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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Aitvaras" nuostatai (toliau - Nuostatai) nurodo Vilniaus lop5elio-
darZelio ,,Aitvaras" (toliau - DarZelis) teising form4, priklausomybg, savinink4, savininko teises ir
pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, DarZelio grupg, tip4, pagrinding paskirti, ugdymo kalbq ir
ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sritis, ruSis, tiksl4, uZdavinius, funkcijas, teises, apra5o

veiklos organizavim4 ir valdym4, savivald6 darbuotojq priemimo i darb4, jq darbo apmokejimo
tvark6 kvalifikacijos kelim4 ir atestacij4, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos
kontrolE, rcorgarizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarkq.

2. DarLelio oficialus pavadinimas - Vilniaus lop5elis-darZelis ,,Aitvaras". DarZelis iregistruotas
Juridiniq asmenq registre, kodas - 190032931. DarZelio veiklos koordinatorius - Vilniaus miesto
savivaldybes administracijos Svietimo, kulturos ir sporto departamento Svietimo skyrius.

3. DarZelio istorija: Vilniaus lopielis-darZelis Nr. 170 isteigtas 1988 m. gruodZio 12 d. Vilniaus
miesto Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 588 P. Vilniaus miesto valdybos Svietimo ir jaunimo

reikalq skyriaus 1992 m. spalio 6 d. isakymu Nr. 445 vaikams, sergantiems alerginemis ligomis,

isteigtos specialiosios grupes. Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 1996 m. vasario 7 d. sprendimu

Nr. 1 00 17 }-ajarn lopSeliui-darZeliui suteiktas vardas,,Aitvaras".
4. DarLelio teisine forma - biudZetine istaiga.
5. DarZelio priklausomybe - savivaldybes istaiga.
6.DarLelio savininke - Vilniaus miesto savivaldybe.

7. DarLelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Vilniaus miesto savivaldybes

taryba (kodas - 188710061, adresas - Konstitucijos pr. 3,LT - 09601 Vilnius), kuri:
7.1. priima sprendim4 del DarZelio pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo, DarZelio filialo

steigimo ar jo veiklos nutraukimo, skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidavimo komisij4 ir
nutraukia j os f galioj imus;

7.2. piima sprendim4 del DarZelio buveines pakeitimo;

7.3. tvirtina ir keidia DarZelio nuostatus;

7.4. i5duoda iSankstinius sutikimus steigti DarZelio patalpose trediqiq asmenr+ buveines, taip pat

i5ankstinius sutikimus naudotis istaigos ir (ar) jos isteigto fondo (filialo) pavadinimu (o dalimi) ir (ar)

adresu;

7.5. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia DarZelio vadovE;

7.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos istatymuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

Savininko teises ir pareigas igyvendinandios institucijos sprendimai iforminami ra5tai.

8. DarZelio adresas - Pa5ilaidiq g. 10, LT - 06113 Vilnius.
9. Svietimo istaigos grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla, kodas - 3110.

10. Svietimo istaigos tipas - lop5elis-darZelis, kodas - 3112.

11. DarZelio pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis, kodas

- 3ttt4t02.
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12. Ugdymo kalba - lietuviq.
13. Ugdymo forma - grupinio ugdymo, ugdymo organizavimo budas - kasdienis.

14. DarZelis vykdo neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programas.

15. DarZelis yra vieSasis juridinis asmuo, turintis antspaud4, atsiskaitomq;q ir kitas s4skaitas
Lietuvos Respublikoje iregistruotose bankuose, atributik4, savo veikl4 grindZia Lietuvos Respublikos
Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Svietimo
ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimais, kitais teises aktais ir
Siais Nuostatais.

II. DARZELIO \TEIKLOS SRITIS IR RUSYS, TIKSLAI, uZna.vTNIAI, FUNKCIJoS

16. DarZelio veiklos sritis - Svietimas, kodas - 85.

17. DarZelio Svietimo veiklos r[5ys:
17.1. ikimokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.10;

17.2. prie5mokyklinis ugdymas, kodas - 85.10.20;

17.3. ikimokyklinis ir prie5mokyklinis alergija sergandiq vaikq ugdymas.

