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VILNIIAUS LOPSELIO . OANZULIO,,ATLALELES''

NUOSTATAI

(Nauja redakcija)

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visas institucijos pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darLelis ,,Atia16les" (toliau - DarZelis).
2. Sutrumpintas pavadinimas - LopSelis - darZelis,,AtZaldles".
3.DatLelio [steigimo data - 1964-06-18. Vilniaus lop5elis-darZelis Nr.79 [steigtas Vilniaus

miesto Spalio rajono darbo Zmoniq deputatq tarybos Vykdomojo komiteto 1964-06-18 sprendimu
Nr.292. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 1996-09-11 sprendimu Nr.153 DarZeliuirut.iktut
pavadinimas Vilniaus lop5elis - darZelis,,AtZalelds".

4. DarLelio veiklos pradlia - 1964-07 -01 .

5. Institucijos grupe - 31 10 (ikimokyklinio ugdymo istaiga), tipas - 3l 12 (lop5elis-darZelis),
juridinis statusas-1 (uridinis asmuo), identifikavimo koclas - 190019122.

6. DarZelio priklausomybes tipas - 2 (savivaldybes).
T.Dari.elio adresas - Antakalnio g. 74, LT - 10206 Vilnius.
8. Ugdymo kalba - lietuviq.

9. DarLeho steigejas - Vilniaus miesto savivaldybes taryba, kodas - llfiOg233, adresas -
Konstitucijos pr. 3, LT - 09601 Vilnius.

10. DarZelio veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Svietimo
skyrius - kodas - 9163747, adresas - Konstitucijos pr. 3, LT-09601 vilnius.

11. Ugdymo forma - dienine, (savaitine).

12. Pagrindine veiklos sritis - Svietimas, rD5is - ikimokyklinis ugdymas, kodas - 80.10.10,
ikimokyklinis specialusis mokymas, kodas - 80.10.40.

13. Dar'zehs yra Vilniaus savivaldybes biudZetine, pelno nesiekianti vaikq ugdymo institucija,
padedanti tevams priZi[reti ir ugdyti vaikus. Ji savo veikl4 grindZia Lietuvos itespublikos
Konstitucija, Svietimo ir kitais istatymais, Vyriausybes mrtarimlis, Svietimo ir mokslo ministerijos
bei steigejo norminiais teises aktais ir Siais nuostatais.

74. Darzehs gali tureti savo atributikq: veliav4 Zenkl4 (emblem{, himn4.

II. TII(SLAI

i5. Kartu su Seima ugdl'ti ir puoseleti vaikq dvasines ir fizines galias, atsiZvelgiant I kiekvieno
vaiko individualum4.

16. Padeti vaikui suvokti ir priimti bendrqsias Zmogaus vertybes, puoseleti jo dor4 kaip b1tinq
humanistines ir demokratines visuomends gyvellsenos pagrinda mot<yti atjautos, mandagumo ii
paslaugumo. Brandinti vaikq kurybin[ m4stym4 savaranki5kumqir gebejimaatsaklti uZ sav"o
veiksmus.
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17. I5ugdyti kiekvieno vaiko vertybines nuostatas, leidZiandias jam tapti
savarankiSku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliediu.

III. UZDAVINIAI

19. Sudaryti vaikams sveikas ir saugias ugdymo(si) s4lygas ir aplink4.
20. rJltll<rinti ugdymo kokybq pagal Lietuvos valstybes nustatytus standartus.
21. Savo veikl4 gr[sti humanistine, demokratine ugdymo filosofija, pedagogo pagarbavaikui,

kolegoms, vaiko pagarba aukletojams ir tevams.
22.Ugd>ai vaikqpasitikejimesavo jegomis, iniciatyvum4 savaranki5kum4, atskleisti

vaikq k[rybines galias.
ir pletoti

23. Padeti vaikui tenkinti prigimtinius, kultlros, taip pat ir etninds, socialinius, paZintinius
poreikius.

24. Propaguoti ir idiegti vaikams sveikqgyvenimo bud4.

IV. STRLIKTf]RA IR FUNKCIJOS

25. DarLelis yra bendrosios paskirties.
26.DarZelio struktura: lop5elis - darZelis 1-3 metrlvaikams, darZelis 3-5 metqvaikams,

prie5mokyklio ugdymo grupe(es) 5-7 metq vaikams.
27. DarZehs, vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministerijos patvirtintomis ikimokyklinio

ugdymo programomis bei kitomis DarZelio parengtomis ir steigejo patvirtintomis programomis,
atlieka Sias funkcijas:

