
MARIJAMPOLES SAVIVALDYBES TARYBA

SPRENDIMAS
DEL MARTJAMIoLEs Dncuirg ruorvKl,os-DAnZrr,ro vIDAUs srRurrUnos

PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATU PATVIRTINIMO

2016 m. kovo 29 d. Nr. l-126
Marijampole

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 shaipsnio 4 dalimi, 18
straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43 straipsnio l, 3 ir 4 dalimis, 44
straipsnio 4 dalimi, 58 straipsnio I dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq
istatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 3 dalies 1 punktu ir 6 straipsniu, Mokyklq, vykdandiq formaliojo
Svietimo programas, tinklo kiirimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2011 m. birZelio 29 d. nutarimu Nr. 768 ,,Del mokyklq, vykdandiq formaliojo Svietimo programas,
tinklo k[rimo taisykliq patvirtinimo", Nuostatq, istatq ar statutq iforminimo reikalavimais,
patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20ll m. birZelio 29 d. isakymu Nr.
V-l164 ,,Del nuostatq, istaQ ar statutq iforminimo reikalavimq patvirtinimo", Mokyklq pavadinimq
sudarymo ir ra5ymo taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011
m. liepos 12 d. isakymu Nr. V-1240 ,,Del mokyklq pavadinimq sudarymo ir raiymo taisykliq
patvirtinimo",33 punktu, Marijampoles savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo pertvarkos
2012'2015 metq bendrojo plano, patvirtinto Marijampoles savivaldybes tarybos 2012 m. vasaio 27
d. sprendimu Nr. I-392 ,,Del Marijampoles savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklq tinklo
pertvarkos 2012'2015 metq bendrojo plano patvirtinimo", I priedo ,,Marijampoles savivaldybes
bendrojo ugdymo mokyklq steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir strukttiriniq
pertvarkym\ 2012-2015 metq priemoniq planas" 25 punktu ir atsiZvelgdama i Marijampoles
Degudiq mokyklos-darZelio 2016 m. vasario 17 d. ra5t4 Nr. D3-39 ,,Del leidimo keisti istaigos
pavadinim4", Marijampoles savivaldybes taryba n u s p r e n d Z i a :

1. Pertvarkyti nuo 2016 m. rugsejo 1 d. Marijampoles Degudiq mokyklos-darZelio vidaus
struktiir4 nutraukiant pradinio ugdymo progfttmos vykdymq.

2. Pakeisti Marijampoles Degudiq mokyklos-darZelio pavadinim4 ir nuo 2016 m. rugsejo I
d. vadinti Marij ampoles vaikq lop5eliu-darZeliu,,Rasa".

3. Patvirtinti Marijampoles vaikq lop5elio-darZelio ,,Rasao'nuostatus (pridedama).
4. Pakeisti Marijampoles Degudiq mokyklos-darZelio direktoriaus pareigybg ir nuo 2016 m.

rugsejo I d. vadinti Marijampoles vaikq lop5elio-darZelio ,,Rasa" direktoriaus pareigybe. Nuo 2016
m. rugsejo I d. tgsti darbo santykius su Rasele Sutkauskiene Marijampoles vaikq lop5elio-darZelio
,,Rasa" direktoriaus pareigose.

5. [galioti Marijampoles Degudiq mokyklos-darZelio direktorg Raselg Sutkauskieng
pasira5yti Marijampoles vaikq lop5elio-darZelio ,,Rasa" nuostatus, pateikti juos valstybes imones
Registrq centro Marijampoles filialui ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su istaigos nuostatq
registravimu.



6. PripaZinti netekusiu galios Marijampoles savivaldybes tarybos 2012 m. geguZes 28 d.

sprendimo Nr. l-561 ,,Del Marijampoles mokyklq-darZeliq nuostatq tvirtinimo" 1.1 punkt4 nuo
2016m. rugpjudio 31 d.