18. Kitos ne Svietimo veiklos rdSys:

18.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas - 56.29;

18.2. maitinimo paslaugq teikimas alergija sergantiems vaikams;

18.3. nuosavo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas - 68.20.

19. DarZelio veiklos tikslai:
19.1. padeti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kult[rinius poreikius, pletoti dvasines, intelektines ir

fizines asmens galias, bendrqsias ir esmines kompetencijas, bUtinas tolesniam mokymuisi pagal

pradinio ugdymo program+. 
ilt

19.2. skatinti vaiko savarankiSkum4, iniciatyvum4, kfirybiSkumq, atskleisti ir ugdyti fvairius jo
gebej imus, puoseleti individualybg.

19.3. padeti specialiqjq poreikiq turintiems vaikams integruotis i visuomenes gyvenim4.

20. Darlelio veiklos uZdaviniai :

20. 1. teikti vaikams kokybi5k4 ikimokyklini ir prie5mokyklin! ugdymq;

20.2.telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenes veiklai, atlikti visuomenes kulhlrinio ugdymo

funkcijas;
20.3. saugoti ir stiprinti vaiko psiching ir fizing sveikat4, puoseleti jo teigiamas, i asmens

tobulejimq nukreiptas prigimtines galias, garantuoti saugum?, padeti adaptuotis naujoje aplinkoje,

tenkinti aklyvumo ir judejimo poreiki, mokyti sveikos gyvensenos;

20.4. plesti vaiko supratimE apie aplinkini pasauli, sudaryti galimybes patirti paZinimo

dZiaugsm4, ugdyti ir pletoti intelektualius gebejimus, kalb4;

20.5. ugdyti vaiko dorines nuostatas, jautrum4 Zmogui ir visam gyvajam pasauliui, ugdyti

pagarb4 tdvams (globejams), artimiesiems, bendraamZiams ir kitiems Zmondms, klrybiSkum4, padeti

suvokti ir paZinti gamtos groZi, menQ, skatinti dalyvauti ktirybineje veikloje ir atskleisti save kaip

potencialq k[rej4;
20.6. uZtikrinti sveik4 ir saugi4 ugdymo (-si) aplink4, hipoalerging aplink4.

21. fgyvendindamas pavestus tikslus ir uZdavinius DarZelis:

21.1. vykdo ikimokyklini ugdym4 pagal, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministro patvirtintomis rekomendacijomis, parengt4 ir steigejo pritart4 program4. Prie5mokyklinis

ugdymas organizuojamas vadovaujantis prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta



3

Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro. AtsiZvelgdamas i DarZelio bendruomends reikmes,
taip pat i vaikq poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo t*i"l;

2l .2. rengia ikimokyklinio ugdymo pro gramQ;

21.3. vykdo ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo programas, ugdymo sutarfyse sutartus

isipareigojimus, igyvendina papildomo ugdymo programas, uZtikrina geros kokybes ugdym4;
21.4. sudaro palankias s4lygas ugdyti vaikq tautini, pilietini s4moningum4, puoseleti kulhlring ir

socialinE brand6 tenkinti saviugdos ir savirai5kos poreikius;
21.5. sudaro s4lygas darbuotojams kelti kvalifrkacij4;
21.6. uZtikdna higienos nornas, teises aklq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4, ugdymosi ir

darbo aplink4;

21.7. kuria ugdymo turinio reikalavimams igyvendinti reikiam4 materialinE b*Q,
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro patvirtintais Svietimo aprdpinimo
standartais;

2 1 .8. organiruoja vaikq maitinimq DarZelyje;

21.9. vykdo kitas istatymtl ir kitq teises aktq nustatlrtas funkcijas.