27.1. Rengia strategini veiklos planq ir metinq veiklos program4, vaikq ugdymo programas.
27.2. Formuoja vaikq ugdymo turini, atitinkanti pagrindines Lietuvos valstybes ir Vilniaus

savivaldybes Svietimo nuostatas (Svietimo strategin[ plan{, DarZelio bendruomenes poreikius.
27.3- Sudaro vaikams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo(si) s4lygas,

laiduoj andias psichini, frzinlvaiko saugume ir asmens brand4.
27.4. Suteikia vaikams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, pletoja

bendrqjq Zmogaus vertybiq supratim4 lavina gebejim4jomis gristi savo gyvenimq.
27.5 lvairiomis formomis organizuoja pedagogines bei psichologines, specialiosios pagalbos

vaikams teikim% esant reikalui tevus nukreipia i atitinkamas tamybas.
27.6 Sudaro palankias sqlygas perimti lietuviq tautos kultlros pagrindus, paprodius ir

tradicijas.
27.1 Ultikrina sveikatos ir saugos darbe, civilines ir prie5gaisrines saugos [statymrl, higienos

norunq vykdymq.
27.8. Nustato darbo organizavimo tvark4.
27.9. Yarkams formuoja sveikos gyvensenos igDdZius.
27.10. Gali organizuoti ir ugdymo planuose nenumatyt4papildom4 (mokiniq tevq apmokams

veikl4vaikams.
27 .11. Organizuoja vaikq maitinim4.
27 12. Atlieka vidin[ DarLelio veiklos isivertinim4 (vidaus audit4).
27.13. Kuria Dafiely kaip vietos bendruomenes kulturos ir informacijos Zidin[.
27.14. Teikia pagalbq specialiqjq poreikiq vaikams.
27.15. Skatina ir palaiko vaikq tevq ir DarZelio savivaldos institucijq veikl4.
27.16. Gali organizuoti sutrumpintos darbo dienos grupiq veikl4.
27 .17 . Organizuoja prie5mokyklinl vaikq ugdymq.

V. VAIKU PRIEMIMO I DARZELI IR UGDYMO TVARKA
28. Vaikai i DarZel[ priimami pagal gyvenam4jq viet4 (DarZeliui priskirt4 aptamauti rajonfl arba
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kita steigejo nustatyta tvarka. Ne DarZelio aptarnavimo teritorijoje gyvenant
priimtas i DarZeli, jei atitinkamoje grupeje yra laisvq vietq.

29.Yarkai priimami tdvams susipaZinus su DarZelio nuostatais ir ugdy
prasymq vaiko gimimo liudijimo nuora54 sveikatos palymqbei dokumentqnu
viet4.

30. Informacij a apie priemimq i DarZeli, pra5ymq pateikimo laik6 DarZelio aptarnaujamq
mikrorajon4 norindiojo lankyti DarLeliasmens pateikiamus dokumentus ir kt. teikiama DarLelyje,
skelbiama DarZelio interneto svetaineje arbaDarLelio leidZiamame lankstinuke ar kitokia forma.

31. Priimant vaik4i DarZeli pasiraSoma ugdymo(si) sutartis. Sutartis pasira5oma iki mokslo metq
pradZios arba iki kitos DarZelio lankymo pradZios datos. Nepasira5ius ugdymo(si) sutarties 5i
paslauga neteikiama.

32. Priimant vaikus I DarZeli pirmenybe teikiama vaikams, kuriuos augina vienas i5 tevq, kurirl
tevai yra mokiniai, studentai, besimokantys dieniniuose skyriuose, socialiai remtinq Seimq vaikams,
vaikams i5 Seimq, auginandiq tris ir daugiau vaikq, taip pat vaikams, kuriq tevai yra pirmos ar antros
grupes invalidai.

33. Specialiqjq poreikiq vaikai priimami turintys specialiosios diagnostines ar pedagogines -
psichologines tarnybos iSvadas.

33 | grupes vaikai paskirstomi direktoriaus isakymu.
34. Vaikq grupes formuojamos to paties arba skirtingo amZiaus vaikais.
35. Lop5elio bendrojo ugdymo grupese 1-3 metq vaikams gali briti ne daugiau kaip 15 vaikq.
36. DarZelio bendrojo ugdymo grupese 3-5 metq amZiaus vaikams gali briti ne daugiau kaip 20

vaikq.
37. Prie5mokyklinio ugdymo grupese gali bUti ne daugiau kaip 20 vaikq.
38. Integruojant specialiqiq poreikiq vaikus i bendrojo ugdymo grupes bei komplektuojant

specialiojo ugdymo grupes taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems neZymt4sutrikimq ir
koefi cientas 3 vaikams, turintiems kompleksiniq sutrikimrl.

39. DarLehs del objektyviq prieZasdiq negalintis uZtikrinti vaikui psichologines, specialiosios
pedagogines, specialiosios ar socialines pedagogines pagalbos, suderinEs su vaiko tevais
(globeju, rDpintojais) si[lo jam lankyti kitq ikimokyklinio ugdymo [staig4.

40 DarZelis ugdymo procese organizuoja vadovaudamasis Svietimo ir mokslo ministerijos
rekomenduojamomis ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programomis, Svietimo istatyme ir
steigejo numaty'tais pagrindiniais Svietimo sistemos veiklos principais ir uZdaviniais

41. Specialiqiq poreikiq vaikq ugdymas organizuojamas vadovaujantis Specialiojo ugdymo
istatyrno nuo statomis.

42. DarLeho darbo laik4nustato steigejas arbaDarLelio taryba, atsiZvelgdami I higienos norrnas
ir DarZelio galimybes.

43.DarLelis dirba pagal DarZelio tarybos pritart4ir direktoriaus patvirtintqUgdymo plan4bei
papildomo ugdymo programas ir patvirtintus tvarkaraSdius.

