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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 

TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ tėvų komiteto nuostatuose (toliau - Nuostatai) 

apibrėžiama Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ (toliau - Lopšelis-darželis) tėvų komiteto 

sudėtis, rinkimų į jį tvarka, komiteto narių teisės, pareigos ir funkcijos. 

2. Tėvų komitetas – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija, dalyvaujanti 

įstaigos  veikloje, stiprinanti ryšius su ugdytinių tėvais bei įstaigos bendruomene. 

3. Tėvų komitetas savo veikloje vadovaujasi Lopšelio-darželio bei Tėvų komiteto nuostatais. 

4. Tėvų komiteto nuostatai tvirtinami Tėvų komiteto posėdyje nutarimu. 

 

II. PAGRINDINĖ VEIKLA IR FUNKCIJOS 
 

5. Tėvų komiteto nariai atlieka šias funkcijas: 

5.1. tvirtina Tėvų komiteto nuostatus; 

5.2. dalyvauja Lopšelio-darželio veiklos planų įgyvendinime; 

5.3. telkia Lopšelio-darželio ugdytinių tėvus (globėjus) bendradarbiavimui su pedagogais bei 

pagalbą vaikui teikiančiais specialistais, įgyvendinant Lopšelio-darželio tikslus bei uždavinius, 

sprendžiant iškilusias problemas; 

5.4. teikia pasiūlymus Lopšelio-darželio administracijai dėl ugdymo kokybės gerinimo; 

5.5. palaiko pedagogų ir tėvų (globėjų) ryšius, domisi vaikų ugdymu (-si); 

5.6. talkina organizuojant ir įgyvendinant projektinę, sportinę, meninę, kultūrinę, pažintinę 

veiklą; 

5.7. bendradarbiauja su Lopšelio-darželio administracija sprendžiant ūkinius klausimus; 

5.8. koordinuoja ir skatina grupių tėvų komitetų veiklą, svarsto grupių tėvų pageidavimus ir 

teikia pasiūlymus Lopšelio-darželio tarybai bei administracijai; 

5.9. talkina Lopšelio-darželio administracijai ieškant rėmėjų. 

  

III PAGRINDINĖS TEISĖS IR PAREIGOS 

  
6. Tėvų komiteto nariai turi šias teisės: 

6.1. teikti pasiūlymus Lopšelio-darželio administracijai; 

6.2. bendradarbiauti su kitų švietimo įstaigų Tėvų komitetais; 

6.3. į posėdžius kviesti kitų savivaldos institucijų narius, administraciją. 

6.4. posėdžius organizuoti Lopšelyje-darželyje, prieš tai informavus apie tai direktorių. 

7. Tėvų komiteto narių pareigos: 

7.1. laikytis šių Nuostatų; 

7.2. telkti ugdytinių tėvus, globėjus ir pedagogus bendradarbiavimui; 

7.3. kartu su pedagogais bei administracija spręsti iškilusias problemas; 

7.4. įgyvendinti Tėvų komiteto veiklos planus, padėti įgyvendinti Lopšelio-darželio veiklos 

planus. 

IV. VALDYMAS 

  
8. Lopšelio-darželio Tėvų komitetą sudaro po vieną atstovą iš kiekvienos grupės tėvų 

komiteto.  



9. Grupės tėvų atstovai į Lopšelio-darželio tėvų komitetą renkami kiekvienoje grupėje tėvų 

susirinkimo metu kiekvienų metų rugsėjo mėnesį. 

10. Tėvų komiteto pirmininkas renkamas dvejiems mokslo metams slaptu arba atviru 

balsavimu, išrenkamas balsų dauguma. 

11. Tėvų komiteto posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 narių. Nutarimai priimami 

dalyvaujančių balsų dauguma. Tėvų komiteto priimtus sprendimus, kurie prieštarauja Lopšelio-darželio 

veiklą reglamentuojantiems dokumentams, Lopšelio-darželio direktorius siūlo svarstyti iš naujo. 

12. Posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį, o, reikalui esant, ir dažniau. 

13. Pirmąjį Tėvų komiteto susirinkimą inicijuoja Lopšelio-darželio direktorius. 

14. Lopšelio-darželio Tėvų komitetas atnaujinamas kiekvienais mokslo metais. 

15. Už tėvų komiteto veiklą pirmininkas atsiskaito visuotiniame tėvų susirinkime. 
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