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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Siauliq lop5elio-darZelio ,,Bite" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja Siauliq
loplelio-darZelio ,,Bite" (toliau - lop5elis-darZelis) teisinq form4, pritfu"".o*ybq, savininkq
savininko teises ir pareigas [gyvendinandiE institucijq ir jos komperencijq, buveinq, lbpleho-darZehl
grupe, tip+ pagrindinq paskirt[, mokymo kalbq, veiklos teisini pagrind4 riitir,
.n5ir, tikslq
uZdavinius, funkcijas, vykdomas Svietimo programas, Iop5elio-darZetio teises ir pareigas,
veiklos
organizavimq ir valdym4, savivaldq, darbuotojq priemimq darb4 jq darbo ,p-ot.lirio
warkq ir
i
atestacij+ le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines ,.ittor kontroiq, lopsetio-darzejio
veiklos prieZitrq reorganizavimo, likvidavimo ar perrvarkymo tvark4.
2' Loplelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Siauliq loplelis-darZelis ,,Bite.., trumpasis
pavadinimas - lopdelis-darZelis ,,Bite". Lopielis-darZelis
iregistruotas Juridiniq asmenq registre,
kodas L90528774.
3. Lop5elis-darZelis isteigtas IgTg m. vasario S d.
4. Lop5elio-darZelio teisine forma - biudZetine [staiga.
5. L oplelio-{arZelio priklausomyb e,- s avivaldybes mokykla.

6. Lopselio-darZelio savininke Siauliq miesto savivaldybe, kodas ILL1.0g42g, adresas:
Vasario l-6-osios g. 62, I:I-76295 Siauliai.
7' LopSelio-darZelio savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija Siauliq
miesto
savivaldybes (toliau - Savivaldybe) taryba.
B' Savivaldybds taryba sprendZia Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatyme, kituose
Lietuvos Respublikos istatymuose (toliau istatymai) ir Nuostatuose jos kompetencijai
priskirtus
klausimus.
9. Lop5elio-darZelio buveine: Lieporiq g. 4, w-7 g244 siauliai.

-

-

-

10. Lopielio-darzelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykra.
11. Lopielio-darZelio ripas ikimokyklinio ugdymo .okytr".
-

12' Lop5elio-darZelio pagrindind paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla
ir kalbos sutrikimq turintiems vaikams, kodas zLLt4r2o. Kita lopselio-darZelio
paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes mokykla
ivairiapusiq raidos sutrikimq, kompleksiniq ir
kitq negaliq
kalbejimo

turintiems vaikams, kodas 3IL1,4120.

13. Mokymo kaiba - lietuviq.
L4. Molqymosi (ugdymosi) formos

- grupinio ir pavienio mokymosi (ugdymosi).
15. Mokymo (ugdymo) proceso organizavimo bfldai _ kasdienis (pagal
ikimokyklinio ir
prieimokyklinio ugdymo programas), ugdymasis Seimoje (pagal prieimokyklinio
ugdymo
programfl.
L6. Lopselis-darZelis vykdo specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems
vaikams pritaikytas
ikimokyklinio ir prieimokyklinio ugdymo programas.
17. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis antspaud4 atsiskaitomqjq
ir kitas
sEskaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributik4,
savo ,iuina grindZia Lietuvos
Respublikos Konstitucija, istatymais, Lietuvos Respublikos vyriiusybes (toliau
- gzriausybe)
nutarimais, Svietimo, mokslo ir sporto ministro
isakymais, kitais teises aktais ir Nuostatais.
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II SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO vEIKLos sRrrrs rR Rusys, TTKsLAS,
uZDAVrNrAr,
FUNKCIJOS
18. LopSelio-darZelio veiklos sritis _ Bvietimas.