III. DARZELIO, JO BENDRUOMENES NARIU TEISES IR PAREIGOS

22. darlelis, igyvendindamas jam pavestus tikslus ir iSkeltus uZdavinius, vykdydamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:

22.1 . vykdfii neformalioj o Svietimo progrzrmas;

22.2. parengti ugdymo (-si) ir veiklos bUdus;

22.3 . k\rti naujus ugdymo (-si) modelius, uZtikrinandius kokybi5k4 ugdymq;

22.4.bendradarbiauti su savo veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

22.5. vykdfii Salies ir tarptautinius Svietimo projeknrs;

22.6. gaatiparam4 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustat5rta wartd;
22.1. naudotis kitomis teises aktrtr suteiktomis teisemis.

23.Dafielis privalo:

23.1. uZtikrinti Lietuvos Respublikos teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymo (-si) ir darbo aplink4;

23.2. naudoti le5as Nuostatuose nurodytiems uZdaviniams igyvendinti pagal le5q valdytojo
patvirtintas pro gramas ;

23.3. teikti savininko teises ir pareigas igyvendinandiai institucijai ir kitoms Lietuvos
Respublikos istatymq numat5rtoms institucij oms veiklos ataskaitas ;

23.4" vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktuose nustat5rtas pareigas.

24.Yaikai turi teisg:

24.1. ugdyis savitarpio pagarba gristoje, psichologiSkai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje,

tureti higienos reikalavimus atitinkandi4 viet4 veiklai;
24.2- i pirming sveikatos prieZitr4, subalansuot4 mityb4;

24.3. gauti kokybi5k4 ugdymq prieZifrr4 ir pagalb4;

24.4. i savirai5kos laisvg, nekenkiant kitiems;
24.5. ugdytis lietuviq kalba, perimti lietuviq tautos kultiiros pagrindus, paprodius, tradicijas;
24.6. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose istatymuose, Vaiko teisiq

konvencij oje numatytomis teisemis ir laisvemis.

25. Vaikq pareigos ir atsakomybe:



4

25.1. buti mandagiems, draugiSkiems, laikytis visuomeneje nusistovejusiq bendravimo ir elgesio
nonnq;

25.2. derinti savo veiksmus ir norus su grupes vaikais ir visuomenes interesais;
25.3. prisiimti atsakomybg uZ netinkamg savo elgesi;
25.4. gerbti Seimos narius, pagarbiai bendrauti su vaikais ir pedagogais, kitais suaugusiais,

padeti silpnesniam ir artimui;
25.5. tausoti, branginti DarZelio inventoriq, Zaislus.

26.Tevai (globejai) turi teisE:

26.1. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo nustaqrta tvarka pasirinkti valstybing,
savivaldybes ar nevalstybing ikimokyklinio ugdymo istaig4;

26.2. gauti informacijq apie DarZelyje vykdomas Svietimo programas, ugdymo formas, teikiamas
papildomo ugdymo paslaugas;

26.3. dalyvauti DarZelio savivaldos institucijq veikloje, vaikq ugdymo procese, teikti sitilymus
del vaikq ugdymo organizavimo, gauti informacij4 apie vaiko ugdymo s4lygas ir pasiekimus;

26.4. naudotis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kiq ishtymq nustatlrtomis teisemis;
26.5. kreiptis i DarZelio vadovq praSant sudaryti s4lygas papildomam ugdymui.
27 . T dvu (globejai) privalo :

27 .1. mpintis vaiko prieZiura, ugdymu, atstovauti jo teisdms ir teisetiems interesams;

27.2. sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sqlygas, apsaugoti ji nuo smurto, prievartos ir
i5naudojimo;

27.3. bendradarbiauti su DarZelio vadovu, aukletoju ir kitais specialistais sprendZiant vaiko
ugdymo, sveikatos bei prieZitrros klausimus;

27.4. nustagatvarka ir laiku atlyginti uZ vaiko i5laikym4 DarZelyje;
27.5. lailqrtis DarZelio vidaus darbo tvarkos;

27.6. molryti vaik4 doros, mandagumo, visuomeneje priimtq bendravimo norTnq, skatinti vaiko
darb5tum4, pasitikejimE savimi, atvirum4, savaranki5kum4, iniciatyvumq ir atsakomybg; 

t:

27.7. apie vaiko lig4 praneSti grupes aukletojai pirmE ligos dien4, taip pat apie DarZelio
nelankym4 del kitq prieZasdiq;

27.8. kontroliuoti ir prireikus koreguoti vaiko elgesi;

27.9. tevu uZ vaiko sveikat4, saugum4 ir ugdym4 atsako istatymq nustatyta tvarka.