Savivaldybes Vidmantas Brazys

Asta Vazniene

Sprendim4 paskelbti: INFOLEX X; tinklalapyje - [; Ziniasklaidoje - n; TAR - E



PATVIRTINTA
Marij ampoles savivaldybes tarybos
2016 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. 1-126

MARIJAMIOLES VAIKV LOPSELIO-DARZELIO,,RASA( NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles vaikq lopSelio-darZelio ,,Rasa" nuostatai (toliau - Nuostatai) reglamentuoja

Marijampoles lop5elio-darZelio ,,Rasa'o (toliau - Lop5elis-darZelis) teising form4, priklausomybg,

savinink4, savininko teises ir pareigas igyvendinandi4 institucij4, buveing, Lop3elio-darLelio grupg,

tipq, pagrinding paskirti, ugdymo kalb4, ugdymo formas, veiklos teisini pagrind4, sriti, rti5is, tiksl4,

uZdavinius, funkcijas, Lop5elio-darZelio teises ir pareigas, veiklos organizavim4 ir valdym4,

savivald4, darbuotojq priemim4 i darbq, jq darbo apmokejimo tuark4 ir atestacij4, Lop5elio-darZelio

turto, le5q Saltinius, jq naudojimo tvark4 ir finansines veiklos kontrolg, Lop5elio-darZelio veiklos

prieLittrq, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvark4.
2. LopSelio-darZelio oficialusis pavadinimas - Marijampoles vaikq lopSelis-darZelis ,,Rasa".
3 . Trumpasis pavadinimas - Lop5elis-darZelis,,Rasa'..
4. Lop5elis-darZelis iregistruotas Juridiniq asmenq registre, kodas 190448538.

5. LopSelis-darZelis isteigtas ir savo veikl4 pradejo 1993 m. rugsejo I d. kaip Marijampoles
Degudiq mokykla-darZelis.

6. Teisine forma - biudZetine istaiga.
7. Priklausomybe - savivaldybes Svietimo istaiga.
8. Savininkas - Marijampoles savivaldybe.
9. Savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Marijampoles savivaldybes taryba.

I 0. Marijampoles savivaldybes taryba:
1 0. I . tvirtina Lop5elio-darZelio nuostatus;
10.2. priima i pareigas ir i5 jq atleidZia Lop5elio-darZelio direktoriq;

10.3. priima sprendim4 del Lop5elio-darZelio buveines pakeitimo;
10.4. priima sprendim4 del Lop5elio-darZelio reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo;

10.5. skiria ir atleidZia likvidatoriq arba sudaro likvidacing komistje ir nutraukia jos

igaliojimus;
10.6. sprendZia kitus Lietuvos Respublikos biudZetinir+ istaigq istatyme, kituose istatymuose

ir Lop5elio-darZelio nuostatuo se j os kompetencij ai priskirtus klausimus.
I I . Lop5elio-darZelio buveine - Rasos g. 2t , LT-68 I 87 Marijampole.
12. Lop5elio-darZelio grupe - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
13. Pagrindine paskirtis - ikimokyklinio ugdymo grupes istaiga lop5elis-darZelis.

14. Ugdymo kalba- lietuviq.
15. Ugdymo forma- dienine.
1 6. Lop5elio-darZelio veiklos laikotarpis neribotas.
17. Lop5elis-darZelis yra paramos gavejas.

18. Lop5elis-darZelis yra vie5asis juridinis asmuo, turintis herbini antspaudq su uZra5u

,,Marijampoles vaikq lop5etis-darZelis ,,Rasa", blank4 su savo pavadinimu, atsiskaitomqj4 ir kitas

s4skaitas Lietuvos Respublikos iregistruotuose bankuose, atributikq.
19. LopSelis-darZelis savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija,

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq konvencija, Lietuvos

Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos teises aktais, Marijampoles savivaldybes

tarybos sprendimais, Marijampoles savivaldybes mero potvarkiais, administracijos direkloriaus

isakymais ir Siais Nuostatais.