44. DarLelyje veikla prasideda 6 (7) val. DarZelis dirba 5 dienas per savaitg.
45. Darlelyje gali veikti 70,5, 12 ar kitokios darbo trukmes grupes.
46. Detalesne DarZelio, vaikq ir darbuotojq veikla yra i5destltaDarZelio Vidaus darbo tvarkoje.
47. Yarhlelgesio norrnos yra nurodl,tos Vaikq elgesio taisyklese.

VT. DARLNTIO BENDRUOMEI{ES NARIU TEISES, PAREIGOS TR
ATSAKOMYBE

48. Vaikai turi teisE:
48.1. Ugdl'tis savitarpio pagarba gr[stoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 vietq veiklai.
48.2. lpirminq sveikatos prieZilr6 subalansuotq mityb4.
48.3. Nemokamai ugdytis DarZelyj.e (iSskyrus maitinimq ir kitas tevq pageidavimu teikiamas

mokamas paslaugas).
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48.4. Gauti geros kokybes ugdym4 prieZiirqir pagalb4.
48.5. I savirai5kos laisvg, nekenkiant kitiems.
48.6. Ugdytis lietuviq kalba, perimti lietuviq tautos(q) kulturos pagrindus,

tradicijas.
48.7. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose [statymuo

teisiq konvencijoje numaty.tomis teisemis ir laisvemis.
48.8. Rinktis DarZelio sillomus papildomo ugdymo programas, blrelius, studijas ir kt.
48.9. Nemokamai naudotis DarZelio inventoriumi, Zaislais, informacinirtr technologijq iranga (tik

ugdy,rnosi tikslams).
48.10. Gauti psichologinp, speciali4jqpedagoginE, socialing, logopedo ir informacinq pagalbq.
48.1 1 . Gauti DarZelyie nemokam4 maitinim4 istatymq ar DarZelio steigejo nustatyta t"u*u.
48.12. { minties, s4Zines, religijos ir ZodLio laisvE.
48.13. { visiems vienodas galimybes ir lygias s4lygas skleisti savo gebejimus bei talentq.
48.14. Puoseleti lietuviq kalb4 kulhu6 paprodius bei tradicijas.
49. Vaikq pareigos:
49.1. B[ti mandagiems, draugi5kiems, laikytis visuomeneje nusistovejusiqbendravimo ir elgesio

normq.
49.2. Derrnti savo veiksmus ir norus su kitais vaikais ir DarZelio bei visuomenes interesais.
49.3. Prisiimti atsakomybq uZ netinkamq savo elges[.
49.4. Gerbti savo tdvus, kitus Seimos narius, padeti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais,

pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padeti silpnesniam ir artimui.
49.5. Laikytis asmens higienos reikalavimq.
49-6. Laiklnis ugdymo(si) sutarties selygq, Vidaus darbo tvarkos, Vaikq elgesio taisykliq.
49.7. Tausoti, saugoti DarZelio inventorig Zaislus ir kit4turtq.
49.8. Nuolat lankyti DarLeli.
50. Tevai (globejas) turi teisq:
50.1. Laisvai pasirinkti valstybinq, savivaldybes, privadi4 ikimokyklinio ugdymo istaigq.
50.2. Nemokamai gauti informacij4 apreDarZelyje vykdomas Svietimo programur, tuiko*ut

ugdymo(si) formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas.
50.3. Reikalauti, kad jq vaikui butq teikiamas valstybinius standartus atitinkantis ikimokyklinis

(prie5mokyklinis) ugdymas.
50.4. DalyvautiDarLelio savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese, teikti sitlymus

del vaikq ugdymo organizavimo, laiku gauti informacijq apie vaiko ugdymo(si) sqlygas ir
pasiekimus.

50.5. Naudotis Specialiojo ugdymo [statymo ir kitq istatymq nustatytomis teisemis.
50.6. Kreiptis i DarZelio vadov4 praSant sudaryti sElygas papildomam vaikq ugdymui.
50.7. Kartu su DarZelio pedagogais sprqsti apie vaiko leidimo I mokyklq klausimq.
51. Tevai (globejas) privalo:
51.1. Rupintis vaiko prieLiura, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisetus interesus.
51.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo s4lygas Seimoje, apsaugoti ji nuo smurto,

prievartos ir iSnaudojimo, uZtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintq sveikatq ir nrolutor lankyiq
DarLely.

51.3' Bendradarbiauti su DarLelio vadovu, aukletoju ir kitais specialistais, teikiandiais
speciali4j4 pedagoginq, psichologinE pagalb4 sveikatos prieZiuros specialistais, sprendZiant vaiko
ugdymo(si), sveikatos bei prieZi[ros klausimus.