LopSelio-darZelio Svietimo veiklos r[iys:
19'L' pagrindine veikios riiSis ikimokyklinio amZiaus vaikq
ugdymas, kodas g5.10.10;
19.2. kitos 5vietimo veiklos r[iys:
L9.2.1. prieimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.i.0.20;
L9.2.2. sportinis ir rekreacinis Bvietimas, todas g5.51;
19.2.3. kulmrinis Svietimas, kodas 85.52;
19.2.4. kitas, niek,r kitur nepriskirtas, Ivietimas, kodas gS.sg;
19.2.5. Svietimui bfidingq paslaugq veikla, kodas g5.60.
20. Kitos ne ivietimo veiklos niiys:
20.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.2g;
20'2' nuosavo arba nuomojamoio nekilnoiamojo iurto nuoma
ir eksploatavimas, kodas
1"9.

68.20;

20.3. kita Z19niU sveikatos prieZiflros veikla, kodas
86.g0;

20.4. vaikq dienos prieZifiros veikla, kodas gg.g1.

2L' LopSelio-darzelio veiklos tikslas teikti saugq ir kokybiskq
ikimokyklini ir
priesmokyklini ugdymE dideliq ir labai dideliq
ugdymosi
poreikiq
vaikams,
rurintiems
Tecialiqiq
kalbejimo ir kalbos sutrikimq bei
ivairiapusiq raidos sutriiimq, kompleksiniq ir kitq negaliq.
22. Lop5elio-darZelio veikios uZdaviniai:
22'L' uzril<tinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo programq vykdymq;
22'2' puoseieti vaiko intelektines, tautines, .*o.i;q, valios,
fizines galias, lemiandias
asmenybes raidE ir socializacijos sekmq;
22'3' rtgdyti vaiko savarankiSkumq iniciatyvq klrybi5kumq
atskleisti ugdytinio ivairius
gebejimus, puoseleti individualybq;
22.4. teikti vaikams dvietimo pagalb4;
22'5' uZtikrinti sveikq, saugi4 uikertindiq keli4 smurto,
prievartos apraiskoms ir zalingiems

iprodiams aplinkq.
23. Vykdydamas pavestus uZdavinius, lop.elis_darZelis:

23'L' organizuoja ugdymq pagal pritaikytas ikimokyklinio
ir prieSmokyklinio ugdymo
individualizuoja ugdvmo turini atsiZvelgdarnu,
i vaikq rr ievq [roue;q- runi;*
i:::,lXT::'
23'2. rengia nef.ormariojo vaikq ivietimo ugdymo(si)
programas;
23'3' atlieka vaiko specialiqiq ugdymosi poruir.ilp"kartotini
[vertinim4 organizuoja vaikq,
specialiqiq ugdymosi po..ii.i,i, ugaymi svieurio,
moksrt- ir sporto minisffo nusratyra
H?::-

23'4' teikia specialiqiq pedagoginq pagalb4 vaikams,

turintiems mokymosi sunkumq del
sulet6iusios raidos (paZintines, *otorlkJr, r.au*,
r"rituurt oi socialines ir emocines;;
23.5. sudaro u.gdymo sutarris ir vykdo jose sutarrus
isipareigojimus;
23.6. teikia'informacinq, psichoroginq, socialinq pedagoginq,
speciariqiq pagalb*;
23'7' kuria lopiel[-darZeli kaip vietos bend*o*"n.,
e?ukacini kult[ros iiaini;

23'8. organizuoja tevq (globejq, Npintojq;

roriau revai) pageidavimu jq mokamas
papildomas paslaugas (biirelius, ut<rt urii;as
lr kita)"teiser
nustatyta tvarka;
23'9' bendradarbiauja su visuomenes sveikatos priezinros
"r.tq
p"ri"ug", teil<iandiomis istaigomis
sudaran_t,sqlygas lopieryje-darzeryje organizuoti
vaikq iveikaios priezifrrq;

-

23'10' konsultuoja ir teikia informacinq, meqodinq pagalb4it<imotyuinio
ugdymo mokyklq
pedagogams, ugdantiems vaikus, turindius
kalbos ir tarue;iiio. sutrikimq;
23.7L. sudaro sqlygas darbuotoj ams toburinti savo "kvarifikacii
E;
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23.L2. uZtikrina higienos normas, teises aktq reikalavimus atitinkanii4 sveikq saugiq
ugdymosi ir darbo aplink4;
23.1-3. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiamq materialinq bazq vadovaudamasis
Svietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais teises aktais;
23.14. organizuoja vaikq maitinimq iop5elyje-darZelyje;
23.15. vielai skelbia informaciia apie lopselio-darZelio veikl4;
23.16. atlieka kitas isratymq ir kiq teises aktq nustatytas funkcijas.