II SKYRIUS
LoPSELIo-DARZELIo VEIKLos sRITIS IR RIISYS, TIKSLAS, UZDAVINIAI,

FUNKCIJOS

20. LopSelio-darielio veiklos sritis - Svietimas, kodas 85.

21. Lop5elio-darZelio pagrindine veiklos r[Sis - ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10.

22. Kitos Lop5elio-darLelio Svietimo veiklos rti5ys:
22.1. prie5mokyklinis ugdymas, kodas 85. 10.20;
22.2. sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas 85.51;
22.3. kulttirinis Svietimas, kodas 85.52;
22.4. kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas 85.59;
22.5. Svietimui biidingq paslaugq veikla, kodas 85.60;
22.6. vaikq dienos prieZitiros veikla, kodas 88.91.
23. Kitos ne Svietimo veiklos rti5ys:
23.1. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas 56.29;
23.2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
24. Lop5elio-darZelio veiklos tikslas - atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko kult0ring ir socialing

patirti, individualias galimybes, sudaryti palankiausias s4lygas vaikui atsiskleisti ir tobuleti.
25. Lop5elio-darZelio veiklos uZdaviniai:
25.1. teikti vaikui nuo 1,5 metq (esant laisvq vietq nuo I metq) iki 617 metq kokybiSk4

ikimokyklini ir prie5mokyklini ugdymq;
25.2. saugoti ir stiprinti vaiko fizing ir psiching sveikat4, tenkinti judejimo, saugumo

poreikius, pletoti saugios ir sveikos gyvensenos igfldZius;
25.3. ugdyti gebejimq suprasti, suvokti kalbos prasmg, j4 vartoti bendraujant, i5reik5ti save

paZistant pasauli;
25.4. pletoti vaiko socialing ir emocing patirti;
25.5.2adinti vaiko poreiki palinti aplinkini pasauli, atrasti ir perimti ivairius pasaulio

paZinimo bfldus;
25.6. padilti vaikui ir Seimai paiinti ir perimti tautos kulttiros pagrindus, sudaryti s4lygas

krik5dioni5kajai vaikq pasauleZitirai ugdyti;
25 .7 . krxti modernios pedagogikos modelius, skleisti pozityviq1patirti.
26. LopSelis-darZelis igyvendindamas jarn pavestus uZdavinius atlieka Sias frurkcijas:
26.1. rengia ir igyvendina, konkretina ir individualizuoja ikimokyklinio ugdymo programas

pagal Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro rekomendacijas bei Savivaldybes ir
Lopielio-darZelio bendruomenes reikmes, vaikq poreikius ir interesus;

26.2. vykdo prieSmokyklinio ugdymo program4;
26.3. rengia ir igyvendina kitas ikimokyklinio vaikq amZiq, asmenines jq ypatybes

atitinkandias individualizuotas ugdymo programas;
26.4. ugdo saugios ir sveikos gyvensenos iprodius bei vertybines nuostatas;
26.5. atlieka vaikq, turindiq specialiqiq ugdymosi poreikiq, pirmini ivertinim4; organizuoja

specialqji ugdym4 teises aktq nustatyta tvarka;
26.6. vykdo ugdymo sutartyse sutartus isipareigojimus;
26.7. xkikrrna kokybi5k4 ugdym4;
26.8. teikia informacing, pedagoging, psichologing, speciali4j4 pedagoging pagalb4,

uZtikrina vaikq sveikatos prieZitir4;
26.9 . vykdo LopSelio-darZelio veiklos kokybes isivertinim4;
26.10. sudaro s4lygas darbuotoj ams profesi5kai tobuleti ;
26.11. rengia metodines priemones vaikams ir pedagogams;
26.12. bendradarbiauja su pedagogq kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, karhr

organizuoja seminarus, diskusijas, konferencijas;