28. Pedagogai turi teisg:

28.1. laisvai rinktis pedagogines veiklos formas ir metodus, atitinkandius ikimokyklinio bei
prie5mokyklinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas;

28.2. kelti savo kvalifikacij4, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacing kategorij4
atitinkanti atlyginim4;

28.3. ne maiiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kelimo renginiuose, gaunant

atlyginimo vidurki;
28.4. atostogauti istatymq nustabrta tvarka ir naudotis Lietuvos Respublikos Vyriausybes

numat5rtomis lengvatomi s ;

28.5. teikti sifllymus del vaikq ugdymo progamq reformos, jq tobulinimo, pedagogq

kvalifikacij o s kelimo ;

28.6. dirbti savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje;
28.7. dalyvauti DarZelio savivaldoje, teikti sillymus del lstaigos veiklos tobulinirno;
28.8. burtis i visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinandias kelti

kvalif,rkacij q tobuleti.

29. Pedagogai privalo:
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- 29.1. laikytis DarZelio vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagogines etikos normq tiek
DarZelyje, tiek uZ jo ribq;

29.2. siekti igyti daugiau dalykiniq, pedagoginiq, psichologiniq Ziniq, kelti kvalifikacij4 ir
nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiqjq poreikiq vaikais;

29.3. tobulinti ugdymo turinf ir jo kait4 atitinkandias veiklos formas ir metodus, individualizuoti
ugdomqii proces4;

29.4. tinkamai tvarkyti savo pedagogines veiklos dokumentus;

29.5. tinkamai pasirengti vaikq ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos

organizuoti;
29.6. ugdyti vaikq vertybines nuostatas, lavinti gebejim4 jomis vadovautis;

29.7. uilikrlnti ugdytiniq saugum4, geros kokybes ugdymq;

29.8. padeti vaikams tenkinti jq savirai5kos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei

buitinius ig[dZius;
29.9. suteikti vaikui reikiam4 pagalbq pastebejus jo athrilgiu taikom4 smurt4, prievart4,

seksualini ar kitoki iSnaudojim4 ir apie tai informuoti DarZelio vadov4 bei tevus (globejus);

29.l}.nuolat informuoti tevus (globejus) apie vaikq ugdymo (-si) poreikius ir pasiekimus;

29.11. bendrauti su kiekvienu vaiku ir jo Seima, burti grupeje dirbandius pedagogus, DarZelyje

dirbandius specialistus (meninio ugdymo pedagogus, logopedus ir kitus pedagogus) vaikq ugdymui

tobulinti;
29.12. bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebeti vienas kito organizuojam4

veikl4 vaikams;

29 .13 . bendradarbiauti su DarZelio savivaldos institucij omis;

29.14. vykdyti tiksli4 vaikq lankomumo apskait4.

30. Pedagogas (aukletojas, meninio ugdymo pedagogas ir kt.) yra atsakingas uZ ugdymo

programos vykdym4, vaikq sveikat4 ir gyvybE jo organizuotos veiklos metu. 
t,

31. Pedagogas, neatliekantis savo pareigq arba jas atliekantis netinkamai, atsako Lietuvos

Respublikos darbo kodekso nustat5rta tvarka.

32. Kitq^ DmZelio darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg reglamentuoja jq pareigybiq

apra5ymai ar profesines veiklos nuostatai.

IV. DARZELIO YEIKLOS ORGANIZAYIMAS IR VALDYMAS

3 3 . DarZelio veikla organizuoj am a pagal direktoriaus patvirtintus :

33.1. Darilelio strategini plan4, kuriam yra pritarusios DarZelio taryba ir Vilniaus miesto

savivaldybes vykdomoji institucija ar jos igaliotas asmuo ir pagal metini veiklos plan4, kuriam yra

pritarusi DarZelio taryba;

33.2. kitus DarZelio veikl4 reguliuojandius ir teises aktq nustatSrta tvarka parengtus, suderintus ir
patvirtintus aktus.

