojai atestuojami vadovaujantis

nustat5rta tvarka pagal Svietimo ir rnokslo ministerijos

instituclfos Svietimo ir rnokslo ministerijos
ir valstybes valdZios institucijas apie istaigos

xr. TTIRTAIS, LESU SAl,rnvrar rR LESU NAUDOJTNLAS

79. Lopjelis-darZelis patil<ejimo teise valdo, naudojasi ir istatymq nustatyta tvarka

disponuoja paskirta Leme,pastatrq finansiniais iStekliais, inventoriumi bei ugdyrno priemondmis.- 
80. Lop5elis-darZelis yra iiilaikomas i5 valstybes ir Klaipedos miesto savivaldybes biudZeto

pagal asi gnavimq valdyoj o patvirtint4 sq-mat4.
81. Lop5elis-darZelis gali atlygintinai teikti Svietirno paslaugas ir tureti specialiqiq programU

le5q kurios naudojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybes ir Klaipedos miesto savivaldybes

tarybos nustatyta tvarka.
82. Lop5elis-darZelis galii tureti nebiudZetiniq leiiq. Jas sudaro fiziniq ir juridiniq asmenq

parama, le$os Salies ir tarptautiniilrns projektams igyvendinti ir kt.

83. Lop5elio-darielio finansines operacijos ir buhalterine apskaita bei atsiskaitornybe

vykdoma istatymq nustatyta tl.arka, uZ buhalterines ilpskaitos teisingumq atsako vyriausiasis

buhalteris.
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XII. NUOSTAT\T TVIRTIMMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

84. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildo,mi direktoriaus, lop5e,lio-darZelio tarybos

ar Klaipedos miesto savivaldybes institucijq iniciatyva.
85. Nuostatq pakeitimus arr papildymus tvirtina steige.ia ar jos [galiotas aismuo.

86. Nuostatai keidiami iir papildorni laikantis [statymq ir kitq teis€s aktq rengimo

rekomendacijq bei Dokumentq re:ngimo ir [forminimo tais'ykliq reikalavimq.

xrII. DOIKULEN'TU VALDYI\IAS rR SAUGOJTMAS

87. Lop$elio-darZelio dokumentq saugojimq ir valdym4 reglarnentuoja Lietuvos

Respublikos irchyvq istatymas, Ra5tvedybos taisykles, Dokumentq rengimo ir iforminimo
taisykles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojirmo terminq rodykle.

XTV. LO,PSUIO-N.MZNLIO REGISTRAVIMAS

88. Lop5elis-darZelis regirstruojamas, perregistruojamps ir i5registruojamas Juridiniq asmenq

registre Civilinio kodekso ir Juridriniq asmenq registro nucrstatq nusta[ta tvarka.

XV. LOPSELI|O-U.{RZELIO PABj'.IGA IR PERTVARI(YMAS

89. LopSelis-darZelis reotganizuojamas ir likviduojafiras ar pertvarkomas Klaipedos miesto

savivaldybes tarybos iniciatyva, vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Svietimo [statymu ir Lietuvos

Respublikos Vyriausybes patvirtintais Mokyklq steigiqlo, reorganizavirno, likvidavimo ir

pertvarkymo kriterij ais.- 
lO. api. tu-im4 reorganizavim4 pertvarkym4 ar likvidavimil lop5elio-darZelio

bendruomenes nariai informuojarni ra5tu Lietuvos Respubliftos Svietimo istatyrno nustatlta tvarka.

Klaipedos miesto savivaldybes institucijos uZtikrina, kad buaq [vykd'gti visi sutartiniai

isipareigojimai.

xu. lruosTAltu IF0RMTMMAS

100. Lop$elio-darZelio nurostatai keidiami ir papildorpi laikantis {statymq ir kitrl teises aktq

rengimo rekomendacijq ir Dokumentrl rengimo ir iforminiimo taisykliq reikalavimq.

101. Tvirtinti Klaipedos nniesto savivaldybds institucijoms nuostatq pakeitimai ir papildymai

teikiami suderinus su lopselio-rftrZelio taryba bei [forminti vadovaujantis Svietimo ir mokslo

ministro patvirtintais Reikalavimais valstybiniq ir savivaldybiq mokyklq nuostatams.

SUDERINTA
[staigos tarybos
2006 m. sausio 18 d. posedZio
protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. 1)