51.4. Nustatlta tvarka ir laiku atlyginti uZ vaiko maitinim4 D arzelyje.
51.5. Laikyis DarZelio vidaus darbo tvarkos.
51.6. Mokyi vaikqdoros, mandagumo, adautos, visuomeneje priimtq bendravimo normq, sveiko

gyvenimo b[do, skatinti vaiko darbStum4 pasitikejimq savimi, atvirum4 savaranki5kumq
iniciatyvum4 ir atsakomybg.

51.7. Apie vaiko lig4prane5ti grupes aukletojui pirmqligos dien4taip pat apie DarZelio
nelankym4 del kitq prieZasdiq.
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51.8. 6lTmetq sulaukusi vaik4 jei jis yra pakankamai subrendqs, leisti I
51.9. Kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesi.
51.10. Tevai uZ vaiko sveikatq saugum4ir ugdymq atsako istatymq nustatyta
5 1. 1 1. UZtikrinti vaiko parengim4 mokyklai.
51.12. Atlyginti DarZeliui uZ vaiko tydini DarZelio inventoriaus ar priemoniq
51.13. Atvykti I DarZelio ir grupes aukletojo kviediamus tevrtr susirinkimus.
52. Aukletojai turi teisq:
52.1. Laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius ikimokyklinio

(prie5mokyklinio) ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas.
52.2. Kelti savo kvalifikacij6 persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinq kategorij4

atitinkanti atlyginim4.
52.3. NemaLiau'kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose, gaunant

atlyginimo vidurki.
52.4. Atostogauti [statymrl numatl'ta tvarka ir naudotis Vyriausybes numatytomis lengvatomis.
52.5. Teikti si[lymus del vaikq ugdymo programq reformos, jq tobulinimo, pedagogq

kvalifikacijos kelimo.
52.6. Dirbti savitarpio pagarba gr[stoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje.
52.7. Dalyvauti DarZelio savivaldoje, teikti si[lymus del istaigos veiklos tobulinimo. 

-

52.8. Burtis i visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinandias kelti
kvalifikacij q tobuleti.

53. Aukletojai privalo:
53.1. Laikytis DarZelio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagogines etikos normq tiek

DarZelyje, tiek uZ jo ribq.
53.2. Siekti [gyti daugiau dalykiniq, pedagoginiq, psichologiniq Ziniq, kelti kvalifikacij4 ir

nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiqjq poreikirl vaikais.
53.3. Tobulinti ugdymo turini ir jo kaitq atitinkandias veiklos formas ir metodus. reikalui esant

individualizuoti ugdom4j i proces4.

53.4. Tinkamai tvarkyi savo pedagogines veiklos dokumentus.
53.5. Tinkamai pasirengti vaikq ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos

organizuoti.
53.6. Ugdyti vaikq dorines nuostatas, lavinti gebejimqjomis vadovautis gyvenime, propaguoti ir

mokyti sveikos gyvensenos.
53.7. Ulrlkrinti geros kokybes ugdym4.
53.8. Teikti kvalifikuotq ir savalaikq pagalbq specialiqjq poreikiq mokiniams.
54.6. Padeti vaikams tenkinti jq savirai5kos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei

buitinius igldZius.
53.10. Suteikti vaikui reikiam4 pagalba" pastebejus jo ativilgiu taikomq smurt4 prievart6

seksualin[ ar kitoki i5naudojimqir apie tai informuoti DarZelio vadov4bei tevus (globejfl.
^ 53' I 1. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti vienas kito organi zuojamq
veikl4.

53.12. Bendradarbiauti su DarZelio savivaldos institucij omis.
53. 1 3. Vykdyti tiksli4 vaikq lankomumo apskait4.
53.14. Nuolat informuoti tdvus (globejQ apie vaiko ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus, jo

elgesi neatidelioj ant iSsiai5kinti DarZelio nelankymo prieZastis.
53.15. Bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo Seima.
53.16. Riipintis vaikq asmenybiniu ir socialiniu ugdymu, iq branda.
54. Pedagogas (aukletojas, meninio ugdymo pedagogas ir kiti ugdym4organizuojantys asmenys)

yra atsakingas ui' ugdymo programos vykdymq vaikq sveikatq ir gyvybE jo o.gurrirrrotos veiklos
metu.

55. Aukletojas, neatliekantis savo pareigq arba jas atliekantis netinkamai, atsako Darbo kodekso
nustatlta tvarka.

56 Kitq, pavieniq DarZelio darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybE reglamentuoja jq

ffi._tr 6L*#,,:,ili, i.i.$ \_?
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tevus (globejus) ir pedagogus istaigos veiklos tikslams igyvendinti ir uZdaviniams sprEsti. Tarybos
veikloje lygiomis teisemis gali dalyvauti ir steigejo, vietos bendruomenes, remejq atitovai.