34. DarLeliui vadovauja direktorius, skiriamas i pareigas atviro konkurso bfdu ir atleidZiamas i5

jq Lietuvos Respublikos teises aktq nustatlrta tvarka.

35. Direktorius:

35.1. suderings su Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriumi ar jo igaliotu
asmeniu, wirtina DarZelio struklur4, darbuotojq pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatyto didZiausio

leistino pareigybiq skaidiaus;
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35.2. tvirtina aukletojq, mokyojq ir darbuotojq pareigybiq apraSymus, Lietuvos respublikos
darbo kodekso ir kitq teises aktq nustat5rta tvarka priima i darb4 ir atleidZia i5 jo DarZelio darbuotojus,
skatina juos, skiria j iems drausmines nuobaudas;

35.3. priima vaikus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo
sutartis Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka;

35.4. suderings su DarZelio taryba, tvirtina DarZelio vidaus darbo tvarkos apraS4;

35.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas;
35.6. organiruoja ir koordinuoja DarZelio veikl4 pavestoms fi.rnkcijoms vykdyti, uZdaviniams

igyvendinti, analizuoja ir vertina DarZelio veikl4, materialinius ir intelektinius i5teklius;
35-7. leidiia isakymus, kontroliuoja jq vykdym4, uZtikrina, kad btitq laikomasi Lietuvos

Respublikos istatymq, kitq teises aktq ir Siq Nuostatq;
35.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metoding tarybq;
35.9. Darielio vardu sudaro sutartis DarZelio funkcijoms vykdyti;
35.10. organizuoja DarZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustaqrta tvarka;
35.11. teises aktq nustatSrta tvarka valdo ir naudoja DarZelio turt4, leSas; rupinasi intelektiniais,

materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq optimalq valdym4 ir naudojim4;
35.12. r[pinasi metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu tobulejimu, sudaro jiems

s4lygas kelti kvalifrkacij4, aukletojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybg atestuotis ir
organizuoja jq atestacij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

35.13. inicijuoja DarZelio savivaldos institucijq sudarym4 ir skatina jq veikl4;
35.14. bendradarbiauja su ugdyiniq tevais (giobejais, rfipintojais), pagalb4 ugdyiniui, pedagogui

ir DarZeliui teikiandiomis istaigomis, auk5tosiomis mokyklomis, teritorinemis policijos, socialiniq
paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq apsaugos tarnybomis ir kitornis institucijomis,
dirbandiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;

3 5. 1 5. atstovauj a DarZeliui kitose institucij ose;

35.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybd3 istatym4
teikiamos statistines ataskaitos ir ataskaitq rinkiniai b[tq teisingi;

35.17. uZtikrina racionalq ir tauptl leSq bei turto naudojim4, veiksming4 istaigos vidaus

kontroles sistemos suk[rim4, jos veikim4 ir tobulejim4;
35.18. dali savo funkcijq teises aktq nustagrta tvarka gali pavesti vykdyti DarZelio direktoriaus

pavaduotojams;

35.19. vykdo kitas teises aktuose ir pareigybes apra5yme nustat5rtas flrnkcijas.
36. DarZelio direktorius atsako ui. tai, kad DarZelyje bfitq laikomasi Lietuvos Respublikos

istatymq ir kitq teises aktq, uZ demokratini DarZelio valdym4, bendruomenes nariq informavim4,
tinkam4 funkcijq valdym4, nustat5rlq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4, DarZelio veiklos rezultatus, uZ

ger4 ir veiksmingq vaiko minimalios prieZilros priemoniq igyvendinim4.

V. DARZELIO SAVIVALDA

37. Darlelio taryba yra auk5diausia savivaldos institucrja lygiomis dalimis telkianti DarZelio

ugdytiniq tevq (globejq, rupintojq) nedirbandiq DarZelyje ir pedagogq bendruomenE demokratiniam

DarZelio valdymui, padeda sprgsti DarZeliui svarbius klausimus, atstovauti teisetiems istaigos
interesams.