26.13. priima pedagogq rengimo institucijq studentus praktikai, organizuoja studentq ber

destytojq projektus, padeda juos vykdyti, inicijuoja arba padeda vykdyti teorinius, metodinius ir
statistinius tyrimus;

26.14. uZtikrina higienos nonnas, teises aktq reikalavimus atitinkandi4 sveik4, saugi4

ugdymosi ir darbo aplink4;
26.15. vykdo alkoholio, tabako ir kiq psichik4 veikiandiq medZiagq bei kitas prevencines

programas;
26.16. dalyvauja projektuose, kuriq realizavimas padeda stiprinti Lop5elio-darileIio

materialing bazg, intelektualius resursus;
26.17. kuria ugdymo turiniui igyvendinti reikiam4 materialing bazg ir edukacines aplinkas;
26.18. organizuoja vaikq maitinim4;
26.19. organizuoja tevq (globejq, rflpintojq) pageidavimu mokamas papildomas paslaugas

teises aktq nustatyta tvarka;
26.20. vieSai skelbia informacij4 apie Lop5elio-darZelio veikl4;
26.2I. atlieka kitas istatymq ir kitq teises aktq numatytas funkcijas.

III SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO TEIsEs IR PAREIGOS

27. Lop5elis-darZelis, igyvendindamas jam pavest4 tiksl4 ir uZdavinius, atlikdamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:

27.I. parirt/riti ugdymo metodus ir ugdymosi biidus;
27.2. kwti naujus ugdymo(si) modelius, uZtikrinandius kokybiSk4 ugdym4;
27.3. bendradarbiauti su veiklai itakos turindiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
27.4. vykdyti Salies ir tarptautinius Svietimo projektus;
27 .5. dalyvauti asociacijq veikloje;
27.6. gauti paramq Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymo nustatyta tvarka;
27.7. naudotis kitomis teises aktu suteiktomis teisemis.
28. Lop5elis-darZelis privalo uZtikrinti:
28.1. sveik4, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto,

iprodiams aplink4;
28.2. kokybi5k4 ugdymo programq vykdyme;
28.3. atvirum4 vietos bendruomenei;

prievartos aprai5koms ir Zalingiems

28.4. ugdymo sutarties sudarym4 ir sutartq isipareigojimq vykdymq.

IV SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS ORGAI\IZAVIMAS IR VALDYMAS

29. Lop5elio-darZelio veikla organizuojama pagal:
29.1. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-darZelio strategini planq, kuriam yra pritarusios

Lop5elio-darZelio taryba ir Marijampoles savivaldybes administracijos direktorius;
29.2. direktoriaus patvirtint4 Metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Lop5elio-darZelio

taryba;
29.3. direktoriaus patvirtint4 Lop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo progrirm4, suderint4

su Lop5elio-darZelio taryba ir Marijampoles savivaldybes administracijos direktoriumi;
29.4. Bendr4i4 prie5mokyklinio ugdymo ir ugdymosi progftrmq, patvirtint4 Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro.
30. Lop5eliui-darZeliui vadovauja direktorius, kuri i darb4 priima ir i5 jo atleidLia

Marijampoles savivaldybes taryba teises aktq nustat5rta tvarka. Lop5elio-darZelio direktorius
pavaldus ir atskaitingas Marij ampoles savivaldybes tarybai. Direktorius :

30.1. vadovauja LopSelio-darlelio strateginio plano ir metinio veiklos plano bei kiq
Svietimo programq rengimui, jas tvirtina, vadovauja jq igyvendinimui;