III

SKYRIUS

LOPSELIO.DARZELIO TEISES IR PAREIGOS
24. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavestus tikslq ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisq:
24.1. parinkti ir kurti vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq bei
[vairiapusiq
raidos sutrikimq, kompleksiniq ir kiq negaliq, ugdymo ir ugdymosi modelius, metodus, ,r.it to,
biidus, uZtikrinandius visapusi5kq pasirengim4 mokyklai;
24.2. bendradarbiauti su savo veiktai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.3. savininko teises ir pareigas [gyvendinandios institucijos leidimu steigti filialus;
24.4. Svietimo, mokslo ir sporto minisffo nustatyta Narka vykdyti 5alLs ir tarptautinius
Svietimo projektus;
24.5. [statymq nustatyta warka jungtis i asociacijas ir dalyvauti jq veikloje;
24.6. gati paramA Lietuvos Respublikos labdaios ir paramos
istatymo nlstatyta warka;
24.7. nustatyti teikiamq Svietimo ar papildomq paslaugq kainis,
lkainius ir tarifus tais
atvejais, kai Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo ir kiq
ishtymq nustaryta tvarka jq nenustato
Lietuvos Respublikos Vyriausybe arba S avivaldybes taryba;
24.8. naudotis kitomis teises aktq suteiktomis teisemis.

25.

Lopieiis-darZelis privalo uZtilainti geros kokybes Svietimq, atvirumq vietos

bendruomenei, sudaryti ugdytiniams higienos normas atitinkandias ugdymosi raiygur.

IV SKYRIUS
LOP SELI O.DARZELIO VEIKL

O

S

ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lop5elio-darZelio veikla organizuoj ama pagal:

26.L lopielio-darZelio direktoriaus (toliau - direktorius)
_
kuriam yra pritarusios
lop5elio-darZelio taryba

asmuo;

taryba.

patvirtintE strategini veiklos planq
ar jos igailotas

ir Savivaldybes rrykdomoji instituc"ija

26.2. direktoriaus patvirtintE metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi lop5elio-darZelio

27. Lop5eliuidarZeliui vadovauja direktorius, kuris pareigas priimamas penkeriq
i
metq
kadencijai vieSo konkurso btdu. Direktoriaus teises ir pareigas nustato Nuostatai ir loiielio-dir7elio
direktoriaus pareigybes apraiymas.
28. Sprendimq del direktoriaus priemimo i pareigas, jo atleidimo arba atiaukimo jq priima
i5
Savivaldybds meraS.
29. Direktorius atlieka tokias funkcijas:
29.1". tvirtina lopielio-darZelio vidaus struktur+ lopdelio-darZelio darbuotojq pareigybiq
sErasq teises aktq nustatyta Warka;
29.2. nustato lopSelio-darZelio struktftiniq padaliniq tikslus, uZdavinius, funkcijas,
direktoriaus pavaduotojo ugdymui, strukmriniq padaliniq vadovq veiklos sritis;
29.3. wirtina pedagogq, kitq ugdymo procese dalyvaujandiq asmenq ir aptarnaujandiojo
personalo pareigybiq apraSymus, Lietuvos Respublikos darbo toaerco (toliau or.fo
kodeksas)ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darbq ir atleidZia i5 jo lopselio-darZeiio darbuotojus,
skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

4
29.4. priima vaikus Savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis teisds
aktq nustatyta tvarka;