58. DarZelio tarybq sudaro 8 nariai.
59. DarZelio tarybos pirminink4renka tarybos nariai. Direktorius negali buti tarybos pirmininku.
60. DarLeho taryba renkama vieneriems metams, papildoma tokia padia tvarka kaip ir renkama.
61. Tevus i DarZelio taryb4renka visuotinis tevq susirinkimas, pedagogus - pedagogq taryba,

kitus narius siulo - steigejas, visuomene, remejai.
62. Tarybos posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja 213 visrlnariq. Nutarimai priimami

dalyvaujandiq nariq balsq dauguma. Tarybos posedZiai Saukiami esant reikalui, bet ne rediau kaip
vien4 kartq per ketvirti. Tarybos posedZius Saukia pirmininkas pagal poreiki, inicijuoti gali ir
DarZelio direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo
reglamentu, posedZiai yra protokoluoj ami.

63. Darleho tarybos nariai uZ savo veikl4 atsiskaito juos rinkusiems bendruomends nariams ir
kart4 per metus visuotiniame DarZelio bendruomenes susirinkime.

64. Darleho tarybos nutarimus, prieStaraujandius istatymams ar kitiems norminiams teises
aktams, DarZelio direktorius ar steigejas tarybai sitilo svarstyti i5 naujo, o jai tokiq sprendimq
nepakeitus, gindas sprendZiamas istatymri nustatyta tvarka;

65. DarZelio taryba:
65.1. Numato DarZelio veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jq pakeitimams,

papildymams, vidaus darbo tvarkai, vaikq ugdymo (taip pat ir papildomo ugdymo) organizavimo
tvarkai.

65.2. InicijuojaDarZelto, vaikq ter,q ir visos bendruomenes bendradarbiavimq.
65.3. Svarsto DarZelio pajamq ir i5laidq s4mat4 planuoja ir kontroliuoja jq paskirstym 4 priLini

DarZelio finansinq veiklq.
65.4. Svarsto DarZelio struktDros keitimo klausimus.
65.5. Teikia siulymus del DarZelio darbo tobulinimo, saugiq darbo, vaikq ugdymo ir globos

sqlygq sudarymo, talkina formuojant DarLeho materialinius ir intelektualinius i5teklius.
65.6. Gali sustabdyti kitq DarZelio savivaldos institucijq sprendimq igyvendinimq kol jiI

teisetum4 i Stirs kompetentingo s institucij os.
65.7. Teikia si[lymus del DarZelio vadovq atestacijos.
65.8. SprendZia kitus svarbiausius DarZelio veiklos klausimus.
66. Pedagogq taryba - nuolat veikianti DarZelio savivaldos institucija, skirta vaikq ugdymo

klausimams sprqsti. Jq sudaro DarZelio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdy-uib.i kiti
DarLelyje dirbantys pedagogai, medicinos darbuotojai, psichologas. Pedagogq taryba sudaroma
direktoriaus isakymu.

67. Pedagogq tarybai vadovauja DarZelio direktorius. Pedagogrl tarybos sekretoriq renka taryba
kiekvienq mokslo metq pradZioje.

68' Pedagogrl tarybos posedZiai Saukiami (Saukia direktorius) ne rediau kaip vienq kart4 per
ketvirti. I posedZius gali buti kviediami ir kitq DarZelio savivaldos institucijq atstovai. priieikus gali
brrti kviediamas neeilinis pedagogq tarybos posedis. Posedis yra teisetas, jei jame dalyva..ja).13
tarybos nariq. Taryba dirba pagal jos patvirtintq darbo reglamentq posedZiai protokoluojami.-

69. Pedagogq tarybos nutarimai priimami posedyje dalyvaujandirl nariq balsq dauguma.
70. Pedagogqtaryba:
70.1. Aptaria praktinius vaikq ugdymo organizavimo klausimus.
70.2. Analizuoja DarZelio ugdymo proces4 ir numato Sio proceso tobulinimo budus.
70.3. Analizuoja DarZelio veiklos ir ugdymo programq realizavim4.
70.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkandiai DarZelio veiklos kryptl ir Vilniaus
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savivaldybes Svietimo nuostatas (strategin[ Svietimo planQ.
70.5. Teikia siiilymus del DarZelio vadovq atestacijos.
70.6. Skatina naujoviq paie5k4 ir gerosios patirties sklaid4.
70.7. Kartu su DarZelio asmens sveikatos prieZiDros specialistu (slaugytoju) s

sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.
70.8. Numato bendradarbiavimo su vaikq tevais ir visuomene kryptis.
70.9. SprendZia kitus su vaikq ugdyrnu ir aukletojq veikla susijusius klausimus.
71. Metodine taryba - savivaldos institucija skirta DarZelio metodinei veiklai organizuoti.
72. Metodine taryba sudaroma direktoriaus [sakymu i5 patyrusiq, auk5tesnq kvalifikacing

kategorij4 ir metodinio darbo patirties turindiq aukletojq bei kitq specialistq.
73. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pirmininkas renkamas

vieneriems mokslo metams.

74. Metodine taryba veikia pagal jos patvirtint4 darbo reglamentq.
75. Savivaldos institucijq nutarimai gali bflti [forminamrDarLelio direktoriaus [sakymu ir 1na

privalomi visai bendruomenei.
76. DarLelyje veikia grupiq vaikq tevq komitetai. Jie renkami grupiq tevq susirinkime kiekvieml

mokslo metq pradZioje (rugsejo men.) i5 trijq asmenq. Tevq komitetai bendraudami su grupiq
aukletojais padeda sprEsti grupes veiklos ir vaikq auklejimo klausimus.