30.2. tvirtina Lop5elio-darZelio struktiir4 ir pareigybiq s4ra54, nevir5ijant nustatSrto

didZiausio leistino pareigybiq skaidiaus;
30.3. tvirtina darbuotojq pareigybiq apra5ymus;
30.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka priima i darb4

ir atleidZia i5 jo Lop5elio-darZelio darbuotojus, skatina juos ir skiria drausmines nuobaudas;
30.5. skiria vadybines funkcijas pavaduotdui, atsiZvelgdamas i Lop5elio-darZelio veiklos

sritis, sudaro galimybes jarn savaranki5kai dirbti, organizuoja reguliarq atsiskaitymq uZ nuveikt4
darb4;

30.6. organizuoja ir koordinuoja LopSelio-darZelio veikl4 pavestoms funkcijoms atlikti,
uZdaviniams igyvendinti, analizuoja ir vertina Lop5elio-dari;elio darbq, materialinius ir
intelektualinius i5teklius ;

30.7. leidLia isakymus, kontroliuoja jr+ vykdymq;
30.8. sudaro teises aktq nustagrtas komisijas, darbo grupes, metoding grupg;
30.9. Lop5elio-darZelio vardu sudaro sutartis;
30.10. organizuoja Lop5elio-darZelio dokumentq saugojim4 ir valdym4 teises aktq nustatyta

tvarka;
30.ll.teises aktq nustatyLa tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Lop5elio-darZelio turtu,

le5omis; riipinasi intelektualiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais i5tekliais, uZtikrina jq
optimalq valdym4 ir naudojim4;

30.12. riipinasi pedagogq metodines veiklos organizavimu, darbuotojq profesiniu
tobulejimu, sudaro s4lygas jiems kelti kvalifikacijq aukletojams ir kitiems pedagoginiams
darbuotojams - galimybg atestuotis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro nustatyta
tvarka;

30.13. inicijuoja Lop5elio-darLelio savivaldos institucijq steigimqsi ir skatina jq veikl4;
30.14. teikia suinteresuotoms institucijoms, Lop5elio-darilelio bendruomenei informacijE

apie Lop5elio-darZelio vykdomas ugdymo programas, priemimo s4lygas, mokamas paslaugas,
pedagoginiq darbuotdq kvalifikacij4, svarbiausius Lop5elio-darZelio veiklos kokybes isivertinimo
rezultatus, Lopselio-darZelio bendruomenes tradicd as ir pasiekimus;

30.15. uZtikrina bendradarbiavimu pagristus santykius, etikos nonnq laikym4si Lop5elyje-
darlelyje1'

30.16. sudaro Lop5elio-darlelio vaiko geroves komisij4, rDpinasi specialiosios pedagogines,
psichologines pagalbos teikimu specialiqjq ugdymosi poreikiq turintiems vaikams;

30.17. imasi priemoniq, kad laiku biitq suteikta pagalba vaikui, kurio atZvilgiu buvo taikytas
smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobtidZio i5naudojimas, ir apie tai informuoja
suinteresuotas institucij as ;

3 0. I 8. inicij uoj a Lopselio-darZelio veiklos kokybes isivertinim4;
30.19. bendradarbiauja su ugdytiniq tevais (globejais), pagalb4 vaikui, mokytojui ir

Lop5eliui-darZeliui teikiandiomis istaigomis, teritorinemis policijos, sveikatos, socialiniq paslaugq
istaigomis ir kitomis institucijomis;

30.20. sudaro meting Lop5elio-dnlelio pajamq ir i5laidq s4matq;
3 0.21 . atstovauj a Lop5eliui-darZeliui kitose institucij ose;
30.22. vykdo ir kitas pareigybes apraiyme ir teises aktuose numatytas funkcijas.
31. Direktorius dali savo funkcijq teises aktq nustat5rta tvarka gali pavesti direktoriaus

pavaduotdui ugdymui.

V SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELIO SAVIVALDA

32. Lop5elyje-darZelyje veikia: Lop5elio-darlelio taryba, Pedagogq taryba ir Metodine
taryba.

33. Lop5elio-darZelio taryba (toliau - Taryba) - auk5diausia Lop5elio-darZelio savivaldos
institucija. Taryba telkia ugdytiniq tevq (globejq, rtipintojq) ir pedagogq atstovus, vietos



bendruomeng demokratiniam Lop5elio-darZelio valdymui, svarbiausiems LopSelio-darZelio veiklos
tikslams numatyti ir uZdaviniams sprgsti.

34. Tarybq sudaro 9 asmenys: 4 tevq atstovai, 5 darbuotojq atstovai. I Taryb4 darbuotdus
deleguoja darbuotojq susirinkimas, tevus - tevq susirinkimas.

35. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu 3 mokslo metams.
36. Tarybai vadovauja pirmininkas, i5rinktas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos

Tarybos posedyje. Tarybos pirmininku negali btiti Lop5elio-darZelio direktorius.
37. Tarybos nuostatai, jq keitimai tvirtinami Tarybos posedZio nutarimu.
38. Tarybos posedZiai vyksta ne rediau kaip 2 kartus per metus. Posedis yra teisetas, jei

jame dalyvauja 213 visrl Tarybos nariq. Nukrimai priimami posedyje dalyvaujandiqjq balsq
dauguma. Lop5elio-darflelio direklorius posedZiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisemis.

39. Neeilinis Tarybos posedis gali b0ti kviediamas Tarybos pirmininko, Lop5elio-darZelio
direktoriaus arba daugiau nei puses Tarybos nariq iniciafia.

40. I Tarybos posedZius gali b0ti kviediami Marijampoles savivaldybes tarybos nariai,
Marijampoles savivaldybes administracijos, LopSelio-darZelio administracijos, Lop5elio-darZelio
bendruomenes nariai, jei yra svarstomi jiems aktualtis klausimai.

41. Tarybos pirmininkas mokslo metq pabaigoje parengia ir skelbia Tarybos veiklos
ataskait4 Lopselio-darzerio interneto svetaineje ir Pedagogq tarybos posedyje.

42. T arybos kompetencija:
42.1 . aptaria Lop5elio-darZelio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;
42.2. aprobuoja Lop5elio-darLelio strategini plan4, meting veiklos programq, nuostatus,

darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvark4, kitus Lop5elio-darZelio veikl4
reglamentuojandius dokumentus, teikiamus Lop5elio-darZelio direktoriaus;

42.3. aptnia siiilymus del ugdymo, metodiniq priemoniq uZsakymo, papildomos veiklos ir
renginiq organizavimo ;

42.4. teikia siulyrnus Lop5elio-darLelio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jq darbo
rezultatus:

42.5. skiria atstows i Mokytojq ir pagalbos mokiniui
konkurso laisvai direktoriaus vietai uZimti komisij4;

42. 6. i5klauso Lop5elio-darZelio direktoriaus metines veiklos ataskaitas ;
42.7. ple1'oja vaikq, tevq, (globejq, mpintojq) pedagogq ir kitq bendruomenes nariq

demokratines gyvenseno s patirti ;

42.8. kartu su Pedagogq taryba svarsto ir teikia pasitlymus vaikq sveikatos bukles, sveikos
gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

42.9. gali organizuoti paramos le5q kaupim4 i Lop5elio-darZelio sqskait4; esant tokiq lesq,
planuoja ir kontroliuoja jq paskirstym4 ir panaudojim4;

42. I 0.telkia bendruomeng Lopselio-darZelio uZdaviniams igyvendinti.
43. Pedagogq taryba nuolat veikianti Lop5elio-darielio savivaldos institucija

pagrindiniams pedagogq profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.
44. Pedagogq tarybe sudaro Lop5elio-darZelio direkrorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi

Lop5elyje-darielyje dirbantys pedagogai, sveikatos prieZifrros darbuotojai, logopedas, kititiesiogiai
ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. I posedZius gali buti kviediami Marijampoles savivaldybes
administracijos, kiq savivaldos institucijq atstovai, Lop5elio-darhelio bendruomenes nariai.