29.5. vadovaudamasis istatymais ir kitais teisds aktais, Iop5elio-darZelio darbo tvarkos
taisyklese nustato pedagogq, kitq ugdymo procese dalyvaujanEiq asmenq, aptarnaujanEiojo
personalo ir ugdytiniq teises, pareigas ir atsakomybq;
29.6. suderinQs su lop5elio-darZe1io taryba, tvirtina lopSelio-darZelio darbo tvarkos taisykles;
29.7. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo s4lygas
visais su ugdymusi ir darbu susijusiais aspektais;
29.8. organizuoja ir koordinuoja lopSelio-darZelio veiklq pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina lopielio-darZelio veiklq materialinius ir intelektinius
i5teklius;
29.9. leidZia isakymus, til.uina, kaip jie vykdomi;
29.10. sudaro teis6s aktq nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;
29.LL. sudaro lop5elio-darZelio vardu sutartis lopSelio-darZelio funkcijoms atlikti;
29.L2. organizuoja lop5elio-darZelio dokumentq saugojimE ir valdym4 teises aktq nustatyta
tvarka;
29.13. teisds aktq nustatyta tvarka valdo, naudoja lop5elio-darZe1io turtq ledas ir jais
disponuoja; rtpinasi inteiektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais iStekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojimq;
29.L4. riipinasi darbuotojq profesiniu tobuldjimu, sudaro jiems sqlygas kelti kvalifikacijq
pedagogams suteikia galimybq atestuotis ir organizuoja jq atestacijq Svietimo, mokslo ir sporto
ministro nustatyta tvarka;
29.15. inicijuoja lopSelio-darZelio savivaidos institucijq sudarymq ir skatina jq veikl4;
29.16. bendradarbiauja su ugdytiniq tdvais, pagalb4 vaikui, pedagogui ir lop5eliui-darZeliui
teikiandiomis istaigomis, teritorine policijos, socialiniq paslaugq, sveikatos istaigomis, vaiko teisiq
apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbanEiomis vaiko teisiq apsaugos srityje;
29.L7. bendradarbiaudamas su visuomends sveikatos prieZiflros specialistais, koordinuoja
lop5elio-darZelio bendruomends veiklE stiprinant vaikq sveikat4;
29. 18. atstovauja lopleliui-darZeliui kitose institucijose;
29.L9. dal[ savo funkcijq teis6s aktq nustatyta warka gali pavesti atlikti lop5elio-darZelio
direktoriaus pavaduotojui;
29.20. vykdo kitas teis6s aktuose ir pareigybes apradyme nustatytas funkcijas.
30. Direktorius atsako uZ tai, kad lopielyje-darZelyje bntq laikomasi istatymq ir kitq teises

aktq, ti demokratini lopdelio-darZelio valdymq, bendruomends nariq informavimq, tinkamq
funkcijq atlikimq, nustatytq tikslq ir uZdaviniq igyvendinim4 lop5elio-darZelio veiklos rezultatus,
uZ gerq ir veiksmingq vaiko minimalios prieZitros priemoniq igyvendinimE.
3l-. Sveikatos prieZitra loplelyje-darZelyje organizuojama teises aktq nustatyta tvarka.
32. LopSelyje-darZelyje metodinei veiklai organizuoti sudaromos specialiqjq pagalbq
teikianiiq pedagogq ir ikimokyklinio bei prielmokykiinio ugdymo grupiq pedagogq metodines
grup6s.