77. Visuotinis DarZelio vaikq ter.q susirinkimas Saukiamas direktoriaus iniciatyva l-2 kartus per
metus arba ll5 tevq reikalavimu.

V[I. VALDYMAS

78. DarZeliui vadovauja direktorius. Direktorius I darb4priimamas atviro konkurso tvarka,.Y.
vadovaujantis Svietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais
pretendentams. Direktoriq, laimejusI atvirqkonkursq i darb4priima Vilniaus savivaldybes
administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutarti Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

79. Direktorius:
79.1- Telkia Darleho bendruomenq Svietimo istatymo numatytoms nuostatoms, ugdymo

tikslams ir uZdaviniams igyvendinti, DarZelio veiklos programai ir strateginiam planui r,ykdyti.
79.2. Yadovauja DarZelio pedagogq tarybai, anahzuoja ugdymo procese ir teikia svarstymui jo

tobulinimo bUdus.
79.3. Kartu su DarZelio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos program% strategini

plan4 nuostatus, vidaus darbo tvark4 metq veiklos ataskait4ir teikia pritarti Dafielio tarybai.
79.4. AiSkinaDari.elio bendruomen0s nariams valstybinE bei Vilniaus savivaldybes Svietimo

politik4 numato visuomenes poreikius atitinkandius DarZelio veiklos tikslus, inicijuoja veiklos
programq ir projektq rengim4 organizuoja jq vykdymq.

79.5. Kuria ir puoseleja demokratinius DarZelio bendruomenes nariq santykius.
79.6. Rupinasi aukletojq ir kitq pedagogq profesines kvalifikacijos kdlimu, sudaro s4lygas ir

skatina juos atestuotis.

79.7- Bendradarbiauja su vaikq tevais (globejais), vaiko teisirl apsaugos tarnyba, DarZelio
remejais, visuomene. Kuria palankiq socialinq, kulturinE ir psichologinp aplinkQ.

79.8. RDpinasi DarZelio intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais i5tekliais, racionaliu jq
panaudojimu.

79.9. Sudaro sqlygas specialiosios pedagogines pagalbos teikimui.
79.10. Sudaro metinE DarZelio pajamq ir iSlaidq s4mat4 teikia j4 istaigos tarybai pritarti.
79.11. Skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Darbo Kodekso nustatl.ta tvarka.
79.12. Vadovaudamasis Darbo Kodeksu priima ir atleidlia i5 darbo pedagogini ir technini

personalq.

79.13. Sudaro sqlygas Valstybines Svietimo prieZi[ros institucijq, Vilniaus savivaldybes
administracijos Svietimo skyriaus specialistams, mokltojq ir vadovq atestacijos komisijq nariams
stebeti DarZelio ir aukletojq veikl4.
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79.l4.Imasi priemoniq, kad laiku bttq suteiktapagalbavaikui, kurio atZvi
smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pob[dZio i5naudojimas ir apie tai info
suinteresuotas institucij as, tevus (globejus).

79.15. Atstovauja DarZelikitose institucijose, palaiko ry5ius su Svietimo vald
7 9.16. Kontroliuoj a DarZelio darbuotojq veiklq.
79.17. Vykdo kitas pareigybes apra5yme numatytas funkcijas.
79.18. Atsako uZ vadybiniq funkcijq paskirstymq uZ nuveikt4 darbQ atsiskaito DarZelio

bendruomenei ir steigej ui (Savivaldybes Svietimo skyriui), visuomenei.
79.19. Atsako uZ istatymq ir etikos nonnq laikym4si DarLelyje.
79.20. Direktorius atsako uZ vis4 DarZeho veiklq uZtikrina, kad nebltq vykdomi moksliniai

bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti vaikq gyvybei, sveikatai, normaliai asmens
brandai.

80. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:
80.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia DarZelio bendruomenq Lietuvos valstybes ir

Vilniaus savivaldybes Svietimo politikos igyvendinimui.
80.2. Dalyvauja rengiant pedagogines veiklos istaigoje metin[ ir strategini planus, projektus,

programas ir dallvauja jq vykdyme.
80.3. Nuolatos, pagal priskirtas funkcijas, stebi strateginio, metinio veiklos planq, DarZelio

tarybos, pedagogrl tarybos nutarimq vykdym4.
80.4. Teikia konsultacijas aukletojams ir tdvams, organizuoja pedagogin[ tevq (globejq)