38" DarZelio taryb4 sudaro 6 nariai.

39. I DarZelio taryb4 tevus (globejus, r[pintojus) deleguoja visuotinis tevq (globejq, r0pintojq)
susirinkimas, pedagogus - pedagogq taryba.
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40. DarZelio tarybos posedZiai Saukiami ne rediau kaip du karnrs per metus. Posedis yra teisetas,
jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai narir+. Nutarimai priimami posedyje dalyvaujandiq
nariq balsq dauguma. DarZelio direktorius tarybos posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario arba
prane5ejo teisemis.

41. DarZelio tarybai vadovaujapirmininkas, i5rinlctas DarZelio tarybos pirmame posedyje.
42.DarLelio taryba:

42.1. teikia siulymus del DarZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq igyvendinimo priemoniq;
42.2. pritarra DarZelio strateginiam planui, metiniam veiklos planui, DarZelio nuostatams,

DarZelio vidaus darbo tvarkos apra5ui, kitiems DarZelio veiki4 reglamentuojantiems dokumentams,
teikiamiems DarZelio direktoriaus;

42.3. teikia DarZelio direktoriui siiilymus del DarZelio nuostatq pakeitimo ar papildymo,
DarZelio vidaus strukhfros tobulinimo;

42.4. svarsto DarZelio leSq naudojimo klausirnus, kontroliuoja leSq panaudojim4;

42.5. iSklauso Darielio metines veiklos ataskaitas ir teikia DarZelio direktoriui sifilymus del

veiklos tobulinimo;

42.6.turlteisg gauti vis4 informacij4 apie DarZelio veikl4;
42.7. gali sustabdyti kitq DarZelio savivaldos institucijq sprendimq igyvendinim4 kol jq

teisetum4 iStirs kompetentingo s institucij os;

42.8. svarsto metodines tarybos tevq (globejrtr, rupintojq) savivaldos institucrjr+ ar DarZelio

bendruomenes nariq iniciatyvas ir teikia direktoriui sitlymus;
42.9. teilcra sitlymus del DarZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdytiniq ugdymo ir darbo selygq

sudarymo, talkina formuojant DarZelio materialinius, finansinius ir intelektinius iSteklius;

42.10- svarsto kitus DarZelio direktoriaus teikiamus klausimus.

43. DarZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprie5tarauja Lietuvos Respublikos teises

aktams. DarZelio tarybos nutarimus, prie5taraujandius istatymams ar kitiems norminiams teises

aktams, DarZelio direktorius ar savininkas Tarybai sitlo svarsqdi i5 naujo, o jai tokiq Jprendimrl

nepakeitus, gindas sprendZiamas istatymq nustat5rta tvarka.

44.Darilelio taryba uZ savo veikl4 vien4 kart4 per metus atsiskaito DarZelio bendruomenei.

45. Pedagogq taryba - nuolat veikianti DarZelio savivaldos institucija pedagogq profesiniams ir
bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti. J4 sudaro DarZelio direkforius, direktoriaus pavaduotojai

ugdymui, visi DarZelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZiuros specialistai, Svietimo pagalb4

teikiantys specialistai, kiti tiesioginiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

46. Pedagogq tarybai vadovauja DarZelio direktorius.4T. Pedagogq tarybos posedZius Saukia

DarZelio direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai pedagogq

tarybos narir+. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq balsq dauguma. Pedagogq taryba

svarsto ir priima nutarimus DarZelio direktoriaus teikiamais klausimais.

47. Dafielio vaiko gerovds komisijos (toliau - Komisija) paskirtis - organizuoti ir koordinuoti

prevencini darb4, Svietimo pagalbos teikimq saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos k[rim4,

Svietimo programq pritaikym4 ugdytiniams, turintiems specialiqjq ugdymosi poreikiq, atlikti ugdytinio

specialiqjq ugdymosi poreikiq (iSskyrus poreikius, atsirandandius del i5skirtiniq gabumq) pirmini

ivertinim4 ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

48. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, kitais

istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo

ministerijos teises aktais ir Siais Nuostatais.