33. Metodinds grupes nariai yra pedagogai. Metodine grupe planuoja ugdymo turin[: aptaria
ugdytiniq ugdymo5i poreikius; susitaria del ugdomosios veiklos metodq, bldq, formq; atrenka,
integruoja, derina ugdymo turin[; susitaria del ugdymo planq rengimo principq ir warkos; aptaria
ugdymo priemones ir jq naudojimq susitaria del ugdytiniq pasiekimq ir paZangos vertinimo b[dq;
inicijuoja programq, projektq knrimq ir igyvendinim6 atlieka tiriamqj4-analitinq veikiq;
konsultuojasi tarpusavyje, su Svietimo pagalbos specialistais d6l specialiqjq poreikiq vaikq ugdymo,
pedagoginiq problemq sprendimo btdq ir darbo metodikos; dalyvauja vertinant vaikq pasiekimus ir
paZangq; dalijasi gerqja patirtimi; aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su
Iop5elio-darZelio veiklos tikslais; teikia siiilymus pedagogq tarybai del ugdymo turinio formavimo
ir ugdymo organizavimo gerinimo; bendradarbiauja su kitq iop5eliq-darZeliq metodindmis
grupdmis. Metodinei grupei vadovauja grupes nariq iSrinktas vadovas. Metodines grupEs veiklq
ko ordinuoj a direktoriaus p avaduotoj ai u g dymui.
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34. LopSelio-darZelio taryba yra auk5diausioji lopSelio-darZelio savivaldos institucija.
Lopielio-darZelio taryba telkia ioplelio-darZelio ugdytiniq tevus, pedagogus, kitus
istaigts
darbuotojus, sociaiinius partnerius ir vietos bendruomenq demokratiniari loplelio-darZJllo
valdymui ir lopielio-darZelio teisetiems interesams atstovauti, padeda sprqsti aktuilius lopleliodarZelio veiklos klausimus.

35.

Lop5elio-darZelio tarybos veikla grindZiama ne5aliSkumo, bendruomeniskumo,
igalinimo ir itraukimo I sprendimq priemimq, atsakingumo lop5elio-darZelio bendruomenei
principais.
36. Lop5elio-darZelio taryba sudaroma i5 lopielyje-darZelyje nedirbandiq ugdytiniq tevq,
pedagogq, kitq istaigos darbuotojq, socialiniq partneriq ir vietos bendruomenes atstovrl.
37' Lop5elio-darZelio tarybos 2/a nariq sudaro ugdytiniq tdvai, Y+ pedagogai, yq kiti
[staigos darbuotojai, socialiniai partneriai ir vietos bendruomenes atstovai.
38. I lop5elio-darZelio tarybq ugdytiniq tevus deleguoja visuotinis tevq susirinkimas,
pedagogus - pedagogq taryba, kitus [staigos darbuotojui, iocialinius partnerius ir
vietos
bendruomenes atstovus * lop5elio-darZelio direktorius.
39. Lop5elio-darZelio taryba renkama dvejiems metams.

40. Lop5elio-darZelio tarybos posedZiai kviediami ne reiiau kaip tris kartus per metus.
Posedis teisetas, jei jame dalyvauja ne maZiau kaip du treddaliai ,"iiq. Nutarimai priimami
posedyje dalyvaujandiqjq balsq dauguma. Lopielio-darZelio direktorius lop5elio-darZelio
tarybos
posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.
41. Lopielio-darZelio tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas atviru balsavimu lopleliodarZelio tarybos posedyje.
42. Lop5elio-darZelio taryba atlieka tokias funkcijas:
42'1. teikia si{ilymus del iopielio-darZelio strateginiq tikslq, uZdaviniq ir jq
igyvendinimo
priemoniq;
42'2. pritaria lop5elio-darZelio strateginiam veiklos planui, metiniam lop5elio-darZelio
veiklos planui, Nuostatams, lop5elio-darZelio darbo warkos taisyklems, kitiems lopfelio-darZelio
veikl4 reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems lop5elio-darZelio direktoriaus;
42.3. teikia sifilymus lopielio-darZelio direktoriui del Nuostarq pakeitimo ar papildymo,
iop5elio-darZelio vidaus sffukturos tobulinimo;
42.4. kolegialiai svarsto lopselio-darzelio leiq naudojimo klausimus :
42.4.L. analizuoja ir vertina grupit tevq komitetq lopSelio-darZelio direktoriaus, kirq
lop5elio-darZelio bendruomenes nariq pateiktus pasiniymus aei tefq paskirstymo
ir efektyvaus
panaudojimo lop5elio-darZelio ugdymo aplinkoms tobulinti;
42.4.2. priima sprendimus del ugdytiniq tevq [mokq uZ lopSelio-darZelio ugdymo
aplinkos
i5laikymq panaudojimo;
42.5. iSklauso loplelio-darZelio metines veiklos ataskaitas ir teikia si[lymus lopSeliodarZelio direktoriui d61 loplelio-darZelio veiklos tobulinimo;
42.6. vertina direktoriaus metq veiklos ataskaitq ir teikia sprendimq del ataskaitos
Savivaldybds tarybai;
42.7. tell<ta sillymus Savivaldybes tarybai del lopielio-darZelio materialinio apr[pinimo,
veiklos tobulinimo;
42.8. svarsto pedagogq, tevq savivaldos institucijq ar lopSelio-darZelio beudruomenes nariq
iniciatyvas ir teikia sillymus direktoriui;
42.9. teikia sillymus del loplelio-darZelio darbo tobulinimo, saugiq ugdymo ir darbo salygq
sudarymo, talkina formuojant lopielio-darZelio materialinius, finansinius-ir-intellktinius i5teklius;
42.10. svarsto direktoriaus teikiamus kiausimus.
43' Loplelio-darZelio tarybos nutarimai yra teiseti, jei jie neprieltarauja teises aktams.
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44. Lop5elio-darZelio taryba uZ savo veiklq vienE kartE per metus atsiskaito lop5elio-darZelio
bendruomenei.
45. Pedagogq taryba nuolat veikianti lop5elio-darZelio savivaldos institucija pedagogq