Svietim4.
80.5. Sistemingai r,ykdo pedagoginio proceso prieZilrq D arLelyje.
80.6. Numato vaikq ugdymo sqlygq sudarymqir gerinim4.
80.7. Teikia rekomendacijas, siiilymus ugdandios aplinkos kurimui.
80.8. Organizuoia aukletojg sveikatos prieZiuros specialistq ir papildomo ugdymo pedagogq

s4veik4 bendrame DarZelio vaikq ugdymo kontekste.
80.9. Organrzuoja metodini darbq Darlelyje, skatina aukletojus ir kitus pedagogus

savaranki5kam profesiniam tobulejimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.
80.10. Analizuoja ir vertina ugdymo procesq DarLelyje, ugdymo rezultatus, kontroliuoja ir,

reikalui esant, koreguoja bendrojo ir papildomo ugdymo dermE.
80.11. Teikia profesinE pagalbQ aukletojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo bei

tobulinimo klausimais.
80.12. Stebi, analizuoja ir apibendrina aukletojq veikl4 inicijuoja ugdymo programq ir projektq,

ugdymo priemoniq rengim4 naujq ugdymo for-q ir metodrl lgyvendinim4.
80.13. Organizuoja vaikq ugdimosi ir elgesio stebejimq reikalui esant kreipiasi arba nukreipia

vaikq tews (globej{ [ Vilniaus miesto psichologinq - pedagoginE tarnybq konsultacijai.
80.14. Koordinuoj aDari,elio Metodines tarybos veikl4.
80. i 5. Dallvauj a rengiant individualias ugdymo programas.
80.16. Inicijuoja aukletojq sociokultlrin[ bendradarbiavimqmikrorajone, mieste, Salyje.
80.17. Dalyvauja Dafielio ivaizdZio kurime, bendradarbiavime su kitomis ugdymo istaigomis,

mikroraj ono bendruomene.
80.18. Veda aukletojq ir kitq pedagogq darbo laiko apskait4.
81. Direktoriaus pavaduotojas [kio reikalams:
85.1. Organizuoja ir uZtikrina DarZelio pastatq, patalpq ir teritorijos tinkamq prieZilr4 bei

apsaugQ.

85.2. Paskirsto techninio personalo darbuotojams darbus pagal pareigybiq aprasymus.
85.3. Tikrina ap5vietimo, Sildymo, vedinimo, kanalizacilos, vandentiekio ir kitq Dafielyje

esandiq sistemq buklQ, Salina jq gedimus ir uZtikrina normalq funkcionavim4.
85.4. Instruktuoja ir kontroliuoja, kaip DarZelio darbuotojai laikosi saugos darbe, prie5gaisrines

saugos, higienos reikalavimq.
85.5. Laikinai nu5alina technini darbuotojq nuo darbo, jeigu darbo metu jis yra neblaivus,

apsvaigqs nuo narkotikq ar kitq toksiniq medZiagq.



T

' 85.6. Pakitus darbo s4lygoms ar procesui, informuoja darbuotojus apie pavoji
ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose iriq poveik[ sveikatai.

85.7. Nuolat vykdo Darieho pastatq ir patalpq prieZiDr4 pagal saugos darbe,
saugos ir higienos reikalavimus.

85.8. Dalyvauja rengiant DarZelio projektus, programas, planus bei pajamq-i5laidq rq-;e
85'9. Suderinqs su DarZelio vadovu, organizuoja ir paskirsto patalpq remonto darbus,

kontroliuoja jq eigq.
85.10. Vadovauja techninio personalo darbuotojams, apr[pina juos reikiamomis medZiagomis,

[rankiais, valymo ir higienos priemonemis.
85.11. IeSko remejq DarZelio materialines bazes stiprinimui.
85.12. Organizuoja ivairias talkas, geranori5kqtevrl pagalb4 tvarkant DarZeliar jos aplinkq.
85.13. Tvarko DarZelio materialiniq vertybiq buhalterinp apskaitq nustatyia tvarka atliela jq

inventorizacij 6 nuraSymq uZtikrina apsaugq.
85.14. Sudaro techninio personalo darbuotojams darbo grafikus, skiria pavadavimus techninio

personalo darbuotojq ligos, atostogq metu.
8 5. l 5 Dalyvauj a rengiant darbuotoj q saugos instrukcij as.
85'16. Organizuoj aDarielio aprrlpinimq baldais, inventoriumi, kanceliarinemis ir kitomis

priemonemis, jq apsaugq ir savalaiki remont4.
85.17. Kontroliuoja, kad gaunamos prekds, materialines vertybes atitiktq technines s4lygas ir

standarlus.
85.18. Laiku ir teisingai uZpildo bei sutvarko DarZelio dokumentqplane numatytus dokumentus.
85.19. Atlieka kitus laikinus direktoriaus pavedimus.

IX. PRIEh{IMAS I DARBAIR APMOKEJIMAS UZ DARBA

86. Direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui (priimant i darbq suderinama su Svietimo skyriumi),
pedagogini ir kitq personal4 priima i darb4 ir atleidZia i5 jo DarZelio direktorius [statymrl nustatyta
tvarka.

87. Pedagoginiai darbuotojai i darb4 gali buti priimami atviro konkurso tvarka. Konkurso tvark4
ir s4lygas tvirtina DarZelio direktorius.