4g.Darielyje pedagogq metodinei veiklai organizuoti sudaroma pedagogq metodine grupe.
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50. Metodines grupes nariai yra aukletojai, prie5mokyklinio ugdymo pedagogai. Metodine grupe
planuoja ugdymo turin+: aptaria vaikq ugdymosi poreikius ir susitaria del ilgalaikiq ir trumpalaikiq
ugdomqjq planq rengimo principq ir tvarkos; parenka ugdymo priemones, aptaria jq naudojim4;
ivertina ugdymo procese vaikq sukaupt4 patirti; pedagoginiq klausimq sprendimo budus ir darbo
metodik4. Dalijasi ger4ja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kelimo poreikius, juos derina su Lop5elio-
darZelio veiklos tikslais; keidiasi informacija ir bendradarbiauja, teikia si[lymus metodinei grupei
vadovauja grupes narir+ i5rinktas vadovas. Metodines grupes veikl4 koordinuoja direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.

51. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo kiausimais DarZelio direkrorius
gali organizuoti pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq, kuriq veikla susijusi su nagrinejamu
klausimu, pasitarimus.

v[ DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.{, JU DARBO APMOKEJIMO TVARKA,
KVALIF'IKACIJOS KELIMAS IR ATESTACIJA

52. Darbuotojai ! darbq DarZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Lietuvos Respublikos darbo
kodekso ir kitq teises akrq nustat5rta tvarka.

53. DarZelio darbuotojams uZ darb4 mokoma Lietuvos Respublikos fstatymq ir kitq teises aktq
nustat5rta tvarka-

54. DarLelio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir pedagogai kvalifikacrj4 kelia Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymo, Svietimo ir mokslo ministro ir Vilniaus miesto savivaldybes

administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto departamento nustatSrta tvarka, atestuojami Svietimo ir
mokslo ministro nustat5rta tvarka.

yrr. DARZELIO TURTAS, LESOS, JU TYUDOJTMO TVARKA, FINAI\SINES VpIKLOS
KONTROLE IR YEIKLOS PRIEZIURA

55. DarZefis patikejimo teise valdo jam perduot4 Vilniaus miesto savivaldybes turt4, ji naudoja

Lietuvos Respublikos istatymq, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq ir kitrl teises aktq

nustat;rta tvarka.

56. DarZelio le5as sudaro:

56.1. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Vilniaus miesto savivaldybes biudZetui

skirtos leSos ir Vilniaus miesto savivaldybes biudZeto 1€5os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;

56.2. pajartos uZ teikiamas paslaugas;

56.3. fondq, orgarizacrjq, kitq juridiniq ir fiziniq asmenq dovanotos ar kitaip teisetais bddais

perduotos leSos, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;

56.4. kitos teisetu btrdu igytos 1e5os.

57. Le5os naudojamos Lietuvos Respublikos teisds aktq nustat5rta tvarka.

58. DarZelio tarybos sifilypu, jei yra sutaupyfq DarZelio atlyginimo fondo le5q, darbuotojams

gali bfti mokomi priedai prie atlyginimq teises aktq nustat5rta tvarka.

59. DarZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir finansines ataskaitas tvarko Lietuvos

Respublikos teises akt+ nustatyta tvarka. DarZelio finansine veikla kontroliuojama Lietuvos

Respublikos teises akfq nusta[rta tvarka.

60. DarZelio finansines operacijas atlieka biudZetine istaiga ,,BiudZetiniq istaigr4 buhalterine

apskaita".
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Vilniaus miesto savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus
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VITI. BAIGIAMOSIOS hTUOSTATOS

62.Dar1elio nuostatus wirtina Darielio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija.
63. DarZelio nuostatai keidiami ar papildomi DarZelio savininko teises ir pareigas

igyvendinandios institucijos, DarZelio direktoriaus ar DarZelio tarybos iniciatyva.
64.Dafielis registruojamas Lietuvos Respublikos teises aktq nustat5rta tvarka.
65. DarZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teises aktq

nustat5rta fuarka.
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