-

profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams sprqsti. Jq sudaro direktorius, direktoriaus
pavaduotojas (-ai) ugdymui, visi lopSelyje-darZelyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZilros
specialistai, Svietimo pagalbq teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys
asmenys.

46. Pedagogq tarybai vadovauja direktorius.
47. Pedagogq tarybos posedZius Saukia direktorius. Posedis yra teisetas, jei jame dalyvauja

du treddaliai pedagogq tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyje dalyvavusiq nariq baliq
dauguma.

ir priima nutarimus teises aktq nustatytais ir direktoriaus
teikiamais klausimais.
49. Grupes tevq savivaldq sudaro lop5eiio-darZelio visi tos grupes tevai. Jie atviru balsavimu
kiekvienq mokslo merq pradZioje renka grupds t€vq komitetq.
50. Grupes tevr4 komitetq sudaro ne maZiau kaip 3 nariai, vieneriems metams i5rinkti moksio
metq pradZioje grupes tevq susirinkime balsq dauguma.
48. Pedagogq taryba svarsto

51'

Grupes t6vq komiteto nariai atviru balsavimu renka komiteto pirmininkq, jo

pavaduotojq.
52. Grupes tevq komiteto posedZius Saukia grupes tevq komiteto pirmininkas. Apie posedZiq
laik+ svarstyti parengus klausimus jis informuoja narius ne veliau kaip likus 3 dienomslki posedZio
pradZios.

53. Grupes tevq komitetas atlieka tokias funkcijas:
53.1. teikia pasiiilymus ugdymo proceso organizavimo
klausimais;

53'2. analizuoja

ir

ir kitais ugdymo kokybes gerinimo

teikia pasitlymus lop5eiio-darZelio rarybai del le5q paskirstymo ir

efektyvaus panaudojimo lopSelio-darZelio ir grupes ugdymo aplinkai iobulinti;
53.3. padeda organizuoti lopselio-darZelio ir grupes renginius, ilvykas;
53.4. inicijuoja paramos lopSeliui-darZeliui teikim4, grupes edukacines aplinkos klrimq;
53.5. svarsto lopielio-darZelio direktoriaus, grupds aukletojq teikiamus klausimus;

53.6. nagrineja grupes tevq skundus ir teikia pasiiilymus sprendZiant grupese i5kilusias
problemas;
53.7. dalyvauja direktoriaus lsakymu sudarytose istaigos veiklos tobulinimo darbo grupese.
54. Grupes tdvq komitetas ne rediau kaip du kartus per metus Saukia grr-p.r tur.,l
susirinkimus.
55. Grupes tevq komitetas mokslo metq pabaigoje pristato savo veiklq juos rinkusiems

grupes tevams.