45. Pedagogq tarybos posedZius Saukia pirmininkas prasidedant ir baigiantis ugdymo
procesui, bet ne rediau kaip vien4 kart4 per pusmeti, prireikus gali btiti su5auktas neeilitris Pedlgogrl
tarybos posedis.

46. Pedagogg tarybai vadovauja Lop5elio-darZelio direktorius. Pedagogq tarybos sekretoriq
renka Pedagogq tarybos nariai.

47. Pedagogq tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip 213 tarybos
naritl. Nutarimai priimami posedyj e dalyvauj andiqiq balsq dauguma.

48. Pedagogqtaryba:



48.1. aptaria praktinius valstybes ir savivaldybes Svietimo politikos igyvendinimo
klausimus, pedagogines veiklos tobulinimo btidus;

48.2. svarsto LopSelio-darZelio veiklos plan4, analizuoja ikimokyklinio, prie5mokyklinio
ugdymo progamq igyvendinim4, brandumo mokyklai klausimus;

48.3. derina ugdymo turini ir metodus prie Lop5elio-darLelio keliamq uZdaviniq ir
bendruomenes poreikiq, svarsto ikimokykliniq, prie5mokykliniq grupir+ ugdymo(-si) turinio
derinim4 tarpusavyje;

48.4. kartu su Vaiko gerovds komisija, kitais ugdyme dalyvaujandiais darbuotdais svarsto
vaikq sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;

48.5. svarsto Lop5elyje-dar1elyje realizuojamas pedagogrl kvalifikacijos tobulinimo
programas;

48.6. renka atstovus i Lop5elio-darZelio taryb4, Lop5elio-darZelio mokytojq ir pagalbos
mokiniui atestacijos komisij4;

48.7. skatina metodiniq naujoviq paie5k4 ir patirties sklaid4.
49. Lop5elio-darZelio metodinei veiklai organizuoti sudaroma Lop5elio-darZelio metodine

taryba (toliau - Metodine taryba).
50. Metoding tnybq sudaro LopSelyje-darLelyje dirbantys pedagogai. Metodines tarybos

posedZiai organizuojami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, bet ne rediau kaip vien4 kart4
per pusmeti, prireikus gali b0ti su5auktas neeilinis Metodines tarybos posedis.

51. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas vZ
metoding veikl4 Lop5elyj e- darLelyje.

52. Metodines tarybos posedZiai yra teiseti, jei juose dalyvauja ne maZiau kaip puse
tarybos nariq. Nutarimai priimami posedyj e dalyvauj andiqi q balsq dauguma.

53. Metodine taryba:
53.1. rengia Metodines tarybos darbo plan4 mokslo metams;
53.2. numato vaikq Ziniq ir pasiekimo vertinimo principus vadovaudamasi Priesmokyklinio

ir ikimokyklinio ugdymo programomis;
53.3. inicijuoja naujq ugdymo metodq taikymq darbe;
53.4. teikia siulymus ir rekomendacijas del ugdymo turinio planavimo, organizavimo;
5 3. 5. organizuoja metodines, profesines patirties sklaid4;
53.6. teikia sifrlymq del ugdymo ir mokymo priemoniq uZsakymo.
5 4. Lop5elyj e- darielyje gali steigtis kitos savivaldos institucij os.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU PRIEMIMAS I DARB.T,4I DARBO APMOKEJIMO TVARKA IR

ATESTACIJA

55. Direktoriaus pavaduotoj4, pedagogus, Svietimo pagalb4 teikiandius specialistus,
aptarnaujanti personal4 ir kitus darbuotojus, priima i darbq ir atleid1ia i5 jo Lop5elio-darZelio
direktorius Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustaerta tvarka.