* .88.. 
Darbuotojams apmokejimo uZ darbQtvarkqir dyd[nustato [statymai, Vyriausybes nutarimai,

Svietimo ir mokslo ministerijos norminiai teises aktai.
89. UgdomqjI darb4 Darl,elyje turi teisg dirb_ti tik atitinkam4 pedagogin[ iSsilavinimq turintys

ikimokyklinio ugdymo specialistai, atitinkantys Svietimo istatyme numatl,tus reikalavimus.

X. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS KELIMAS

90. Datlelio direktorius ir pedagogai atestuojami Svietimo ir mokslo ministerijos nustatyta
tvarka.

91. DatLelio direktorius kartu su pedagogq taryba sudaro perspektyvines aukletojq atestavimo
programas ir jas suderina su steigeju (Svietimo skyriumi).

92. DarLelio mokytojai savo kvalifikacij4 gali kelti savaranki5kai arba nema1iau kaip 5 dienas
per metus dalyvaudami kvalifikacijos kelimo renginiuose steigejo nustatyta tvarka, uz ta tuit 4gaunant vidutini darbo uZmokesti

XI. DARZELIO RYSIAI
93. DarLelis yra pavaldus steigejui (Svietimo skyriui) bei vykdo Svietimo ir mokslo ministerijos

isakymus ir kitus norminius teises aktus.
94. DarZelis bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis

(sveikatos, kultDros, sporto, mokslo, Svietimo, teisesaugos, vaiko teisiq apsaugos institucijomis ir
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kt.), vietos bendruomenes nariais, gali dalyvauti [vairiose programose ir pro.
95. DarZelis gali bendradarbiauti su analogi5komis uZsienio Saliq institucijo

kompetencijos ribose sudaryti sutartis del pasikeitimo pedagogais, bendry renginiq
kt., vadovaudamasi veikiandiais istatymais gali stoti I tarptautines organizacijas,
tarptautinese programose ir proj ektuose.

XII. DARZELIO VEIKLOS PRIEZII]RA

96. DarZelio veikl4priZiDri steigejas (Vilniaus savivaldybes administracijos Svietimo skyrius).

. 97. Valstybinq DarZelio veiklos prieZitrq (valstybines Svietimo politikos igyvendinim{ atlieka
Svietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus apskrities vir5ininko administracijos Valstybines Svietimo
prieZi[ros skyrius.

98. DarZelio finansines veiklos kontrolE vykdo steigejas ir valstybes igaliotos kontroles
institucijos.

99. vidinl veiklos [sivertinimq (vidaus auditS atlieka pats DarZelis.

xIIr. TURTAS, LESU sAr,rrNIAr IR JU NAUDOJIMAS

100. DarZelis patikejimo teise valdo, naudojasi ir [statymq nustatyta tvarka disponuoja jai
paskirta i.eme, Savivaldybes (ar valstybes) pastatais, finansiniais iStekliais, invenioriumi bei
ugdymo priemonemis.

101. DarZelis i5laikomas Vilniaus savivaldybes biudZeto le5omis pagal asignavimrl valdytojo
patvirtint4 s4mat4 ir daliniu vaikq tevq mokesdiu.

7A. DarZelis yra paramos gavejas, gali steigti paramos fond4.
103. Darlelis gali tureti nebiudZetiniq le5r1. Jas sudaro patalpq nuomos mokestis, fiziniq ir

juridiniq asmenq parama, pajamos, gautos uZ papildomas paslaugas ir kitos teisetai ig>,tos le5os.
7M. Darlelio finansines operacijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybes biudZetine [staiga

,,BiudZetiniq istaigq buhalterine apskaita".

XIV. ARCHYVAS IR RASTVEDYBA

105. DarZelio archyvo vedimo ir raStvedybos tvarkq reglamentuoja Dokumentq ir archyvq
istatymas, tarptautinis standartas ISO 15489 -l:2001, Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisykles,
Dokumentq rengimo taisykles, Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq saugojimo terminq rodykle.

106. DarLelio ra5tvedybq ir archyv4 tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ar archyvaras).

XV. NUOSTATU TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

107. DarZelio nuostatus, jq pakeitimus, papildymus, pritarus DarZelio tarybai, tvirtina steigejas.
108. DarZelio nuostatai keidiami, papildomi direktoriaus, tarybos ar steigejo iniciatyva,

DarZelio taryb ai pritarus.

XVI. DARZELIO REGISTRAVIMAS

l09.Darlelis iregistruojamas, perregistruojamas ir i5registruojamas juridiniq asmenq registre
[statymq nustaty,ta tvarka.

XVII. DARZELIO PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR
PABAIGA
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' 110. DarZelis pertvarkomas, reorganizuojamas ar likviduojamas steigejo
Kodekso ir kitq norminiq teises aktq nustatyta tvarka.

111 Apie DarZeho pertvarkym4 reorganizavimE ar likvidavim4 direktorius
tvarka privalo prane5ti darbuotojams ir vaikq tevams.

SUDERINTA
DarZelio tarybos 2007 - 02 - 12 posedyje,
protokolo Nr. 3

DarZelio direkt

(A.v.)

Nijole Auksoriute Siniciene
(paraSas)
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