56. Lop5elyje-darZelyje gali
aktyvas, tevq taryba ir pan.).

bfti

kuriamos

ir kitos ugdytiniq t6vq savivaidos

grupes (tevq

57. Vaikq ugdymo organizavimo, elgesio, saugumo uZtikrinimo ir kitais vaikams ir jq
tevams aktualiais klausimais direktorius gali organizuoti tevq savivaldos institucijq vadovq
pasitarimus

VI SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARBA, JV DARBO
58. Darbuotojai i darbE lopielyje-darZelyje priimami ir atleidZiami i5 jo Darbo kodekso ir
kitq teises aktq nustatyta tvarka.
59. Lop5elio-darZelio darbuotojams uZ darb4 mokama istatymq ir kitq teises aktq nustatyta

tvarka.
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60. Direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir pedagogai, Svietimo pagalbq organizuojantys
sp€cialistai kvalifikacij4 tobulina Svietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.
61. Direktoriaus, jo pavaduotojq ugdymui veikla verlinama kasmet Svietimo, mokslo ir
ministro
nustatJrta tvarka.
sporto

VII SKYRIUS
LoPSELrO-DARZELIo TURIAS, LtSOS, JU NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINES
VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO.DARZET,TO VEIKLOS PRIEZIURA
62. Lop5elis-darZelis patikejimo teise perduotq Savivaldybds turt4 valdo, naudoja ir
disponuoja juo pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
63. Lop5elio-darZelio leSos:
63.1-. valstybes biudZeto specialiqjq tiksliniq dotacijq Siauliq miesto savivaldybes biudZetui
skirtos l65os ir 5io biudZeto l65os, skiriamos pagal patvirtintas s4matas;
63.2. pajamos uZ teikiamas paslaugas;
63.3. fondg organizacijq, kitq juridiniq ir fiziniq asmeil+ dovanotos ar kitaip teisetais btdais
perduotos 1e5os, tikslines paskirties le5os pagal pavedimus;
63.4. kitos teisetu bldu igytos l65os.
64. L65os naudojamos teises aktq nustatyta tvarka.

65. Lop5elis-darZelis buhalterinq apskait4 organizuoja

ir

finansinq atskaitomybq tvarko

teisds aktq nustatyta tvarka.

66. Lopielio-darZelio finansind veikla kontroiiuojama teisds aktq nustatyta tvarka.
67. Lop5elio-darZelio veiklos prieZiiirq atlieka Savivaldybes vykdomoji institucija, prireikus

pasitelkiami iSoriniai vertintojai.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIO

S NUO STATOS

68. LopSelis-darZelis turi interneto svetainq, atitinkanliq teis6s akq nustatytus reikalavimus.

69. Lopielio-darZelio interneto svetaineje (www.bite.tavodarzelis.lt) skelbiama informacija
apie lop5elio-darZelio vykdomas programas, jq pasirinkimo galimybes, pridmimo sqlygas, mokamas
paslaugas, pedagogq kvalifikacijq svarbiausius isivertinimo
iSorinio vertinimo rezultatus,
Iop5elio-darZelio bendruomenr-is tradicijas, pasiekimus ir kitq vykdomq veikl6 vieii pranelimai ir
informacija, kuri6 vadovaujantis teises aktais, reikia paskelbti vie5ai.

ir

70. Nuostatams,

jq pakeitimams,

papildymams pritaria lop5elio-darZelio taryba, tvirtina

Savivaldybes taryba.

71. Nuostatai keidiami ir papildomi Savivaldybds tarybos, direktoriaus ar lop5elio-darZelio
tarybos iniciatyva.
72. Lop5elis-darZelis registruojamas teises aktq nustatyta tvarka.
73. Lopielis-darZelis reorganizuojamas, Iikviduojamas ar pertvarkomas teises aktq nustatyta
tvarka.
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