56. LopSelio-darZelio direktoriaus, jo pavaduotojo ugdymui, pedagogq, Svietimo pagalb4
teikiandiq specialistq pareigine alga priklauso nuo i5silavinimo, pedagoginio darbo staio,
kvalifi kacines kategorij os ir veiklos sudetingumo.

57. Lop5elio-darZelio direktoriaus pareiging algQ, priedus prie jos ir kitas darbo
apmokejimo s4lygas nustato Marijampoles savivaldybes meras, vadovaudamasi teises aktu
nustatyta tvarka.

58. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, pedagogq, Svietimo pagalb4 teikiandiq specialistq
ir kitq darbuotojq pareiging alg4, priedus prie jos ir kitas darbo apmokejimo s4lygas nustato
Lop5elio-darZelio direktorius, vadovaudamasis teises aktais, reglamentuojandiais darbo apmokejimo
tvarka.



59. Lop5elio-darZelio direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, pedagogai ir Svietimo pagalbq

teikiantys specialistai atestuojami ir igyja kvalifikacing kategorij4 Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro nustatvta tvarka.

VII SKYRIUS
LOPSELIO-DARZELI0 ruRTAS, LESos, JU NAUDOJTMO rvARKA, FINAI\SINES

VEIKLOS KONTROLE IR LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS PRIEZIURA

60. Lop5elis-darZelis patikejimo teise valdo, naudoja ir disponuoja jam Marijampoles
savivaldybes tarybos patiketu turht finansiniais i5tekliais, inventoriumi bei mokymo priemonemis,
panaudos b0du naudojasi valstybine Zeme.

61. Lop5elis-darZelis yra i5laikomas ir savivaldybes biudZeto. Le5as naudoja pagal
asignavimq valdytoj o patvirtint4 s4mat4.

62. Lop5elis-darZelis gali tureti nebiudZetiniq le5q, kurios naudojamos teises aktq nustat5rta
tvarka.

63. Lop5elis-darZelis gali gauti le5q, kurias sudaro fiziniq ir juridiniq zmmenq parama,
tikslinei paskirdiai skiriamos leSos, savanoriSki asmenq, organizacijq ir imoniq ina5ai, uZsienio
valstybiq, organrzacijq bei piliediq aukojamos le5os ir materialines vertybes.

64. Lop5elis-darZelis buhaltering apskait4 organizuoja ir atskaitomybg tvarko teises akq
nusta$rta tvarka.

65. Lop5elio-darZelio finansines veiklos kontrolg vykdo Marijampoles savivaldybes
kontroles ir audito tarnyba bei Marijampoles savivaldybes centralizuota vidaus audito tarnyba.

66. Lop5elio-darZelio veiklos prieZitir4 atlieka Marijampoles savivaldybes administracija.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Lop5elis-darZelis turi intemeto svetaing, atitinkandi4 teises aktais nustatytus
reikalavimus. Svetaineje skelbiama informacija visuomenei apie LopSelio-darZelio veikl4,
pasiekimus, tradicijas, skelbiami prane5imai, kuriuos remiantis Lietuvos Respublikos teises aktais
reikia paskelbti vieSai.

68. Lop5elio-darZelio nuostatai keidiami ir papildomi Lop5elio-darZelio direktoriaus ar
Marijampoles savivaldybes institucijq iniciafia.

69. Lopselio-darZelio nuostatus, jq pakeitimus ar papildymus tvirtina
savivaldybes taryba.

Marijampoles

70. Vie5i Lop5elio-darLelio pranesimai skelbiami istaigos interneto svetaineje irlar
Valstybes imones Registry centro informacij oj e.

71. Lop5elis-darZelis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Marijampoles
savivaldybes tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos biudZetiniq istaigq, Svietimo istatymais ir kitq teises aktq nustatyta tvarka.

72. Lop5elis-darZelis registruojamas Juridiniq asmenq registre Lietuvos Respublikos
Civilinio kodekso ir Juridiniq asmenq registro nuostatq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybes, nustatyta tvarka.


